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1. Allmänt 

1.1 Pumpen användningsområde 

Wernert keminormpump typ NE är ett horisontellt uppställt aggregat ämnat för transport av vätskor. 
Pumpen är endast avsedd för installation i passande anläggningar. Då de transporterade vätskorna 
som regel är farliga (giftiga, brandfarliga, frätande), är det ytterst viktigt, att säkerhetsanvisningarna 
angivna i denna driftsinstruktion åtföljes utan undantag. 

1.2 Driftsinstruktionens giltighet 

Denna driftsinstruktion gäller endast för pumpar av typen NE i standardutförande. Tekniska ändringar 
förbehålles. Vid speciella konstruktioner och varianter skall driftsinstruktioner för denna speciella 
konstruktion åtföljas. Vid eventuella frågor, kontakta återförsäljaren/tillverkaren. 

1.3 Deklarationer 

1.3.1 EG-försäkran om överensstämmelse för pumpar enligt maskindirektiv 2006/42/EG  
Mall på innehållet 

 

EG-försäkran om överensstämmelse 
Tillverkare: 
WERNERT-PUMPEN GMBH 
Oberhausener Str. 67-79 
45476 Mülheim an der Ruhr – Deutschland - Tyskland 

 
Härmed försäkrar vi att pumpen stämmer överens med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG 
av den 17 maj 2006. 
 
För att upprätthålla överensstämmelsen med direktiv 2006/42/EG ska pumpen och aggregatet efter det att un-
derhålls- och iståndsättningsarbeten har genomförts kontrolleras antingen av tillverkaren eller av användaren och 
denna kontroll samt resultatet dokumenteras. 
 
Tillämpade harmoniserade standarder: 
DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04, 
EN 809:1998-10, DIN EN ISO 13857:2008-06, 
DIN EN ISO 14121-1:2007-12, DIN EN 12162:2001-12 
 
Dokumentationsansvarig: 
Herr Christian Wallrodt, Kolpingstr. 21a, 47647 Kerken, Deutschland 
 
Mülheim an der Ruhr, 23.12.2009 WERNERT-PUMPEN GMBH 
 ppa. Christian Wallrodt 
 Teknisk och Försäljningschef 

Beteckning: 
Typ:  
Fabriksnummer: 
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1.4 Tekniskt utförande 

Pumptypen NE är en horisontal centrifugalpump med axialt inlopp PN16 enl. normen ISO 2858 /  
DIN EN 22858. Axeltätningen är en mekanisk axeltätning. 
 
Pumpestorleken NE 40-25-160 och NE 250-200-400 tillverkas enl. ISO 2858 / DIN EN 22858 
(transnormpumpar). 
 
Pumpar i friströmsutförande (hydrauliskt utförande F), dimensionerna ”f” och ”w”,  är icke enl. normen 
ISO 2858 / DIN EN 22858. De är längre i axelriktingen. De övriga dimensionerna är identiska. 
 
Bokstaven "D" är tillagd till typbeteckningen för pumpar utrustade med strypbussning (t.ex. 
NEPO 50-32-160 D). Denna strypbussning, vilken inte är en del av pumpen, är centralt placerad på 
utgående anslutningen och fäst mellan pumpen och rörledningen som skall anslutas. 

1.5 Typbeteckning 

Typbeteckningen består av en 4-siffrig bokstavskombination och storleksangivelse enl. ISO 2858 /DIN 
EN 22858. Bokstaven "D" är tillagd till typbeteckningen för pumpar utrustade med strypbussning (se 
1.4 och 5.3.6). 
 
1:a och 2:a bokstaven: Typbeteckning, här NE 
 
3:e bokstaven: Huvudmaterial: 
 A = PTFE, antistatisk och PFA, antistatisk 
 B = Polypropylen (PP) 
 E = Epoxyharsbaserad specialformad Durapox 
 K = Polyvinylfluorid (PVDF) 
 L = UHMW-PE, antistatisk 
 P = Ultrahögmolekylär lågtryckspolyeten (UHMW-PE) 
 T = Polytetrafluoretylen (PTFE) och Perfluoralkoxy (PFA) 
 W = Armerat mineralgods Wernit 
 
4:e bokstaven: Hydrauliskt utförande: 
 D = halvöppet pumphjul med tredimensionellt böjda impeller 
 F = halvöppet pumphjul i friströmsutförande 
 G = slutet pumphjul med tätningsring 
 O = halvöppet pumphjul 
 S = slutet pumphjul med fram och bakskovlar 
 X =  specialhydraulik 
 
Exempel: Pumpstorlek 200-150-250 enl ISO 2858 / DIN EN 22858 med halvöppet pumphjul, material 
UHMW-PE, betecknas som typ NEPO 200-150-250. 
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1.6 Typskylt 

Det finns fäst på varje pump, en typskylt med följande uppgifter: 
- namn och adress på Wernert som tillverkare 
- typbeteckning 
- pumpens tillverkningsnummer 
- pumphjulsdiamter, skovelhöjd och skovelantal 
- diameter på ev. installerad strypbricka 
- dimensioneringskapacitet och tillhörande tryckhöjd 
- nödvändig kopplingsstyrka och beräknad drivkraft 
- varvtal 
- pumpmediats densitet 
- uppgifter rörande den monterade mekaniska axeltätningen 
- tillverkningsår 
- CE-märkning 
Den tillkommande namnskylten för en pump enligt EU-rådets Direktiv 94/9 (ATEX) innehåller följande 
data: 
- Märkning för potentiellt explosiv atmosfär med utrustningsgrupp, utrustningskategori, typ av 

skydd och temperaturklass TX och som tillkommande märkning symbolen "X" för den begränsade 
omgivande temperaturen på "-10°C Ta +40°C" 

- Tekn. Dok.: Tillverkarens referensnummer för Teknisk Dokumentation 
- Tillverkningsår 
 
Kommentar till typskylten återfinns i bilaga A i denna driftsinstruktion. 

1.7 Ansvar 

Ingen garanti utges för eventuella skador på grund av följande orsaker: Olämplig eller felaktig 
användning, felaktig montering och/eller idrifttagning av kunden eller eventuell tredje part, naturligt 
slitage, felaktig eller oaktsam behandling, olämplig driftutrustning, utbytesmaterial, undermåligt 
byggnadsarbete, olämplig markunderlag, kemisk, elektro-kemisk eller elektrisk påverkan såvida det 
inte kan härledas till ett fel från leverantören. 
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2. Säkerhet 
Denna driftsinstruktion innehåller grundläggande instruktioner, som skall åtföljas vid installation, start 
och underhåll. Därför skall denna driftsinstruktion läsas av montörer och mekaniker/ägare före 
installation och start, och den skall alltid finnas tillhands där aggregatet är installerat. 
 
Inte bara säkerhetsanvisningarna listade under ”säkerhet”, utan även de speciella 
säkerhetsanvisningarna angivna i övriga avsnitt skall åtföljas utan undantag. 

2.1 Symboler i driftsinstruktionen 

De angivna säkerhetsföreskrifterna, som kan förorsaka fara för personer om de ej efterföljes, är märkta 
med allmänna symboler för fara. 

 
säkerhetstecken enl. DIN 4844-2 

 
 
och vid varning för elektrisk spänning 
 

tstecken enl. DIN 4844-2 
 
Vid användning i potentiellt explosiva atmosfärer, är de säkerhetstips som dessutom skall följas 
utmärkta med 

 
 
 

Pumpar vilka, enligt EU-rådets Direktiv 94/9, används i potentiellt explosiva atmosfärer, måste vara 
märkta med denna symbol och CE-märket på namnskylten (se Bilaga A). 
 
Säkerhetstecken, som kan förorsaka fara för maskinen och dess funktion, är märkta enl. följande: 
VIKTIGT!  

 
säkerhe

 
 
Instruktioner direkt märkta på maskinen, t ex.: 
- pil visande rotatonsriktning 
- identifikation för vätskeanslutning skall följas utan undantag, och alltid vara läsbara. 
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2.2  Personalkvalifikationer och utbildning 

Drift-, underhålls-, inspektionspersonal samt montörer måste vara lämpligt kvalificerade att uföra 
dessa åtgärder. Ansvarsområden gällande lämpligt kvalificerad personal, skall styras av ägaren. Har 
personalen ej lämpliga kvalifikationer skall utbildning ombesörjas av ägaren. Utbildning kan, om behov 
föreligger, ombesörjas av tillverkare. Dessutom skall ägaren förvissa sig om att personalen har förstått 
innehållet idenna drift- och skötselinstruktion. 

2.3 Faror då angivna säkerhetsföreksrifter ej åtföljs 

Ej åtföljda säkerhetsföreskrifter kan medföra fara för både personer, miljö och maskiner. Ej åtföljda 
säkerhetsföreskrifter kan medföra att garantier ej gäller. 
 
Ej åtföljda säkerhetsföreskrifter kan t.ex. medföra följande faror: 
- Fel i viktiga maskin/anläggningsfunktioner 
- Felaktigt handhavande vid underhåll och reparationer 
- Personfara vid elektrisk, mekanisk, magnetisk, termisk och kemisk påverkan liksom genom explosion 
- Miljöfara vid läckage av farliga vätskor 

2.4 Säkerhetsmedvetet arbete 

Säkerhetsangivelserna i denna drift- och skötselinstruktion, gällande nationella föreskrifter för 
förebyggande av olyckor samt ev. interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter, skall åtföljas. 

2.5 Säkerhetsanvisningar till ägaren/användaren 

Om värme eller kyla kan förosaka skada, skall dessa delar skyddas. 
Skyddsanordningar för rörliga maskindelar (t.ex koppling), får ej avlägsnas då pumpen är i drift. 
Läckage (t.ex från axeltätningen) av farliga media (tex. explosiva, giftiga och varma vätskor) måste 
avledas så dessa ej förorsakar fara för personer och miljö.  
Lagbestämmelser skall åtföljas. 
Faror som kan förorsakas av elektricitet skall förhindras (för detaljer, se nationell föreskrifter). 
Om pumpen används i potentiellt explosiva atmosfärer, måste alla driftförhållanden undvikas vilka kan 
höja pumpens yttemperatur till en oacceptabel nivå eller leda till gnistbildning. 

Om skyddsanordningar behöver demonteras, som till exempel beröringsskydd, ska det före 
demonteringen och fram till återmonteringen säkerställas att motorn inte kan tas i drift. 



Typ NE 2. Säkerhet 

Sid. 2.3 

2.6 Säkerhetsanvisningar för underhålls-, inspektions- och installationsarbete 

Ägaren måste försäkra sig om att underhåll, inspektion och installationsarbete utförs av aktoriserad 
kvalificerad expertis, som genom att ingående ha studerat denna drift- och skötselinstruktion, har 
skaffat sig tillräcklig kunskap om anläggningen. Pumpen måste ha antagit omgivande temperatur och 
vara trycklös och tömd. Pumpen eller aggregat som pumpar farliga media, måste omsorgsfullt 
rengöras. I princip, skall underhållsarbete endast utföras då pumpen står stilla. Instruktioner angivna i 
drift- och skötselinstruktioen för stopp av pumpen, skall alltid åtföljas. 
Omdelbart efter avslutat underhållsarbete, skall säkerhets- och skyddsanordningar monteras och 
sättas i funktion. Före pumpen tas i drift, skall punkterna angivna i avsnittet för start av pumpen 
åtföljas. 

2.7 Ombyggnad och reservdelsproduktion 

Ombyggnad eller modifiering av pumpen är endast tillåten efter avtal med tillverkaren. 
Originalreservdelar och tillbehör godkända av tillverkare skall av säkerhetsskäl användas. Användande 
av andra delar ökar risken för haveri orsakat av detta användande. 

2.8 Otillåtna driftssätt 

Driftssäkerheten på den levererade pumpen garanteras endast om föreskrifter i denna drift- och 
skötselinstruktion åtföljes. De gränser för användandet som specificeras i orderrelaterade dokument 
och under punkt 4.2 nedan får aldrig överskridas eller underskridas. Orderspecifika dokument ska 
prioriteras. 

2.9 Explosionsskydd 

Om pumpar används i potentiellt explosiva atmosfärer, är det tvunget att uppfylla de 
åtgärder och tips som är fästa på pumpen och som beskrivs i följande paragrafer och de 
säkerhetstips som är försedda med  symbolen för att garantera explosionsskydd. 

Standard EN 1127-1 (explosionsskydd) måste uppfyllas. 

2.9.1 Identifierande märkning 
Pumpar vilka är avsedda att användas i potentiellt explosiva atmosfärer måste vara märkta enligt E-
rådets Direktiv 94/9 (se Bilaga A.1.1), och konformitetsdeklaration enligt EU-rådets Direktiv 94/9 
måste finnas tillgänglig. Märkningen gäller endast för pumpen. Koppling och motor måste vara märkta 
separat enligt EU-rådets Direktiv 94/9 och deras konformitets deklarationer enligt EU-rådets Direktiv 
94/9 måste också finnas tillgängliga. 
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2.9.2 Fyllning av pumpen 
Under pumpens drift, måste det invändiga pumputrymmet som är i kontakt med vätskan vara konstant 
fyllt med pumpmediat. 

2.9.3 Driftsätt som påverkar explosionsskyddet 
Faror som påverkar explosionsskyddet skall undvikas. Icke avsedd användning kan leda till att den 
tillåtna yttemperaturen överskrids eller att gnistor alstras, vilket kan resultera i möjligt antändning. 

Drift med stängda avstängningsanordningar i sug- och/eller utmatningsledningen 
är inte tillåtet. I detta tillstånd, finns det en fara för att redan efter en kort stund, 
antar pumpmediat otillåtna temperaturer och den maximalt tillåtna 

yttemperaturen överskrids. På grund av otillåten påfrestning, kan den snabba 
tryckökningen inuti pumpen leda till att pumpen förstörs och till och med att den brister. 
Det specificerade minimivolymflödet måste upprätthållas med alla medel (se 4.2.4 nedan). 

Torrkörning är inte tillåten. I händelse av torrkörning eller utebliven smörjning, är 
tillräcklig smörjning och kylning av den mekaniska tätningen inte möjlig. I detta 
fall kan även den maximalt tillåtna temperaturgränsen överskridas.  

Torrkörning kan ske på grund av en otillräckligt fylld tätningskammare, för hög gashalt i pumpmediat 
(se 4.2.5 nedan) och genom att pumpen körs utanför det tillåtna driftområdet. Vid användning av 
avstängningsanordningar eller filter, skall överdrivna tryckfall på sugsidan av pumpen undvikas. Vid 
höga temperaturer på pumpmediat eller låga matartryck, kan ångtrycket i tätningskammaren falla för 
lågt. Som ett resultat av detta, kan en gasring bildas runt den mekaniska tätningen. Dessutom finns 
det en fara för att på grund av det otillräckliga matartrycket sugs luft in genom den mekaniska 
tätningen. Med en enkelverkande mekanisk tätning, kommer båda att resultera i torrkörning och 
sålunda att pumpen förstörs. Detta kan åtgärdas genom att sätt i en dubbelverkande mekanisk tätning. 
I princip, avråder vi starkt från montering av filter på pumpens sugsida. 

Specificerat tryck och volymflöde för tillkommande anslutningar såsom tätnings-, 
spolningsvätska etc. måste säkerställas av operatören (se 5.4 och 7.2 nedan). 
Detta gäller speciellt vätska för kylning och tätning. Tillräcklig kylning och 

smörjning axelns radialtätningsring och den mekaniska tätningen måste garanteras. 
Otillräcklig smörjning eller torrkörning resulterar i att den maximalt tillåtna yttemperaturen 
överskrids och att delar som skall smörjas förstörs. 

2.9.4 Explosionsskyddsgrupp 
Pumpar med märkningen (se 2.9.1 ovan) motsvarar Grupp II, dvs. de är utrustade för användning i 
explosiva atmosfärer. I denna grupp, är användning i underjordiska gruvanläggningar och deras 
anläggningar ovan jord undantaget. 

2.9.5 Utrustningskategori 
Pumpar med identifierande märkning (se 2.9.1 ovan) motsvarar Kategori 2G, sålunda är de avsedda 
för användning i utrymmen där tillfällig potentiellt explosiv atmosfär av gaser, ångor och dimmor kan 
förväntas. 
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2.9.6 Temperaturklass 
Då den maximala yttemperaturen i huvudsak beror på driftförhållandena (uppvärmd vätska i pumpen, 
se temperaturgränser 2.9.7), behöver tillverkaren inte ange någon märkning med en temperatur eller 
temperaturklass (EN 13463-1, 14.2 g). 
 
Möjliga temperaturklasser på pumpar med märkning enligt 2.9.1 som följer: 
Lagersmörjning Mediatemperatur 1) godkänd för temperaturklass 
Oljesmörjning ≤ 160 °C T3 
Fett, livstidssmord ≤ 160 °C T3 
Fett, med återsmörjning ≤ 160 °C T3 
Oljesmörjning ≤ 100 °C T3 / T4 
Fett, livstidssmord ≤ 100 °C T3 / T4 
Fett, med återsmörjning ≤ 100 °C T3 

1) De maximalt tillåtna mediatemperaturerna baserat på materialet i pumphuset och bälgen (se 4.2.2 
nedan) skall följas. 
 
Typen av lagersmörjning kan tas från stycklistan eller på förfrågan erhållas från tillverkaren genom att 
ange serienumret. 

2.9.7 Temperaturgränser 
Drift av pumpen utanför de tillåtna omgivande temperaturerna är inte tillåtet (se 4.2.3 nedan). Den 
maximalt tillåtna temperaturen på vätskan som pumpas beror på respektive specificerad 
temperaturklass och materialet i pumphuset och/eller mekanisk tätning (se 4.2.2 nedan). Beroende på 
materialet, kan den maximalt tillåtna temperaturen på vätskan som pumpas vara under följande 
värden. 
 
Temperaturklass enligt EN 50014 för 
elektrisk utrustning av Grupp II 

Maximal yttemperatur °C Maximal temperatur på 
pumpad vätska °C 

T1 450 165 

T2 300 165 

T3 200 160 

T4 135 100 

T5 100 *) 

T6 85 *) 

Tabell 2.1  Temperaturklasser *) Kontakta tillverkaren 
Den tillåtna temperaturklassen beror på smörjningen av lagret (se temperaturklass 2.9.6). 
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2.9.8 Pumpning av brännbar media, ledningsförmåga 
Pumpar med hjälp av vilka brännbara media (Förordning farligt gods, Artikel 4 Farlighetsegenskaper) 
skall pumpas får inte vara utrustade med en enkelverkande mekanisk tätning såvida inte operatören, 
med hjälp av lämpliga styrsystem, är i en position där han kan säkerställa att ingen fara kan orsakas av 
pumpmediat. Tillverkaren måste kontaktas. Här är användning av en dubbelverkande mekanisk tätning 
att föredra. Det erforderliga tätningstryck system måste utformas och drivas med ett tryck, volymflöde 
och vid behov temperatur, enligt kraven för den mekaniska tätningen. Specifikationen för 
tätningsmedia och driftinstruktioner för tätningstrycksystemet måste uppfyllas. 
För glidringstätningens smörjmedel ska kraven i avsnitt 2.9.9 beaktas. Detta gäller både vid utförandet 
"intern spolning" för transportmediet och vid utförandet "extern spolning" för spärrmediet för en 
dubbelverkande glidringstäting. 
Om transportmediet inte har någon elektrisk ledningsförmåga ska de komponenter som kommer i 
kontakt med produkten ha en elektriskt ledningsförmåga resp. en urladdningsförmåga. 

2.9.9 Smörjmedel, kylvätskor 
För olja och fett som används för smörjning och kylning av lager och för smörjmedel för 
glidringstätningar ska följande krav beaktas.  
Obs: Smörjmedel och/eller kylvätskor som krävs för att undvika explosiva varma ytor (här: pumpmedia 

eller tätningsmedia för att kyla och smörja den mekaniska tätningen) eller mekaniska gnistor 
(se prEN 13463-8) måste ha en antändningstemperatur (se IEC 60079-4) på minst 50 K över 
den maximala yttemperaturen på utrustningen i vilken vätskan används (prEN 13463-5). 

2.9.10 Underhåll 
Endast en pump eller ett aggregat som underhålls på rätt sätt och hålls i ett tekniskt korrekt tillstånd 
garanterar en säker och pålitlig drift. Intervaller för återsmörjning och byte (se 7.1 nedan) för lagret 
måste alltid följas.  

Om smörjningen är otillräcklig eller lagret defekt, finns det en fara för att den 
maximalt tillåtna yttemperaturen överskrids och även för gnistbildning genom 
friktion. 

Beroende på miljöförhållandena, skall lagerkonsolen rengöras med lämpliga intervaller. Korrekt 
funktion för den mekaniska tätningen och tillförseln i tillkommande anslutningar (se 5.4 och 7.2 
nedan) måste garanteras av användaren genom regelbundna kontroller. 
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3. Transport och lagerhållnig 

3.1 Transport av pumpar och pumpaggregat 

Pumpen eller pumpaggregatet ska transporteras på fackmässigt resp. föreskrivet sätt. Det är viktigt att 
se till, att pumpen resp. pumpaggregatet har ett horisontellt läge under hela transporten och att 
pumpen resp. pumpaggregatet inte kan glida ur transportupphängningen. Vid transport av 
pumpaggregat är det inte tillåtet att använda motorns ögleskruvar. 
Pumpar och pumpaggregat skall transporteras på ett sådant sätt, att pumpdelarna ej kan utsättas för 
slag eller stötar. 
 
Fig. 3.1 och 3.2 visar möjliga anläggningspunkter för lyftanordningar vid transport av pumpar med fri 
axel resp. pumpar monterade på bottenplatta. 

Fig. 3.1 Transport av pump med fri axel 
 

Fig. 3.2 Transport av pump monterad på bottenplatta 
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3.2 Förvaring 

Det måste vara säkerställt, att pumpen som mellanlagras resp. förvaras står säkert och stabilt. 
Pumpen ska ställas upp på stödfötterna. Om stödfoten på lagerbäraren inte når ner till golvet kann 
lagerbäraren används, men kräver ett varaktigt stöd för att säkerställa att pumpen står stadigt. 
Aggregat (pumpen med motor på grundplattan) ska förvaras horisontellt. 

3.2.1 Förvaring under normala förhållande 
Vid normala omgivningstemperaturer, dvs temperaturområdet -10°C till ca +40°C finns det inga 
speciella förhållningsregler för förvaring. Försäkra Er om att inga grova föroreningar eller främmande 
ämnen kan komma in i pumphuset, genom att täcka över pumpöppningarna med förslutningar eller 
blindflänsar. Pumparna skall förvaras på sådant sätt att, de icke kan utsättas för stötar eller slag. Kan 
detta icke uteslutas, skall pumparna förvaras i stadigt trälemballage. Likaledes får pumparna ej 
utsättas för extrema väderförhållande eller omgivningsförhållande. 
 
Plastpumpar behöver inte fyllas med flytande konserveringsmedel. Rester av syra eller lut får inte bli 
kvar i pumpen eftersom dessa kristalliseras och leder till skador på den mekaniska tätningen. Vatten 
får inte heller bli kvar i maskinerna. Risk för frysning. 

3.2.2 Förvaring under onormala förhållande 
Som speciella förhållande räknas: 
- Omgivningstemperaturer under -10°C eller över +40°C 
- Förvaring och installation i det fria 
- Speciellt hög eller låg luftfuktighet (t.ex tropiska områden eller öken) 
- Förvaring i omgivning med korrosivt stoft i atmosfären (t.ex havsluft eller korrosiva gaser och 

aerosol) 
I sådana fall, skall följande skyddsåtgärder följas: 
- Skyddsåtgärder mot slag och stötar, såsom stadigt träemballage 
- Förvaring i områden utan direkt väderpåverkan. T.ex förvaring under halvtak 
- Separat inpackning av pumparna i skyddsfilm och användning av fuktbindande medel 
- Korrosionsskydda friliggande metalldelar som kan tänkas påverkas av atmosfären 
- Stäng sug och trycköppningar på pumpen 
 
Kontakta alltid tillverkaren för instruktioner vid förvaring under onormala/extrema förhållande. 

3.2.3 Långvarig förvaring 
Om förvaringstiden överskrider 1 år, skall åtgärder tas, så att pumpen är skyddad mot mekanisk 
påverkan såväl som klimatpåverkan. Pumpöppningarna på sug- och trycksidan skall hållas stängda. 
Emballaget (träemballage eller skyddsfilm) skall kontrolleras regelbundet, dock minst 1 gång/år, och 
repareras om så behövs. 
Om fuktbindande medel används, skall detta bytas ut minst 1 gång/år. Friliggande pumpkomponenter, 
som utsätts för atmosfären, såsom axel och koppling, skall förses med korrosionsskydd. 
Före uppstart av pump som förvarats under lång tid, skall tillståndet på lagerfett och olja noga 
kontrolleras. 
Efter 2 års förvaring skall normalt smörjmedel bytas ut. 
Vid klimatförhållande med låg luftfuktighet kan elasticiteten i bälg och tätningar av elastomer såsom 
FPM eller CSM försämras. Det är nödvändigt att byta ut dessa delar efter att pumparna varit förvarade 
under flera år. 
 
Om pumpen förblir ur drift under en minimiperiod på sex månader, måste pumpaxeln vridas till ett 
annat läge var tredje månad genom flera manuella rotationsrörelser för att undvika eventuella 
tryckmärken på rullagren. 
Den mekaniska tätningen måste kontrolleras efter två år. 
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4. Beskrivning av  produkt och tillbehör 

4.1 Allmän beskrivning 

Pumptypen NE är en horisontal centrifugalpump enl. ISO 2858 / DIN EN 22858 (keminormpump) i 
processkonstruktion. Detta möjliggör snabbt demontage och ev. byte av komplett lagerkonsol med 
pumphjul och axeltätning utan att demontera av röranslutningar och motor. Vätskeberörda delar är 
tillverkade av plastmaterial eller annat lämpligt material, och valet av material bestämms av kemiska, 
termiska och mekaniska krav. Alla statiska plastdetaljer är metall-linade eller har metallkärna. 
Normalutförandet är försett med halvöppet pumphjul (utan täckskiva), men kan fås i specialutförande 
med slutet pumphjul (med täckskiva). På lagerkonsoldimension IV är normalutförande ett slutet 
pumphjul. Axialspelet reduceras på ett halvöppet pumphjul med hjälp av bakskovlar och på ett slutet 
pumphjul med hjälp av tätningspartier. Axelätningen är normalt en Wernert enkelverkande mekanisk 
axeltätning av bälgtyp. För speciella applikationer kan mekaniska tätningar av annat fabrikat användas. 

4.2 Användningsbegränsningar 

4.2.1 Max. tillåtet provtryck 
Statiskt tryck bestäms enligt ISO 2858/ DIN EN 22858 som 1,3 till 1,5 gånger det maximala 
matningstrycket, och kan användas upp till den temperatur som anges i avsnitt 4.2.2. Då det tillåtna 
provningstrycket beror på glidringstätningens utförande, ska tillverkaren alltid tillfrågas angående 
tillåtet provningstryck. 

4.2.2 Pumpmediats max. tillåtna temperatur 
Pumpmediats max. tillåtna temperatur är beroende av vilket material som används i pumphus och bälg 
(om Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp används). Temperaturen kan i undantagsfall överskridas, 

dock endast i samråd med tillverkaren.  
Den maximalt tillåtna temperaturen på vätskan som pumpas beror också på den 
godkända temperaturklassen (se 2.9.6 och 2.9.7 ovan). 

Endast för Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp: 
Pumphusmaterial Max. temperatur  Bälgmaterial Max. temperatur 
UHMW-PE 90°C  CSM 80°C 
PVDF 115°C  FPM 100°C 
PP 95°C  PTFE 115°C 
PTFE 165°C    
PFA 165°C    
Wernit 125°C    
Durapox 125°C    

 
Vid användning av andra mekaniska axeltätningar gäller vad som angivs i orderberäftelse och datablad. 

4.2.3 Tillåtet temperaturomfång för omgivningen 
Det tillåtna omfånget för den omgivande temperaturen är –10 °C up to +40 °C. Namnskylten för en 
pump enligt EU-rådets Direktiv 94/9 förses med symbolen "X" som extra märkning för den begränsade 
omgivande temperaturen. 
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4.2.4 Volymflöde för den pumpade vätskan 
Såvida inte annat specificeras in karakteristikkurvorna eller dokumentationen, skall följande gälla: 
Qmin = 0.1 x Qopt för kortvarig drift (ungef. 5 min.) 
Qmin = 0.15 x Qopt för kontinuerlig drift, 
Qmax = enligt egenskapsschema, motorn nom. effekt får inte överskridas 
Qopt = Volymflöde in optimal effektivitet i den karakteristiska pumpkurvan 
I händelse av en avvikande arbetspunkt, kontakta tillverkaren. 

4.2.5 Maximalt tillåten gashalt i vätskan som pumpas 
Gasandelar i vätskan som pumpas är endast tillåtna efter konsultation med tillverkaren. Gasandelar i 
vätskan som pumpas sänker kapaciteten och pumpens tryckhöjd. 

4.2.6 Maximala mått på sporadiska solida partiklar i vätskan som pumpas 
Måtten på sporadiska solida partiklar i vätskan som pumpas får inte överstiga måttet på halva 
bladhöjden och/eller halva den nominella diametern på matarledningen, vilket som är minst. 

4.2.7 Max. tillåtet tilloppstryck för Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp 
Max. tillåtet övertryck vid pumpens sugsida vid användande av Wernert mekanisk axeltätning av 
bälgtyp är beroende av bälgmaterialet och pumpens hastighet. 
 
Bälgmaterial Varvtal under 1800 l/min Varvtal över 1800 l/min 
CSM 2,5 bar 2 bar 
FPM 2,5 bar 2 bar 
PTFE 3 bar 2,5 bar 

4.2.8 Maximalt tillåtet arbetsövertryck 
Transportvätskans maximalt tillåtna arbetsövertryck är 16 bar upp till en temperatur på 115 °C. Över 
115 °C är det maximalt tillåtna arbetsövertrycket 10 bar. Avvikande driftsvillkor kräver en särskild 
överenskommelse med tillverkaren. 

4.2.9 Maximala hastigheter 
Den maximalt tillåtna hastigheten får inte överskridas genom mekaniska utväxlingsförhållanden eller 
utnyttjande av frekvensomvandlare. För maximalt tillåten hastighet för respektive pumpstorlek, se 
Tabell B.1 i Bilaga B. 

4.2.10 Kapsling 
Pumpen har kapslingklass IP 23. 
Kapsling som skydd mot beröring och inträngande fasta föremål (1:a siffran) 
Siffra  Skydd mot beröring Skydd mot inträngande fasta föremål 
2 Skyddar personer att tränga in med ett 

finger 
Skyddar mot inträngande av fasta föremål 
(diameter från 12,5 mm) 

 
Kapsling som skydd mot inträgande vatten (2:a siffran) 
Siffra  Skydd mot vatten 
3 Skydd mot vattenstril upp till 60° vertikalt 
 
Pumpen får varken rengöras med spolvatten, en högtryckstvätt eller ångtvätt. 
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4.3 Konstruktion 

Fig. 4.1 är en snittritning av pumptypen NE och är karakteristisk för alla pumpstorlekar. Benämingen av 
individuella delar och positionsnummer är enl. DIN 24250. 

4.3.1 Pumphus 
Det massiva pumphuset av plast (pos 101) är fullständigt inneslutet i manteln av metall (pos 103). 
Sug- och tryckstuds är fast förbundna med pumphuset. Endast vid storlek 250-200-400 finns en 
sugstuds i pumphuset. Sugstudsen hålles fast av en 2-delad stoppring (pos 506.2) tryckstudsen hålles 
fast med husdelen (pos 130) och sitter därmed fast i ringhuset. 
Pumpen kan konstrueras med ett avlopp i området under sugstudsen. Detta tillslutes med en hätta 
eller förses med en ventil. 

4.3.2 Pumphjul 
Pumphjulen (pos 233) är halvöppet hjul. Halvöppna pumphjul är också ämnade för transport av medior 
innehållande fasta partiklar. Materialet är massiv plast. Axelns vridmoment tas upp av ett metallnav 
pressat in i pumphjulet. Pumphjulet fixeras axialt genom en 2-delad ring (pos 501). Vid storlek 40-
25-160 och lagerbärare storlek IV används inga tvådelad ring. Här anligger impellern mot en axelklack. 
Slutet pumphjul kan användas i vissa fall. På pumpar med lagerkonsoldimension IV monteras som 
normalutförande slutna pumphjul. 

4.3.3 Axel och lager 
Normalt är pumphjulet förbundet med metallaxeln (pos 210) genom en gänga. Tätningsområdet 
beskyddas axeln med hjälp av en axelskyddshylsa (pos 524). Som är antingen av kol eller keramiskt 
material. Axelskyddshylsan spänns mot motringen (pos 475) via en tallriksfjäder (pos 552.2), som 
befinner sig mellan sprutringen (pos 507) och stödringen (pos 505). Axelns vridmoment tas upp av en 
krysskilsanslutning. 
Axeln lagras utanför pumphuset i lagerhuset (pos 350). Lagren kan vara fett- eller oljesmorda och 
skyddas av lagerlock och bakre lagerlock (pos 360 och 361) med monterade axeltätningsringar (pos 
420). 
Som standardversion har vi installerat livstidssmorda kullager. På begäran kan pumparna även utrustas 
med lager för återsmörjning. Eftersmörjning med fett sker genom smörjnippel (pos 636). 
Oljesmörjning endast vid kundens önskemål, eller då mediatemperaturen överstiger 100°C. Som 
standardversion använder vi ett synglas för oljenivån (pos 642) som nivåövervakning. Alternativt kan 
oljenivån regleras med hjälp av en konstantnivåsmörjare (pos 633) vilken monteras på sidan av 
lagerhuset (pos 350). 

4.3.4 Axeltätning 
Axeln är tätad med mekanisk axeltätning. Beroende på applikationen, används de typer av tätningar 
beskrivna i avsnitt 4.5. Den mekaniska axeltätningen är monterad i tätningsinsatsen (pos 443), som 
samtidigt tätar pumphuset med hjälp av O-ring (pos 412.04). Tryck- och sugstudsarna tätas likaledes 
med O-ring (pos 412.01 och 412.03). Vid utförande i WERNIT® används platta tätningar. Övriga 
statiska tätningar är monterade i det mekaniska tätningsområdet och är beroende av dess utförande. 
Vanligtvis är O-ringarna tillverkade av FPM. 
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4.4 Tvärsnittsritning 

 
Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 
101 Pumphus 443 Tätningsinsats 
103 Mantel 463 Uppsamlingskärl 
130 Husdel 472 Glidring 
145 Förbindningsstycke 475 Motring 
183 Stödfot 481 Bälg 
210 Axel 482 Bälghållare 
233 Pumphjul 501 Ring, 2-delad 
321 Radialkullager 505 Stödring 
350 Lagerhus 506.1 Stoppring (tätningsinsats) 
360 Lagerlock 506.2 Stoppring (sugstuds) 
361 Bakre lagerlock 507 Avkastarring 
412.01 O-ring 511 Centreringsring 
412.03 O-ring 524 Axelskyddshylsa 
412.04 O-ring 552.2 Tallriksfjäder (axelskyddshylsa) 
412.05 O-ring 683 Huv 
412.06 O-ring 921 Axelmutter 
412.36 O-ring 931 Låsbricka 
420.1 Axeltätningsring 932 Seegersäkring 
420.3 Axeltätningsring 940 Kil 

Fig. 4.1  Snittritning av pumptypen NE med enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av elastom-
bälgtyp. 
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4.5 Axeltätningsutförande 

4.5.1 Enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av elastom-bälgtyp 
Pumparna förses normalt med en enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av elastom-bälgtyp. De 
olika varianterna visas i fig. 4.2. 
 
Bälgen (pos 481) av CSM eller FPM håller glidringen (pos 472) och trycker fast denna, med elastisk 
spänning - med hjälp av pumptrycket - mot den roterande motringen (pos 475). Den statiska 
tätningen av tätningsområdet sker likaledes genom den elastiska bälgen som är spänd in mellan 
bälghållaren (pos 482) och tätningsinsatsen (pos 443). 
 
a) Intern spolning - API Plan 01 (fig. 4.2a) 
Utförandet med intern spolning (produktspolning) är lämplig för okritiska användningsområden. Med 
skölj-hål i pumphjulet och den koniska formen på tätningsinsatsen i området kring motringen, uppnås 
en spolning av den mekaniska axeltätningen med renare och svalare pumpmedia. 
 
b) Intern spolning och quench - API Plan 62 (fig. 4.2b) 
I detta utförande är det inbyggt en radialtätningsring (pos 421.2) på atmosfärssidan i bälghållaren (pos 
482). Denna bildar tillsammans med glidringen på produktsidan ett område, som förses med trycklös, 
sk. Quenchvätska. Det rör sig normalt om rent, filtrerat ev. också tempererat vatten eller totalt avsaltat 
vatten. 
Quenchvätskan skall förhindra kristallbildning på atmosfärssidan av den mekaniska axeltätningen, som 
kan leda till ökad korrosion eller om det bildats kristaller, kan märkas på ökat läckage i den mekaniska 
axeltätningen. 
Quenchvätskan begränsas av en inbyggd flödesventil med övertryck mellan 0,7 till 8,5 bar vid 30 l/tim. 
Med quenchspolning kan man uppnå visst skydd mot överhettning av glidringen vid undertryck i 
axeltätningsområdet. Detta undertryck kan orsakas av trycklöshet eller tryckökning. 
 
VIKTIGT! Quenchvätskan skall dräneras fritt. Om den dräneras genom ett rör, får trycket 
som byggs upp i quenchkammaren inte överstiga 0.5 barg. För högt mottryck förstör axelns 
tätningsring. 
 
En annan typ av quench är stationär quench, där tillförseln garanteras via en quenchtank med anslutna 
slangledningar till pumpens mekaniska tätning. Temperaturskillnaden mellan matar- och 
returledningen på tanken för villkorlig quench resulterar i olika vätskedensiteter. Vätskepelare av olika 
höjd som blir resultatet av detta leder till en cirkulation av quenchvätska. Tanken för villkorlig quench 
skall vara fylld till tre kvart. Vätskenivån måste kontrolleras regelbundet. 
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Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 
412.05 O-ring 482 Bälghållare 
412.06 O-ring 501 Ring, 2-delad 
412.09 O-ring 505 Stödring 
421.2 Radialtätning 507 Avkastarring 
443 Tätningsinsats 524 Axelskyddshylsa 
472 Glidring 550 Skiva 
475 Motring 552.2 Tallriksfjäder 
481 Bälg 739 Slanganslutning 

 
Fig. 4.2 Enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av elastom-bälgstyp 
a) med intern spolning (produktspolning) av den mekaniska axeltätningen (API Plan 01) 
b) med intern spolning (produktspolning) och quench (API Plan 62) 
c) med spolanslutning och flödeskontroll (kontinuerlig spolning) (API Plan 32) 
d) med spolanslutning utan strypning för spolning efter användande (stationär spolning) 
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c) Kontinuerlig spolning - API Plan 32 (fig. 4.2c) 
Pumpar för förorenade media kan vara försedd med en spoltillsats (kontinuerlig sköljning) för att spola 
den mekaniska axeltätningen med ren vätska - vanligtvis vatten - och hålla orenheter borta. För att 
begränsa spolvätskan, monteras det ytterligare en strypning i axeltätningsutrymmet inuti pumpen. 
Beroende på pumpstorlek och graden av förorening av pumpmediat, skall det sköljas med 70 till 
250 l/tim. Spolmängden anges exact av tillverkaren på orderbekräftelsen. Spolningskvantiteten anges 
av tillverkare i orderbekräftelsen. För rekommenderade spolningkvantiteter, se även Bilaga D. Om man 
av tekniska orsaker måste avvika från rekommenderade spolningkvantiteter, skall tillverkaren 
kontaktas. 
För inställning av korrekt spolmängd, rekommenderas installation av en flödesmätare (rotameter) i 
spolvattenledningen. För reglering av spolmängden installeras en reglerventil. 
 
d) Spolning efter användande (fig. 4.2d) 
Spolning efter användande - sk. stilleståndsspolning - är detsamma som kontinuerlig spolning med 
undantag av det finns ingen strypning. Stilleståndspolning är nödvändig om det pumpas förorenade 
vätskor, och kontinuerlig spolning ej är möjlig pga anläggningen- eller processens konstruktion. 
Stilleståndsspolning spolar rent pumpen direkt efter användandet. En stilleståndsspolning skall 
förhindra avsättning och kristall-bildning i pumpens inre- speciellt i området kring den mekaniska 
axeltätningen, då glid- och motring kan klibba samman vid längre tids stillestånd. Spolmängden skall 
vara 40 l i 5 min. (minimum). Normalt industrivatten kan användas. 
 

4.5.2 Enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av PTFE-bälgstyp 
Om vätskan icke medger bruk av elastomer i bälgen, kan en bälg av PTFE-bälgstyp monteras. Fig. 4.3 
visar en Wernert mekanisk axeltätning av PTFE-bälgstyp, som kan monteras istället för en elastom-
bälg utan konstruktionsändringar i tätningsinsatsen. Funktion och verkningssätt hoss modellerna 
visade i fig. 4.3a-d är likvärdig med de enkelverkande Wernert mekaniska axeltätningarna av elastom-
bälgstyp, som visas i fig. 4.2 och beskrivs i avsnitt 4.5.1. 
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Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

412.05 O-ring 477 Fjäder 
412.06 O-ring 481 Bälg 
412.09 O-ring 482 Bälghållare 
412.22 O-ring 501 Ring, 2-delad 
412.23 O-ring 505 Stödring 
412.32 O-ring 507 Avkastarring 
421.2 Radialtätning 425 Axelskyddshylsa 
443 Tätningsinsats 550 Skiva 
472 Glidring 552.2 Tallriksfjäder 
474 Tryckring 739 Slanganslutning 
475 Motring   

Fig. 4.3 Enkelverkande Wernert mekanisk axeltätning av PTFE-bälgstyp 
a) med intern spolning (produktspolning) av den mekaniska axeltätningen (API Plan 01) 
b) med intern spolning (produktspolning) och quench (API Plan 32) 
c) med spolanslutning och strypning (kontinuerlig spolning) (API Plan 32) 
d) med spolanslutning utan strypning för spolning efter användande (stilleståndsspolning), 
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4.5.3 Dubbelverkande mekanisk axeltätning enl. DIN EN 12756 (back-to-back) 
Dubbelverkande mekanisk axeltätning enl. DIN EN 12756 (back-to-back) (fig. 4.5) monteras 
företrädesvis vid pumpning av vätskor som innehåller få eller inga fasta partiklar, och 
- som är hälsovådliga och förorenar vatten eller miljö i övrigt 
- som förångas vid liten temperaturökning eller tryckfall 
- som har tendens till kristallbildning 
 
På produkt- och atmosfärssidan är det monterat en enkelverkande mekanisk axeltätning back-to-
back. De sk. tätningskammrarna är belägna mellan de två paren av tätningar. Vanligtvis är 
tätningsringen på produktsidan säkrad mot otillåtet axial och radial rörelser. 
 
För vidare information beträffande dubbelverkande mekanisk tätning, se avsnitt 4.5.5. 
 

 
Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 
412.05 O-ring 505 Stödring 
412.06 O-ring 507 Avkastarring 
412.07 O-ring 524.1 Axelskyddshylsa 
412.08 O-ring 524.2 Axelskyddshylsa 
433 Mekanisk axeltätning 528 Kraghylsa 
443 Tätningsinsats 543 Distansbussning 
476 Tätningshus 552.2 Tallriksfjäder 
501 Ring, 2-delad 562.1 Cylinderstift 
Fig. 4.4 Dubbelverkande mekanisk axeltätning enl. DIN EN 12756 (back-to-back) (API Plan 54), 
nedersta halvan med transportgänga (API Plan 53). 
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4.5.4 Stationär dubbelverkande mekanisk axeltätning 
Stationär dubbelverkande mekanisk axeltäning används företrädesvis vid pumpning av problematiska 
media. 
- som har stort antal fasta partiklar 
- som innehåller höga gas- eller luftvärden 
- som är hälsovådliga och förorenar vatten eller miljö i övrigt 
- som förångas vid liten temperaturöning eller tryckfall 
- som har tendens till kristallisering 
 
Denna slags mekaniska axeltätning (ofta betecknad som REA-utförande) stöder, genom 
centrifugalkraften, spärrvätskans flöde från tätningskammaren till axeltätningsutrymmet, som är 
utformat med stor volym och är lätt att spola. Genom detta utförande undviks snäva spalter samt 
ansamlingar av fasta partiklar. 
 
Som standard används följande två typer: 
Burgman HRZ 13, se fig. 4.5 
Pacific Allpac N 2132, se fig. 4.6 
 
Dessa två tätningstyper kan också erhållas som enkelverkande och enkelverkande med quench. 
 
För vidare information beträffande dubbelverkande mekanisk axeltätning, se avsnitt 4.5.5. 

4.5.5 Allmän information gällande dubbelverkande mekanisk axeltätning 
I princip skall dubbelverkande mekniska axeltätning vara försedd med egen spärrvätska, som är 
lämpligt att blanda med mediat. Spärrvätskan kan också - såvida gällande regelementet tillåter - vara 
den renade vätskan som ev. behöver kylning, men som endast kan användas om metalldelarna i 
tätningskammaren inte korrodererar. Spärrvätskan ska cirkulera i kontinuerlig genomströmning mellan 
de två mekaniksa axeltätningarna och avledas via ett avlopp på motsatta sidan. Spärrvätsketrycket skall 
ligga 1-1,5 bar över trycket i axeltätningsutrymmet. Det får dock ej ligga över tryckgränsen för 
tätningen på atmosfärssidan. 
 
I axeltätningsutrymmet - omdelbart bakom pumphjulet - ligger det maximala trycket på ca 25% av 
maximala differentialtrycket som kan uppnås i pumpen (med minskning av pumpflödet) + 
tilloppstrycket (tryck vid pumpens sugstuds). Vid pumpstillestånd skall det säkerställas, att 
spärrvätsketrycket är högre än trycket i pumpen, så att ingen pumpvätska kommer in i 
tätningskammaren. 
 
Har tätningskammaren i en dubbelverkande mekanisk axeltätning eget spärrvatten med begränsad 
spärrvätskevolym, skall där ske en tvångscirkulation med kylning av spärrvätskan. I detta fall stöds 
spärrvätskeflödet av en pumpgänga i den mekaniska axeltätningen. 
 
Vid tillförsel av spärrvätska till spolkammaren, med lämpligt övertryck och fritt flöde av spärrvätska ut 
ur spolkammaren, skall flödet strypas för att säkra övertrycket i spolkammaren. 
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Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 
412.05 O-ring 501 Ring, 2-delad 
412.06 O-ring 505 Stödring 
412.12 O-ring 507 Avkastarring 
412.30 O-ring 524 Axelskyddshylsa 
433 Mekanisk axeltätning 552.2 Tallriksfjäder 
443 Tätningsinsats 562.1 Cylinderstift 
476 Tätningshus   
Fig. 4.5 Burgman HRZ 13 (API Plan 54) undre halvan med transportgänga (API Plan 53) 
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Pos. nr. Benämning Pos. nr. Benämning 
412.05 O-ring 443 Tätningsinsats 
412.06 O-ring 500 Ring 
412.08 O-ring 501 Ring, 2-delad 
412.12 O-ring 505 Stödring 
412.30 O-ring 507 Avkastarring 
433 Mekanisk axeltätning 524 Axelskyddshylsa 
441 Tätningshus 552.2 Tallriksfjäder 
Fig. 4.6 Pacific Allpac N 2132 (API Plan 54) undre halvan med transportgänga (API Plan 53) 



Typ NE 4. Beskrivning av produkt och tillbehör 

Sid. 4.13 

4.6 Specialverktyg 

De beskrivna specialvertygen erhålls från tillverkaren. 

4.6.1 Pumphjulsnyckel (det. 051) 
Endast för lagerstorlek 0-III: 
För att demontera och montera halvöppet pumphjul på axlen används en sk. pumphjulsnycket 
(fig. 4.7). Insidan på pumphjulnyckeln är utformad motsatt mot pumphjulsskovlarna. Nyckeln monteras 
på framsidan av pumphjulet, som därvid kan lossas från axeln i pumpens rotationsriktning. Axeln skall 
hållas fast för att förhindra att den följer med runt. 

Fig. 4.7  Pumphjulsnyckel (det. 051) 

4.6.2 Spännverktyg (det. 052) 
Endast för lagerstorlek I-III: 
För att kunna placera den 2-delade ringen (pos 501) utan kraft bakom axelns gängända (pos 210), 
skall mot-ringen och axelskyddshylsan tränga undan spännskivesystemets kraft i kopplingens riktning. 
Detta sker med hjälp av verktyget visat i fig. 4.8. 
 

Fig. 4.8  Montage av 2-delad ring 
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4.7 Ljudutsläppsvärden 

Pumpens ljudutsläppsvärden resp. ljudutsläppsvärdena för ett aggregat beräknas enligt 
DIN EN ISO 20361:2008-10. 
 
För följande pumpstorlekar gäller följande värdet inom det tillåtna arbetsområdet: 
I ett avstånd på en meter (1 m) från referenskvader är den A –värderade emissionsljudtrycksnivån LpA ≤ 
70 db(A). 
Storlek Varvtal upp till 1450 1/min Varvtal upp till 2900 1/min 
Lagerbärare storlek 0 X X 
Lagerbärare storlek 1 X X utan 80-50-200 
Lagerbärare storlek 2 utan  
125-80-250 och 125-100-200 

X  

Fig. 4.9 Ljudtrycksnivå pump 
 
För alla andra pumpstorlekar stå ljudtrycksnivån i tabellen nedan. 
 

Ljudtrycksnivå LpA i dB(A) 
 Pump ensam LpA(P) vid varvtal   Motorn ensam LpA(M) vid varvtal 

Kopplings-
effekt i kW 

2900 
1/min 

1450 
1/min 

960 
1/min 

 Nom. Effekt i 
kW 

2900 
1/min 

1450 
1/min 

960 
1/min 

1,5 55,0 53,0 51,0  1,5  49 49 

2,2 56,5 54,5 52,5  2,2 60 53 52 
3,0 59,0 57,0 55,0  3,0 62 53 54 

4,0 60,5 58,0 55,5  4,0 63 53 54 

5,5 62,5 60,0 57,5  5,5 68 58 56 

7,5 65,5 63,0 60,0  7,5 68 62 56 

11,0 68,0 65,0 62,0  11,0 70 66 61 

15,0 70,5 67,5 64,5  15,0 70 66 61 
18,5 73,0 69,5 66,0  18,5 70 63 62 

22,0 74,5 70,5 67,0  22,0 70 65 62 

30,0 76,5 72,5 68,5  30,0 71 65 63 

37,0 77,5 73,5 69,5  37,0 73 60 63 

45,0 78,0 74,0 70,0  45,0 74 62 65 

55,0 79,0 75,0 71,0  55,0 75 65 65 
75,0 80,0 76,0 72,0  75,0 73 67 68 

90,0 80,5 76,5 72,5  90,0 74 70 68 

110,0 81,0 77,0 73,0  110,0 78 72 68 

132,0 82,0 78,0 74,0  132,0 78 72 68 

160,0 82,5 78,5 74,5  160,0 82 73 68 

200,0 83,5 79,5 75,5  200,0 82 76 68 
250,0 84,0 80,0 76,0  250,0 82 75 68 

Fig. 4.10 Ljudtrycksnivå pump resp. motor 
 
Den totala emissionsljudtrycksnivån för ett aggregat beräknas med hjälp av följande formel: 
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De här nämnda informationerna gäller för drift inom det tillåtna området med kallt vatten. Vid annan 
drift eller andra transportmedia, i synnerhet om de innehåller fasta partiklar, kan ljudutsläppsvärdena 
avvika. Om informationerna i den orderspecifika dokumentationen avviker från dessa informationer ska 
den orderspecifika dokumentationen prioriteras. 
Motorns emissionsljudtrycksnivå kan avvika från dessa informationer beroende på utförande och 
fabrikat. Ljudtrycksnivån för motorer ökar i 60 Hz-drift med +4dB. 

4.8 Tillbehör 

- Koppling: Flexibel koppling med eller utan mellanliggande kopplingshylsa 
- Skydd mot oavsiktlig kontakt för kopplingen 
- Bottenplatta av vridstyv konstruktion av gråjärn 
- Fundamentinfästning och/eller installation: Invägningselement, expanderbultar, brytanslutningar 
- Specialtillbehör, enligt beställning 

4.9 Mått och vikter 

Angående data om mått och vikter, se måttritning och/eller installationsschema för pumpen. 
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5. Installation 

5.1 Allmänt 

För att försäkra sig om problemfri drift i framtiden, är det väldigt viktigt att pumpar etc. är noggrant 
och korrekt installerade. Felaktig installation kan förorsaka person- och sakskada samt onödigt slitage 
på pumpen. Om pumpen ej är installerad av tillverkaren, fråntar sig tillverkaren allt ansvar rörande 
felaktig installation och konsekvenserna av åsidosättande av säkerhetstekniska föreskrifter. 

EU-rådets Direktiv 1999/92 angående minimum bestämmelser för förbättring av 
hälsoskyddet och säkerheten för anställda som kan utsättas för fara genom 
explosiva atmosfärer måste uppfyllas. Standard EN 1127-1 skall följas 

(explosionsskydd). 

5.2 Installation av pumpar monterade på bottenplatta 

5.2.1 Rikting av bottenplatta 
Före leverans riktas pumpen i förhållande till bottenplattan. Om pumpen har rubbats ur sitt läge på 
bottenplattan under transporten, skall detta återställas i sitt ursprungliga läge i enlighet med 
bestämmelserna på måttskissen. 
 
I annat fall sker riktning av pumpen i förhållande till anläggningen, endast genom att grundplattans 
position ändras. 
 
Vid installation i anläggningen, skall grundplattan riktas så att 
1) tryckstudens nivå är horisontal i alla riktningar. Detta kan kontrolleras med ett vattenpass. 
2) sug och tryckledning skall förbindas med pumpen så att de max. tillåtna belastingarna ej 

överskrids. De max. tillåtna belastningarna är angivna i bil. B. 
 
Riktning av bottenplattan sker enl. bestämda monteringsanvisningar. Det finns tre normala 
monteringsanvisningar: 
1) Enkel montering på fundament.  

Som fästelement utgör fundamentbult förankrade i fundamentet eller ankarbult i fundamentet. 
Före spänning av dessa, skall bottenplattan riktas med hjälp av underlag och tunna plattor. 
Riktningen sker på det sätt, att bottenplattan stöds på tre riktningsunderlag. Underlag placeras på 
långsidan, till vänster och till höger i området kring motorn, det trejde underlaget placeras på 
kortsidan av pumpen. Om bottenplattan är över 1600 mm lång, skall det ev. användas fler 
underlag. Den exakta höjden justeras med hjälp av tunna underlagsplattor av varierande tjocklek. 

2) Montering på fundament med efterföljande ingjutning  
Som fästelement utgör fundamentbult förankrade i fundamentet eller ankarbult i fundamentet. 
Före gjutningen skall riktning ske med hjälp av underlag och tunna plattor (se under punkt 1). 
Först efter härdning av gjutgodset spänns bottenplattsskruvarna. 

3) Fundamentsfri montering på avvägningselement  
Bottenplattans nivå justeras med hjälp av avvägningselement. Pumpaggregatet står på 
stötdämpare på golvet. Fundamentsbultar är ej nödvändiga. 

 
Pumpar, typ NE, levererade på bottenplatta är i princip ämnade för montering enl. de tre ovannämnda 
monteringsanvisningarna.  

Om pumpaggregatet installeras isolerat, vilket här är fallet, som exempel, med 
fundamentsfri installation, skall en separat jordning finnas för att undvika 

spänningsskillnader. 
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5.2.2 Anslutning av rörledningar 
Före riktning av motorn skall pumpen kopplas till rörledningarna på så sätt att pumpen inte vrids. 
Tillåtna belastningar på anslutningarna, se bil. B, får ej överskridas! Avsnitt 5.3 visar möjlighter på 
utförandet av anslutningarna. 
 
Skall det finnas anslutning för t.ex. spärr-, spol- eller quenchmedia, skall nödvändiga 
rörledningsförbindelser och anslutningar tillverkas. 

5.2.3 Riktning av motor 
VIKTIGT! Den rikting av pump och motor som är gjord av tillverkaren, skall utan  
undantag kontrolleras före driftstart och om nödvändigt korrigeras. Se driftsinstruk- tioner 
för koppling. 
 
Positionen av motoraxeln mot pumpaxlen mäts via kopplingen. 

För pumpar av type NE används som regel 
distanskoppling. Fig. 5.1 visar en sådan 
kopplingsdistans, som tas bort efter lossning 
av skruvarna. Avstånden S2 mellan 
kopplingens tap- och bussnings-del skall 
vara 5 mm runt hela kopplingen på mindre 
kopplingar (upp till storlek 140) och på 
större kopplingar skall måttet vara 6 mm, 
och detta kan mätas genom att använda ett 
bladmått. 
 
 
 

 
Fig. 5.1 Mellanliggande distanskoppling, mätning med hjälp av bladmått (a) och riktlinjal (b) 
 
Efter kontroll och om nödvändigt skapande av detta mellanrum via axial riktning av motorn, sker nu en 
kontroll av vinkel- och höjdriktning av motorn. Det finns 3 tillvägagångssätt, nämligen mätning med 
riktlinjal, mätning med skalmått och mätning med hjälp av laser. Alla tillvägagångssätten ger korrekta 
resultat. Vid alla tillvägagångssätten framgår riktningskorrektheten av kopplingens driftsinstruktion. 
 
Motorns vinkel- och höjdriktning sker, beroende på det levererade aggregatet, med hjälp av underlägg 
av tunna plattor eller regleringsskruvar. Efter riktning fästs motorn. 

Linjal

Bladmått
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5.3 Rörledningar 

5.3.1 Allmänt 
Rörledningsdiametern och rördragningen fastställs som regel redan på planeringsstadiet. 
Rekommendationerna för rördragningen kan endast vara ungefärliga eftersom den slutgiltiga 
rördragningen måste ta hänsyn till den lokala situationen, som tillverkaren vanligtvis inte känner till. 

5.3.2 Installationsinstruktioner 
Försäkra Er om att krafterna och momenten från rörledingarna, som verkar mot pumpstudsen, inte 
överskrider belastningarna angivna i bilaga B. Detta gäller både vid stillestånd och vid drift. Pumpen får 
ej fungera som fast punkt i rörledningssystemet. Om det är nödvändigt, skall rörledningarna fixeras på 
sådant sätt att, de varken kan överföra spänningar eller sätta pumpen i gungning under drift. 
Eventuell expansion i rörledningarna orsakad av temperaturskillnader och processbetingade stötar, 
måste kompenseras för genom att man vidtar lämpliga åtgärder. Installationen av kompensatorer 
framför pumpens sug- och matarledningar rekommenderas. Som tillägg rekommenderas montage av 
kompensator på pumpens sug- och trycksida. För att undvika ökad flödesmotstånd bör kompensatorn 
ha samma invändiga diameter som rörledningen.  

 rörledningens tillåtna krafter överskrids, kan läckage uppkomma vid pumpen, 
vilket resulterar i att pumpmedia tränger igenom. Livsfara i om giftig eller varm 

media pumpas. Otillåtna deformationer kan dessutom resultera i problem på den 
mekaniska tätningen. 
Åtdragningen av bultarna på pumpflänsarna får inte förorsaka vridning. Vridmomentet bör upp till och 
med DN125 vara ca 35 Nm och däröver till och med DN250 ca. 70 Nm per skruv. 
 
Vid dragningen och anslutning av rörledningar skall det kontrolleras, att tätningar inte skjuter ut. 
 

rätt fel 
Fig. 5.2 Anslutning av rörledningar 
 
VIKTIGT! Riktning av motorn i förhållande till pumpen måste kontrolleras efter anslutning 

Om

 
 
 
 
 
 
 

av rör-ledningar och, om nödvändigt, korrigeras före uppstart. 
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5.3.3 Sugledning 
Sugledningen skall vara så kort som möjligt och diamtern får aldrig vara mindre än sugstudsen. Är 
sugledningen större, skall det monteras ett excentriskt övergångsstycke med rak överkant så att 
luftfickor inte uppstår. Fig. 5.3. 
 

Fig. 5.3 Övergång sugledning till pumpsugstuds 
 
Diameterna skall vara så dimensionerad att flödeshastigheten på 2 m/s på vatten eller vätska av 
samma viskositet ej överskrids. Större tryckfall förorsakat av långa rörlängder eller förträngningar skall 
undvikas. 
 
Ledningen skall vara absolut tät (provtryck!) och får ej innehålla luftfickor. Horisontala ledningar skall 
ha minst 1% stigning mot pumpen. Skarpa hörn eller böjar bör undvikas, likaledes får sugledningen 
inte läggas högre än pumpens centrerpunkt. 
 
På självsugande pumpar kan sugledningen lättare tömmas, om pumpen startas vid högsta möjliga 
vätskenivå i pumpsumpen. 
 
Gashaltiga vätskor bör inte pumpas i sugdrift. Om tvivel uppstår, kontakta tillverkaren. 

5.3.4 Självsugning med hjälp av vätsketillförsel (monterad sugbehållare) 
Vid montering av vätsketillförselsystem (sugbehållare) på pumpsugstudsen kan också en 
normalsugande centrifugalpump tömma sugledingen. 

Vid användning av en vidhängande tank med brännbar pumpmedia (Förordning 
farligt gods, Artikel 4 Farlighetskarateristika), måste användaren säkerställa att 
en explosiv blandning varken kan utvecklas i pumpen eller i den vidhängande 

tanken. 
 
Sugbehållarens effektiva volym (från nedre kant inlopp - till övre kant utlopp) skall vara minst 50% 
större än sugledningens volym. Standardbehållare finns för följande förhållande: 
- sugledningens totala längd (utsträckt längd) 5 m 
- sugledningens invändiga diameter motsvarande sugstudsens invändiga diameter 
- max. geodetisk sughöjd 3 m 
- det vattniga transportmediets densitet är ca 1,05 kg/l. 
Är sugledningens volym, transportmedia-densiteten och/eller den geodetiska sughöjden större än 
ovan angivet, skall sugbehållaren anpassas efter förhållandena. 
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De tillsatsbehållare som WERNERT-PUMPEN levererar är i regel endast konstruerade för en 
övertryckbelastning på 0,5 bar(g). De är inga tryckbehållare och är därför inte underkastade 

direktiv 97/23/EG för tryckbehållare. Användaren ska själv säkerställa, att det invändiga trycket inte 
överstiger det ovan nämnda värdet. Om det tillåtna trycket överskrids förstörs tillsatsbehållaren. 
Vid sugning via sugbehållare skall pumpen vara försedd med en backventil (5.3.7) på trycksidan, för att 
förhindra att pumpen och tanken kör torrt, pga hävertprincipen, efter stopp. 
 
Före första uppstart och efter tömning skall sugbehållaren fyllas med vätska genom 
påfyllningsskruven. Därför måste påfyllningsöppningen förslutas gastätt. Det skall dessutom 
kontrolleras, att sugledningen är tillräckligt dimensionerad med hänsyn till undertryck. 
 
Rör som skall anslutas till den vidhängande lagringsbehållaren måste fästas utan spänning. De måste 
stödas med fästen eller hållare. Rören får inte utöva några krafter eller vridmoment på behållaren och 
anslutningarna. Den vidhängande lagringsbehållaren måste anslutas så nära pumpen som möjligt. Om 
möjligt, skall pump och vidhängande lagringsbehållare monteras på en gemensam bottenplatta. Om 
den vidhängande lagringsbehållaren inte är placerad på bottenplattan, måste man se till att säkerställa 
att botten på den vidhängande lagringsbehållaren vilar till fullo på en horisontell yta och är ordentligt 
fastsatt. 

5.3.5 Tilloppsledning 
Tilloppsledingen skall vara stadigt fallande mot pumpsugstudsen och får aldrig vara mindre än 
pumpens sugstuds. Tilloppsledningens diameter skall vara sådan, att en flödeshastighet på 2,5 m/s på 
vatten eller vätska av samma viskositet icke överskrides. 
 
En avstängningsventil bör monteras, i reparationshänseende, på tillräckligt avstånd från sugstudsen (ca 
2-3 gånger rörledningsdiametern), som skall vara helt öppen då pumpen är i drift. Placeringen av 
avstängningsventil på tillopps- och sugledningen skall vara på så sätt, att det ej uppstår luftfickor. 
Reglering av vätskeströmmen skall kunna ske med hjälp av regleringsanordningar i tryckledningen. 
 
För att undvika ökat genomströmningsmotstånd, skall armaturer för installation ha samma invändiga 
diameter som tilloppsledningen. Skarpa hörn och böjar bör undvikas. 

5.3.6 Tryckledning, strypmunstycke 
Tryckledningen bör inte vara mindre än pumpens tryckstuds. I allmänhet styrs diametern av 
ekonomiska synpunkter, dock bör flödeshastigheten inte vara över 5 m/s. Det skall, så nära pumpen 
som möjligt, installeras en avstängningsventil eller regleringsanordning. 
 
Pumpar vars typbeteckning innehåller den tillkommande bokstaven "D" (t.ex. NEPO 80-50-315 D) är 
konstruerade med en mindre tvärsnittsyta i matarledningen. Den levereras i regel löst tillsammans med 
O-ringarna som används för tätning av sug- och tryckstudsen. Denna stryphylsa placeras centriskt på 
tryckstudsen och fixeras mellan pumpen och rörledningen som ska anslutas. Arbetspunkten för denna 
pump har konstruerats med en strypbussning, varför pumpen måste köras med densamma.  
VIKTIGT! I händelse av förändringar av tvärsnittsytan på strypbussningen, kan man 
förvänta sig avsevärda skador på pumpen. 

5.3.7 Backventil 
En backventil ska monteras ovanför pumpens matarledning så att pumpen under drifttagning är säkert 
fylld med pumpmedia även om en luftkudde bildas framför backventilen. 
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5.4 Tillkommande anslutningar 

Beträffande dimensioner och placering av tillkommande anslutningar som krävs för pumpen 
(tätningsvätska, spolningsvätska etc.), se installationsritningen. 
VIKTIGT! Dessa anslutningar är avgörande för funktionen och måste därför fästas 
ordentligt. Erforderliga volymflöden och tryck skall ställas in (se 7.2 nedan). 

5.5 Kopplingsskydd 

Pumpen får endast köras med ett lämpligt kopplingsskydd. På grund av dess styrka, avståndet till 
kopplingen och materialet, ingår ett kopplingsskydd i leveransomfattningen för ett aggregat 
motsvarande användning i en potentiellt explosiv atmosfär. 

5.6 Slutkontroll och testning 

Riktning enligt punkt 5.2 ovan såväl som korrekt avstånd på koppling och kopplingsskydd skall 
kontrolleras. Axeln måste kunna vridas för hand på kopplingen. 

5.7 Elektrisk anslutning 

Den elektriska anslutningen får endast utföras av en elektriker. Motorns lämplighet 
för den tillgängliga matarspänningen skall kontrolleras mot data på namnskylten. En 

lämplig krets skall väljas. Användning av en motorskyddsanordning 
rekommenderas. I potentiellt explosiva atmosfärer måste DIN EN 60079-14 följas. 
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6. Start/Drift/Stopp av pump 

6.1 Anvisningar för uppstart 

6.1.1 Rengöring och provtryckning av rörledningar 
Före första uppstart skall rörledningar rengöras från främmande materia, såsom spill från 
installationen (t.ex. skruvar, främmande glödspån, svetspärlor osv.). Dessutom skall rörledningens 
täthet noga provas. Sug- och tryckledning skall provtryckas enl. gällande säkerhetsföreskrifter. 
Vid uppstart av pump efter reparation, skall det kontrolleras att allt spill från havererade pumpdelar - 
såsom keramik eller härdplaster- städas ur rörledningssystemet. Sådant spill kan komma från en 
havererad mekanisk axeltätning eller delar av Durapox eller Wernit som följd av överbelastning eller 
förekommst av främmande partiklar i pumpen. 
VIKTIGT! Främmande partiklar eller delar av havererade pumpdelar i rörlednings systemet 
kan förorsaka stora skador på pump eller andra anläggningsdetaljer. 

6.1.2 Kontroll av lagersmörjning 
a) Fettsmorda lager 
Fabriken smörjer lagerna med lämpligt fett före leverans. 
VIKTIGT! Eftersmörjning av lagerna före uppstart är inte nödvändigt, det kan vara skadligt 
då för mycket fett kan orsaka överhettning av lagerna. 
 
b) Oljesmorda lager 
VIKTIGT! Före uppstart skall lagerhuset fyllas med olja. 

 

Oljepåfyllning sker enl. anvisningar i avsnitt 7.1.2. 
Drift av pumpen med otillräcklig smörjning av lagren leder till att den maximalt 
tillåtna temperaturen på ytan överskrids på grund av gnistbildning som orsakas 
genom friktion. 

6.1.3 Kontroll av rotationsriktning 
Pumpaggregat med mellanstycke levereras i okopplat läge. Kopplingens kamdel är avskruvad, men 
skruvarna ligger i plastpåse fäst på motorn, och monteras efter att rotationskontroll är gjord. 
Pumpeaggregat utan mellanstycke levereras också okopplat, om möjligt. 
 

Kontrollera endast att pumpens rotationsriktning stämmer överens m
rotationsriktning när pumpen är i okopplat läge. 

VIKTIGT! Kontrollera att elektricitet ej är kopplad till motorn före demontering och 

ed motorns 

montering.  
 
Fabriken märker alla pumpar med rotationsriktingen i form av en pil ovan på lagerhuset (pos 350). 
VIKTIGT! Fel rotaionsriktning, även kortvarig sådan, kan skada pumpen. 
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6.1.4 Spänning av Wernert elastom-bälg 
Standardaxeltätningen är en patenterad Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp, där bälgen är av 
elastomer (CSM eller FPM) eller PTFE. Hos enelastomer-bälgar ska bälghållaren (pos. 483) enligt Fig. 
7.59 endast spännas så mycket, att det sluter tätt mellan bälgen och halsen på tätningsinsatsen. 
Rekommenderat vridmoment är ca. 7,5 Nm.  
WERNERT-PTFE-bälgen levereras förspänd med ett åtdragningsmoment på ca 15 Nm och ska inte 
efterspännas före idrifttagningen. Före idrifttagningen är det viktigt att kontrollera om PTFE-bälgen är 
förspänd. Kåporna (pos. 683)  som hat demonterats ska fästas på lagerbäraren igen med skruvarna 
(pos. 901.76). 

Under rengöring eller montering av huvarna ska man se till att det inte sker någon 
urladdning av statisk elektricitet. Ett icke-ledande material kan laddas upp av 
friktionen. Detta måste undvikas. 

VIKTIGT! Om det uppstår läckage på grund av slitage på tätningsringarna, bör bälghållaren ej 

 

efterspännas. Om axeltätningen är av annan konstruktion, skall det inte ske någon efterspänning. 
Endast för Wernert elastombälg: 
Pumpen levereras med bälgen ospänd, för att förhindra att elasticiteten i bälgen skall 
minska under längre tids förvaring. Därför ska elastomer-bälgen förspännas före 
idrifttagningen genom att dra åt bälghållaren. 

6.1.5 Säkerhetsanordningar 
Före uppstart av pumpen, skall det kontrolleras att rörliga delar på pumpen ej är 
friliggande. 

Kontrollera att beröringsskyddet på kopplingen är monterat, fig. 7.3, likaväl som stänkskyddet 
på lagerhuset, fig. 7.55. Om pumpen är remdriven, måste alla säkerhetsanordningar fixeras ovanför 
skivor och remmar. 
 
Anslutning av elektriska motorer och liknande, skall ske i enlighet med gällande föreskrifter (5.7). 

6.2 Uppstart av pumpen 

Vid uppstart av pumpen skall följande iaktagas: 
1) Om det finns spol- eller spärrvätsketillförsel, starta dessa först. 
2) Tillopp- och sugledning samt pumphus skall vara vätskefyllda. En komplett ventilation av 

pumphuset som är tillräckligt lång i tid måste säkerställas. 
 

VIKTIGT! Pumpen får ej köras torr. 

 

 
3) Armaturer på sugsidan skall vara helt öppna. Ventiler på trycksidan bör öppnas en aning, för att ej 

köra torrt, dvs. risk för nollflöde. Om pumpen, med hänsyn till anläggningens art, skall köra mot 
stängd ventil, kan detta medföra en otillåten överhettning av pumpen. 

 
VIKTIGT! Vid uppstart får pumpen köra max. 1 minut mot stängd ventil. 
 

Längre tids drift mot stängd ventil skall endast ske med tillverkarens medgivande. Pumpen kan 
emellertid köras mot en stängd backventil (se 5.3.7). 
4) Motorn startas 
5) Regleringsanordningar på trycksidan öppnas så mycket, att den nominella kapaciteten uppnås. 
 
Om ventilerna på trycksidan kan stängas under drift, skall det monteras en by-pass före dessa och 
tillbaka till pumpsumpen (ej till sugstudsen!). Detta är det enda sätt att undvika överhettning av 
pumpen. 
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Om pumpen skall startas ofta (dvs. mer än 3 starter/timme), skall det användas en starthjälp (tex. 
stjärna-trekant-kontakt, elektronisk mjukstarter, strömkoppling mm.) för att reducera den mekaniska 
belastningen. Användandet av starthjälp av sådant slag är beroende på maskinens belastningsgrad 
(kopplingens utförande, varvtal, antal starter) och skall diskuteras med tillverkaren. 

6.3 Manövrera pumpen 

Se till under drift att inga otillåtna driftförhållanden kan inträffa på grund av förändringar. Dessa är i 
synnerhet: 
- Modifieringar på utmatningssidan, till exempel genom att öppna eller stänga ventiler. Se till att det 

erforderliga minimala volymflödet (se 4.2.4) i denna anslutning upprätthålls.  
I detta tillstånd, finns det en fara för att redan efter en kort stund, antar 
pumpmediat otillåtna temperaturer och den maximalt tillåtna yttemperaturen 
överskrids. 

- Modifieringar på sugsidan, till exempel genom att stänga ventiler, förorening av filter, 
rörledningar, ventiler eller i själva mediat som sådant leder till en sänkning av matartrycket. 

- Resultatet av detta kan bli otillräcklig smörjning eller till och med torrkörning av den mekaniska 
tätningen. Under dessa förhållanden kan den maximalt tillåtna 
temperaturgränsen överskridas och den mekaniska tätningen förstöras. 

 
- Erforderligt tryck och volymflöde i de tillkommande anslutningarna såsom för tätnings-, 

spolningsvätska etc. måste säkerställas av användaren (se 5.4 och 7.2). Detta gäller speciellt vätska 
för kylning och tätning.  

- Här måste en tillräcklig kylning och smörjning av radialaxelringen och/eller den 
mekaniska tätningen säkerställas. Otillräcklig smörjning eller torrkörning 
resulterar i att den maximalt tillåtna yttemperaturen överskrids och att delar 

som skall smörjas förstörs. 
 
- Vid användning av vidhängande tankar, måste användaren säkerställa att tanken alltid är tillräckligt 

fylld. Här finns också en risk för torrkörning. 
- Lagret måste kontrolleras och underhållas (se 7.1 nedan). 
 
De begränsningar av användningen som nämns under avsnitt 4.2 ovan skall följas. 
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6.4 Vid kortvarigt stopp av pumpen 

Vid kortvarigt stopp av pumpen skall följande iaktagas: 
1) Stängningsanordningen på trycksidan skall stängas eller ställas på min. mängd (när motorn är 

stoppad, skall den stängas helt). 
2) Motorn stoppas.  

VIKTIGT! Spol- eller spärrvätsketillförsel skall upprätthållas även efter stopp av 
motorn. 

3) Vid fara för frost skall pumpen tömmas på media. 

6.5 Permanent stopp av pumpen 

Vid permanent stopp av pumpen skall följande iaktagas: 
1) Ventiler på trycksidan skall stängas eller ställas på min. mängd (när motorn är stoppad, skall den 

stängas helt). 
2) Motorn stoppas. 
3) Hela anläggningen, inkl. pumpen, skall göras trycklös och tömmas. 
4) Spol- och spärrvätsketillförsel skall stängas. 
5) Om pumpmediat har tendens till kristallbildning, skall pumpen spolas ur med rent vatten. 
 



Typ NE 7. Service / Underhåll 

Sid. 7.5 

7. Service / Underhåll 

7.1 Övervakning och service av lager 

Pumparna är försedda med rullager. 
VIKTIGT! Lagertemperaturen kan vid permanent drift ligga på upp till 60 °C över 

 

 

omgivningstemperaturen. 
Lager ska kontrolleras och/eller övervakas regelbundet. 
Lagren är konstruerade för en nominell livslängs på 16.000 drifttimmar. Efter denna tid ska en 
vibrationsmätningen genomföras, som ska upprepas i lämpliga intervaller beroende på 
rullningslagrens belastning. I detta fall ska vibrationsvärdena enligt DIN ISO 10816-7 beaktas.  

För pumpar som används i områden där det finns risk för explosion resp. i explosiv 
miljö gäller följande Om användaren inte kan genomföra en lämplig lagerkontroll 
ska lagren bytas ut efter den nominella livslängden. 

Om pumpen används i områden där det finns risk för explosion ska lagren kontrolleras när den 
nominella livslängden har gått ut, emellertid senast efter 3 år, och bytas ut om det behövs. 

För pumpar som används i områden där det finns risk för explosion resp. i explosiv 
miljö gäller enligt DIN ISO 10816-7 kategori I. För dessa pumpar ska de 
vibrationshastigheter som krävs i kategori I beaktas. Vid vibrationshastigheter enligt 

DIN ISO 10816-7, zon C eller D ska lagren bytas ut kortfristigt resp. omgående. Vid kritisk användning 
rekommenderar vi en kontinuerlig vribrationsövervakning. Den nominella livslängden är beräknad för 
permanent drift. Vid avvikelse från sådan drift kan även lagrens livslängd avvika avsevärt. 

Otillräcklig smörjning kan leda till en otillåten temperaturhöjning. På grund av för 
stort slitage, leder det till en förkortning av livslängden på grund av att lagret 
förstörs. En begränsning av temperaturklassen på grund av typen av smörjning 

måste iakttas (se 2.9.6 ovan). 

7.1.1 Fettsmörjning 
Såvida inte annat specificeras, levereras livstidssmorda lager. Återsmörjningsbara lager kan väljas som 
tillval. 

7.1.1.1 Livstidssmorda lager 
Det livstidssmorda spårkullagret är seriemässigt konstruerat med skyddsbrickor på båda sidorna. 
Lagren som är förseglade på båda sidor är livstidssmorda och underhållsfria. Därför skall de före 
installation aldrig uppvärmas till över 80°C eller sköljas. Det spårade kullagret är fyllt med standard 
smörjfett. Smörjfettet har goda rostskyddande egenskaper och innehåller litiumtvål som 
förtjockningsmedel. 

7.1.1.2 Fettsmörjning med återsmörjning 
Fabriken levererar fettsmorda lager färdigsmorda. Eftersmörjning före uppstart är inte nödvändigt, ofta 
också skadligt och kan medföra överhettning. 
 
Nytt fett tillförs i mellanrummen i lagerhuset. Fettkammrarna skall endast fyllas till 1/3 med fett, då för 
mycket fett medför överhettning av lagerna. 
 
Det smörjfett som ska användas har enligt DIN 51502 följande betecknande förkortning: KP 2 K -30. 
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Egenskaper för fettet: 
Basolja: Mineralolja Basoljans viskositetvid bei 100 °C: 11 mm²/s 
Tvål: Litium-kalcium Varvtalsvärde: 600.000 mm/min 

Arbetstemperatur: -30 till 130 °C Arbetad penetrering vid 25 °C: 265-295 

Basoljans viskositet vid 40 °C: 100 mm²/s Konsistensklass: 2 

7.1.2 Oljesmörjning 
Pumparna levereras utan påfylld olja. Vid oljesmorda lager, skall lagerhuset fyllas på med olja genom 
påfyllningsanordningen ovanpå, S1, måste fyllas på genom det övre påfyllningshålet tills oljan har nått 
mitten på oljenivåmätaren. 
VIKTIGT! Lagerhuset får ej fyllas på med olja över denna nivå, detta kan medföra 
oljeläckage i avluftningen på oljenivåmätaren. 
Om man föredrar så kan lagerkonsolen utrustas med en oljeregulator (konstantnivåsmörjning) i stället 
för synglas för oljenivån. Därefter fylls den lutande oljehäverten enl. fig. 7.1 och fälls tillbaka i vertikalt 
läge. Så länge det finns olja i oljehäverten i denna position, är det tillräckligt med olja i lagerhuset. 
VIKTIGT! Oljenivån i lagerhuset får inte överstiga denna nivå eftersom detta orsakar 
oljeläckage vid ventilationskanalen på konstantnivåsmörjningen. 
 
Kontrollera noga att korktätningen under glasbehållaren i oljehäverten är exakt centrerad under kanten 
på glaset, och att glasbehållaren är fast påskruvad. Skruva inte för hårt, detta kan medföra att 
korktätningen rubbas ur sitt läge, och läckage uppstår. Glasbehållaren skall således aldrig avlägsnas ur 
sin hållare. 
 
Om ett synglas installerats för oljenivån, måste oljenivån vara synlig mitt i synglaset. Oljemätstickan 
skall vara fuktad upp till märket. En visuell inspektion måste genomföras med regelbundna 
intervaller. Om oljenivån är för låg, måste olja fyllas på. 
 
Oljan skall bytas minst 1 gång/år, och inte senare än efter 10.000 driftstimmar. Smörjolja skall väljas 
efter omgivningstemperaturen. Vid omgivningstemperaturer mellan 0°C till 40°C använd C-LP olja av 
viskositetsklass ISO VG 68-100, DIN 51517 del III (SAE 20-30). Vid omgivningstemperaturer som 
avviker härifrån skall tillverkaren omgående kontaktas, och rekommedationer av smörjoljekvaliteter 
åtföljas. 
Följande oljevolymer är önskvärda: 
Lagerstorlek I: ca 0,8 l Lagerstorlek III: ca 1,6 l 
Lagerstorlek II: ca 1,0 l Lagerstorlek IV: ca 2,0 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.1 Oljesmörjning med oljehävert (constant-lever-oiler) 

Oljenivå 

Oljepåfyllning här 

Aldrig här 

S1  Påfyllning, avluftning 
S2  Efterfyllning 
S3  Tömmning 
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7.2 Tillförsel för mekanisk tätning 

De korrekta spolnings- och tätningsvätskevolymerna och tryck är listade här nedan. Avsnitt 4.5 
innehåller detaljerade beskrivningar av de olika typerna av mekaniska tätningar. Vid varje tillfälle är 
uppgifterna i orderbekräftelsen gällande, eftersom värdena som angivs här endast är generella. Vid val 
av quench-, spol- och tätningsmedia, måste det noga kontrolleras att mediat är förenligt med 
pumpvätskan. 
För glidringstätningens alla försörjningsmedier gäller: 
Vätskan måste väljas för att motsvara den förväntade omgivningstemperatur, så att en infrysning av 
mediat inte kan inträffa. Härvid måste man säkerställa att tätningssystemet kemiskt kan stå emot 
tätningsvätskan. Användaren ska säkerställa att spärrvätskan och respektive transportmedia är 
kompatibla. Eftersom en liten mängd av respektive transportmedium kan hamna i spärrvätskan är det 
viktigt att kontrollera den kemiska toleransen och, såvida det är aktuellt, toleransen gentemot 
livsmedel. 

7.2.1 Enkelverkande mekaniska axeltätningar 
(avsnitt 4.5.1, 4.5.2) 
a) Intern spolning:  

Ingen extern tillförsel är nödvändig. 
b) Intern spolning med quench:  

Media: Normalt rent, filtrerat vatten  
Övertryck: För flödesbegränsning 0,7 till 8,5 bar  
Mängd: 30 l/tim (ställs in) 

c) Kontinuerlig spolning:  
Media: Normalt rent, filtrerat vatten  
Mängd: 70-400 l/tim, beroende på pumpstorlek  
 20 - 115 liter per timme vid SSiC/SSiC-GLRD-kombination också möjlig, 
tätningsutrymmet blir  
 då inte fullständigt genomspolat. 

d) Stilleståndsspolning 
Media: Normalt industrivatten  
Mängd: ca 40 l vid 5 min. spoltid (minimum) 

7.2.2 Dubbelverkande mekaniska axeltätningar - DIN EN 12756 
(avsnitt 4.5.3) 
Media: Normalt rent, filtrerat vatten  
Övertryck: 0,75 x sugtrycket + 0,25 x max. sluttrycket + 1,5 bar  
 (sug- och sluttryck mäts alltid vid pumpstudsen)  
Mängd: 30-120 l/tim, beroende på pumpstorlek och hastighet 

7.2.3 Dubbelverkande stationära mekaniska axeltätningar 
(avsnitt 4.5.4)  
Media: Normalt rent, filtrerat vatten  
Övertryck: 0,75 x sugtrycket + 0,25 x max. sluttryck + 1,5 bar  
 (sug- och sluttryck mäts alltid vid pumpstudsen)  
Mängd: 30-120 l/tim, beroende på pumpstorlek och hastighet 
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Fig. 7.2 Sprängskiss av individuella delar av pump med Wernert enkelverkande elastombälgtätning och 
halvöppet pumphjul 
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7.3 Demontering och montering av pump 

Isärtagning och hopsättning av pumpen förklaras i två serier av fotografier. Som standard teknisk 
konstruktion har vi valt en mekanisk tätning typ WERNERT-elastomerbälg och livstidssmorda kullager. 
Vid isärtagning eller hopsättning en pump med andra axeltätningar, se ritningarna i dessa 
driftinstruktioner resp. den specifika sektionsritningen. På anmodan tillhandahåller tillverkaren också 
lämplig produktutbildning. I fig. 7.2 visas alla pumpens individuella delar i korrekt monteringsordning. 
Åtdragningsmomenten i Bilaga C måste följas. 

7.3.1 Demontage av pump 
Eventuellt arbete på maskinen skall som princip endast utföras med de elektriska 
anslutningarna bortkopplade. Pumpaggregatet måste skyddas mot oavsiktlig start. 

Beakta motorns driftsinstruktion. 
VIKTIGT! an pumpen demonteras, måste den be saneras och neutraliseras.  Inn
Använd alltid lämplig sk

 

yddsklädsel! All kontakt med pumpmediat skall undvikas. Se 
till vid dränering av pumpmedia att undvika eventuella faror för personal och miljö. 
Lagstadgade bestämmelser måste uppfyllas. 

Vi rekommenderar att inte demontera eller montera pumpen i områden där det 
finns risk för explosion. Om pumpen demonteras eller monteras pumpen i områden 
där det finns risk för explosion ska användaren förhindra att elektrostatisk 

laddning, t.ex. genom friktion, kan överföras på pumpens ej ledande delar. 

Fig. 7.3 
Komplett pumpaggregat. 
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Fig. 7.4 
Elmotorn kopplas från strömkällan 
ochkopplingssskyddet avlägsnas. 

 Fig. 7.5  Demontera kopplingen mellan 
elmotorn och lagerhuset när 
säkerhetsskyddet är demonterat. Demontera 
den cylindriska skruven. 

   

 

Fig. 7.6 
Demontera kopplingens mellanhylsa. 

 Fig. 7.7 
Skruva av sexkantsmuttrarna på adapter / 
ringformade höljet och sexkantsbultarna på 
stödfoten. 

   

 

Fig. 7.8 
Skruva ur sexkantsbultarna på lagerkonsolen. 
Ta bort kåporna. 
 

 Fig. 7.9 Tryck från baksidan och dra ut 
enheten från ringformade höljet. Beroende på 
den vätska som pumpas skall erforderliga 
säkerhetsåtgärder vidtas. Skydda ögonen! 
Risk för frätskador! 
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Fig. 7.10 
Avlägsna stänkskyddet. Skilj förbindnings- 
stycket från manteln. Skyddsutrustning 
används beroende på media. 

 
 
 

 

Fig. 7.11 
Demonterad enhet. Det är inte nödvänigt att 
avlägsna pumphuset/manteln från 
rörledningssystemet. 

   

 

Fig. 7.12 
Avlägsna den 2-delade ringen med hjälp av 
specialverkty, pos 051, och ta ut motringen. 

 Fig. 7.13 
Demontera befintliga spolningsanslutningar. 
Lossa sexkantsmuttrarna för att skilja 
lagerhuset från förbindningsstycket. 

   

 

Fig. 7.14 
Separera lagerhus och adapter med hjälp av 
uttryckarskruvar. Lagerhus och axel dras ut. 

 Fig. 7.15 
Bälg med glidring och bälghållare tas ut ur 
tätningsinsatsen. 
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Fig. 7.16 
Lossa anslutningen för den fasta 
tätningsringen, bälgen och bälgsätet genom 
att dra lätt. 

 Fig. 7.17 
Tryck ut centreringsringen ur 
Förbindningsstycket och avlägsna denna. 

   

 

Fig. 7.18 
Avlägsna stoppringen från tätningsinsatsen. 

 Fig. 7.19 
Separera adapter och tätningsinsats med hjälp 
av uttryckarskruvar. 

   

 

Fig. 7.20 
Drag av axelskyddshylsan inkl. O-ringen samt 
fjäderpaket från axeln. 

 Fig. 7.21 
Avlägsna pinnskruvarna från lagerlocket och 
demontera dropp-plattan. 



Typ NE 7. Service / Underhåll 

Sid. 7.13 

 

Fig. 7.22 
Lossa stoppskruven, och drag därefter av 
kopplingsdelen från axeln. 

 Fig. 7.23 
Ta bort kilen. Ta av axeltätningsringen från 
axeln. 

   

 

Fig. 7.24 
Demontera skruvarna på lagerlocket. 

 Fig. 7.25 
Ta av lagerlocket och O-ringen. 

   

 

Fig. 7.26 
Ta av axeltätningsringen från axeln. 
Demontera sexkantsbultarna från lagerlocket. 
Demontera lagerlocket. 

 Fig. 7.27 
Tag hjälp av en plasthammare för att 
försiktigt slå ut pumpaxeln och radialkullager 
från lagerhuset genom lätta slag på framsidan 
av gängan och avlägsna dessa ur lagerhuset. 
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Fig. 7.28  När lagret på sidan av motorn är 

frilagt, tryck ihop Seegersäkringen med en 
låsringstång och ta bort den från spåret. 

 Fig. 7.29 
Nu kan pumpaxeln med radialkullager drivas 
ut fullständigt. Hopsättning av pumpen. 

   

 

Fig. 7.30 
Lagerhus, pumpaxel med radialkullager och 
Seegersäkring, lagerlock med O-ringar och 
radialaxeltätningsringar. 

 Fig. 7.31 
Avlägsna radialkullager med hjälp av 
spännskiva, avdragare. Den demonterade 
axelmuttern och Seegersäkringen ligger 
bredvid den. 

   

 

Fig. 7.32 
Lossa sexkantskruvarna vid husdelen och 
avlägsna detta. 

 Fig. 7.33 
Avlägsna pinnbultar, bänd därefter av 
stoppringen vid pumphuset. 



Typ NE 7. Service / Underhåll 

Sid. 7.15 

  

Fig. 7.34 
Skilj pumphuset från manteln. 

  

 

7.3.2 Hopsättning av pumpen 
 

Fig. 7.35 
För in pumphuset i manteln. 

 Fig. 7.36 
Stoppringen monteras vid sugstudsen, skruva 
i pinnbultarna. 

   

 

Fig. 7.37 
Sätt i O-ringar i spåren på sug- och 
utmatningsmunstyckena. För in pumphuset 
under utmatningsmunstycket och skruva fast 
det. Fäst alla studsar. 

 Fig. 7.38  För på Seegersäkringen över 
ytteränden, värm radialkullagren och dra på 
dem på axeln. Vid fettsmörjning ska 
tätningsbrickorna vara vända inåt. Smörj 
lagren enligt driftinstruktionerna. 
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Fig. 7.39 
För på låsbrickan på axeln. Dra åt axelmuttern 
med verktyget. Lås axelmuttern och låsbricka.

 Fig. 7.40   
Lagerhus, pumpaxel med radialkullager och 
Seegersäkring, lagerlock med O-ringar och 
axelns radialtätningsringar. 

 

Fig. 7.41  Tryck in axeln i lagerhuset. Tryck 
hop Seegersäkringen med en låsringstång och 
sätt in den i spåret i lagerhuset. 

 Fig. 7.42 
När axeln har nått sitt stopp, skruva fast 
lagerlocket med O-ring på lagerhuset. 

 

Fig. 7.43  På lagerlocket, för axelns 
radialtätningsring över axeln. Fetta in läppen 
på axelns radialtätningsring före montering. 
För exakt placering, använd ett specialverktyg 
vid behov. 

 Fig. 7.44 
Montera lagerlocket med isatt O-ring i 
lagerhuset och skruv fast det. Oljespår skall 
vändas neråt! 
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Fig. 7.45  För axelns radialtätningsring över 
axeln på lagerlocket. Fetta in läppen på 
axelns radialtätningsring före montering. För 
exakt placering, använd ett specialverktyg vid 
behov. 

 Fig. 7.46 
Montera stödfoten på lagerhuset. 

   

 

Fig. 7.47  Sätt in droppskålen i lagerhuset. 
Pinnskruvarna skruvas därefter i lagerlocket 
och sexkants-muttrarna skruvas på. Lägg på 
planbrickor. 

 Fig. 7.48  Drag först på fjäderpaketet och 
därefter axelskyddshylsan inkl. O-ring på 
axeln. Var noga med hur låsskivesystemet 
placeras! 

   

 

Fig. 7.49  Montera bälg med glidring samt 
bälghållare. Kontrollera att låskanaler och 
klackar ligger i linje på de tre komponenterna.

 Fig. 7.50 
Förmonterad bälghållare placeras på 
pinnskruvarna. 
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Fig. 7.51 
Tätningsinsatsen sätts ihop med 
förbindningsstycket och säkras med den 4-
delade stoppringen. 

 Fig. 7.52  Montera centreringsringen i 
förbindningsstycket, för att säkra den 4-
delade stoppringen. Rikta in spåret för 
spolningens anslutning. 

 

Fig. 7.53  Trä försiktigt över det förmontera 
de förbindningsstycket över bälgen in i 
lagerhuscentreringen och skruva samman 
dessa. 

 Fig. 7.54 
Sätt in kilen i axeln, dra på kopplingsdelen 
och lås med låsskruven. Låsskruven får inte 
sticka ut. 

 

Fig. 7.55 
Lägg på hustätningen (O-ringen), kontrollera 
att den sitter korrekt. 

 Fig. 7.56 
Motringen träs på axeln, sätt på special- 
verktyget det. 0,52, montera den 2-delade 
ringen, ta bort specialverktyget. 
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Fig. 7.57 
Spänn fast axeln. Halvöppet pumphjul med 
O-ring skruvas därefter på axeln och spänns 
med hjälp av specialverkty pos 051. 

 Fig. 7.58 
För in enhetn i pumhuset och skuva samman 
med mantelns pinnbultar och sexkantmuttrar.

   

 

Fig. 7.59  Spänn sexkantmuttrarna på 
bälghållaren enl. föreskrifter i avsnitt 6.1.4. 
Undvik överdriven åtdragning! 

 Fig. 7.60 
Pumpstudsarna tätas. Utför läckagetest. 

   

 

Fig. 7.61 
Töm pumpen. Om pumpen skall ställas på 
förvaring, lossa sexkantmuttrarna på bälgen. 
Genom att lossa muttrarna behåller bälgen sin 
elasticitet. 

 Fig. 7.62 
Montera kåporna. 
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7.4 Reservdelar 

Reservdelar beställs i princip helt efter stycklistan, ange pumpdelens positionsnummer och/eller 
pumpens tillverkningsnummer. I princip kan alla individuella delar beställas. Standarddelar levereras av 
tillverkaren eller agenten med kort leveranstid. Användaren rekommederas dock att ha nedanstående 
delar på lager. 
Alla delar av den mekaniska axeltätningen behöver bytas ut efter 1 års drift (ca 9.000 timmar), följande 
delar gäller för Wernert enkelverkande mekanisk axeltätning av elastombälgtyp: 
- Pos 472 Glidring 
- Pos 475 Motring 
- Pos 481 Bälg 
Som rutin bör även följande O-ringar bytas: 
- Pos 412.04 O-ring (pumphus) 
- Pos 412.05 O-ring (axelskyddshylsa) 
- pos 412.06 O-ring (pumphjul) 
 
Efter 2 års drift (16.000 timmar) rör det sig dessutom om följande reservdelar för pump med Wernert 
enkelverkande mekanisk axeltätning av elastombälgtyp: 
- Pos 210 Axel 
- Pos 233 Pumphjul 
- Pos 321 Radialkullager (2 st) 
- Pos 412.01 O-ring (sugstuds) 
- Pos 412.03 O-ring (tryckstuds) 
- Pos 412.36 O-ring (lagring) 
- Pos 420.1 Axeltätningsring (på lagerlocket) 
- Pos 420.3 Axeltätningsring (på bakre lagerlock) 
- Pos 482 Bälghållare 
- Pos 501 Ring, 2-delad 
- Pos 505 Stödring 
- Pos 507 Avkastarring 
- Pos 524 Axelskyddshylsa 
- Pos 522.2 Tallriksfjäder (i låsningssystemet för axelskyddshylsan) 
- Pos 921 Axelmutter 
- Pos 931 Låsbricka 
- Pos 932 Seegersäkring 
- Pos 940 Kil 
 
Dessutom vid oljesmörjning: 
- Pos 322 Radialrullager 
- Pos 323 Axialkullager 
 
Tillverkaren kan alltid - om pumpens tillverkningsnummer anges - offerera nödvändiga reservdelar för 
pumpen i fråga. 
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8. Fel; orsak och åtgärd 
Om pumpen används på annat än föreskrivet sätt kan driftstörningar inte uteslutas. Dessa beskrivs 
nedan. I synnerhet störningar resp. fel som kan leda till att pumpen blir otät, kan – beroende på vilket 
medium som transporteras – leda till allvarliga personer-, miljö- och maskinskador. Sådan störningar 
resp. fel är särskilt markerade. 

Fel  Möjlig orsak Åtgärd 

8.1 Pumpen 

pumpar inte, 

även om 

motorn arbetar 

8.1.1 Pumpen är inte tillräckligt fylld 
före uppstart. 

Fyll på ytterligare en gång och lufta av. 

 8.1.2 Sugbehållaren är tom eller 
vätskenivån ligger under 
sugledningens inlopp. 

Montera automatisk övervakninsut-rustning. 
Instruera personal. 

 8.1.3 Sughöjden för hög, 
vätsketillförseln stryps. 

Pumpen monteras lägre och/eller höj 
vätskenivån. 

 8.1.4 Pumpen suger för mycket luft, 
vätsektillförseln uteblir 

Kontrollera sugledningens och axel-tätningens 
täthet. 

 8.1.5 Det bildas luftfickor i 
rörledningen, vätsketillförseln 
uteblir. 

Ledningarna dras enl. instruktion. Kontrollera 
armaturernas position. Montera ev. 
avluftningsarmaturer. 

 8.1.6 Den totala lyfthöjden är större 
än angivet. 

Anläggninsförhållandena anpassas till pumpen 
eller tvärtom, använd ev. annan pump. 

 8.1.7 Pumphjulet är smält i 
navområdet eller havererat som 
följd av fel enl. 8.6, 8.7.1-8.7.3  
eller 8.8. 

Reparera pumpen, kontrollera arbets-
förhållandena. Utbilda personal. 

 8.1.8 Axeln trasig. Reparera pumpen, kontrollera arbets-
förhållandena. Utbilda personal. 

8.2 Flöde och/eller 

lyft-höjden 

otillräcklig 

8.2.1 Pumpens rotationsrikting är fel. Korrigera motorns rotationsriktning. Före 
uppstart kontrolleras att pumpen ej fått några 
skador. 

 8.2.2 Anläggningsförhållandena 
stämmer ej överens med 
pumpens dimension. 

Anläggningsförhållandena anpassas till 
pumpen eller tvärtom, använd ev. annan 
pump. 

 8.2.3 Höga tryckförluster p.g.a 
ofördelaktig rördragning. 

Utvidga rörledningar och armatur-diamtern, 
undvik böjar, skapa flödes-vänligare 
övergångar. 

 8.2.4 Pump eller ledning blockerad. Rensa sil, filter, ledningar, armaturer och 
pump. 

 8.2.5 Högt tryckfall i sugledningen, 
därav kavitation. 

Rengör sugkorg och sugledningar, öka ev. 
sugledningens diameter. Kontrollera att 
bottenventilen är helt öppen. 

 8.2.6 För hög sughöjd, därav 
kavitation. 

Pumpen monteras lägre och/eller vätskenivån 
höjs. 

 8.2.7 Mediats temperatur för hög, 
därav kavitation. 

Sänk mediatemperaturen och/eller öka 
inloppstrycket. 
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Fel  Möjlig orsak Åtgärd 
 8.2.8 Höga proportioner av gas i 

mediat. 
Lugna mediat. Förhindra gasbildning genom 
ledkors. Förläng cirkalations-tiden. Möjliggör 
avgasning. 

 8.2.9 Mediats viskositet är högre än 
antaget. 

Anpassa pumpen, använd ev. annan pump. 
Som alternativ, späd eller för-värm mediat. 

 8.2.10 Pumphjulet är slitet pga 
nötning. 

Byt pumphjul. 

8.3 Överbelastad 

motor 

8.3.1 Pumpen kan inte ge önskat tryck 
pga systemdesign. Verklig 
driftspunkt nås vid högre flöde 
än som beräknats vid 
dimensioneringen. Detta medför 
större effektförbrukning. 

Stäng regleringsanordningen på trycksidan så 
mycket att det beräknade trycket uppnås. Om 
reglerings-andordningar ej monterats, anpassa 
pumpen till de faktiska anläggnings-
förhållandena (korrigera pumphjul, anpassa 
varvtalet, installera stryp-bricka. 

 8.3.2 Endast vid varvtalsreglering; för 
högt varvtal. 

Reducera varvtalet. Avlägsna orsakerna till det 
höga varvtalet (tex. rengör filter, avlägsna 
avlagringar i rörledningar). 

 8.3.3 Vätskans densitet högre än 
antaget. 

Montera motor med högre effekt. 

 8.3.4 Vätskans viskositet högre än 
antaget. 

Montera motor med högre effekt. Som 
alternativ; späd eller förvärm mediat. 

 8.3.5 För högt friktionsmotstånd i den 
dubbelverkande mekaniska 
axeltät-ningen. 

Kontrollera och, om möjligt, reducera 
spärrtrycket. I övrigt; kontrollera att tätningen 
är korrekt monterad och att den ej är sliten. 

 8.3.6 Pumpen skadad, därav ökad 
friktion. 

Reparera pumpen. 

8.4 Wernert 

mekanisk 

axeltätning av 

elastom 

bälgtyp är otät 

direkt efter 

uppstart 

 

8.4.1 Den mekaniska axeltätningen av 
elastombälgtyp blev ej spänd 
före uppstart. 

Spänn bälgen (se avsnitt 6.1.4 och fig. 7.59). 

 

8.5 Den mekaniska 

axeltätningen 

blir otät efter 

längre tids 

drift 

8.5.1 Glidring, motring, bälg och/eller 
tät-ningselement är slitna, lätt 
skadade eller kemiskt angripna. 

Mekanisk tätning är slidelar! Mot-svarande 
delar byts ut. Om nödvänd-igt plana ytan på 
pumphjulet för motringen (0,1-0,2 mm). Vid 
kemiskt angrepp, kontrollera val av material. 

 8.5.2 Pumpen arbetar ojämt, axeln 
slår. 

Kontrollera axelns rakhet samt kontrollera 
lager. 

 8.5.3 Endast extern PTFE-bälgtätning; 
läckage mellan tätningens 
klämpunkt och 
axelskyddshylsan pga av 
kallflytning av PTFE. 

Skruvarna vid klämringen spänns försiktigt. 
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Fel  Möjlig orsak Åtgärd 

8.6 Enkelverkande 

mek. 

axeltätningen 

förstörs utan 

yttre påverkan 

och blir otät 

 

8.6.1 Pumpen kör torr, dvs. det finns 
ingen vätska i pumpen. 
Glidytorna körs varma och det 
sker en termisk/ mekanisk 
förstörelse samt uppstår ofta en 
termisk skada på de 
kringliggande plastdelarna 
såsom bälg och pumphjul (sk. 
varmkörning). 

Torrköning av pumpen är ett typiskt 
handhavandefel. Pumpen skall vid uppstart 
vara helt vätskefylld och avluftad. Armaturer 
på sugsidan skall vara helt öppna. Personalen 
skall instrueras om detta. Reparera pumpen. 

 8.6.2 Halvtorrkörning, dvs. vid 
vätskeavbrott, även om vätskan 
roterar med pumphjulet, når 
denna ej glidytorna och detta 
medför varmkörning. 

Tag åtgärder för att förhindra flödes-avbrott. 
Installera övervakningsan-ordningar. Reparera 
pumpen. Utrusta  enkelverkande mek. 
axeltätning med kontinuerlig spolning eller 
bygg ev. om till dubbelverkande mek. 
axeltätning. 

 8.6.3 Pga av stor gaskoncentration i 
mediat uppstår det  en stängd 
gasring kring glid- och motring. 
Gasen blir, pga övertryck 
pressad genom glidytorna. Detta 
medför varmkörning. 

Lugna mediat. Förhindra gasbildning genom 
ledkors. Förläng cirkulations-tiden. Möjliggör 
avgasning. Reparera pumpen Utrusta 
enkelverkande mek. axeltätning med 
kontinuerlig spolning eller bygg ev. om till 
dubbelverkande mek. axeltätning. 

 8.6.4 Vätskan transporteras nästintill 
vid kokpunkten. Pga 
temperaturökning i 
tätningsmellanrummet, som 
orsakas av friktion och tryckfall, 
förångas mediat i 
tätningsmellanrummet. Ev. 
kristaller i vätskan kan 
utkristalliseras. Medför 
varmkörning. 

Reparera pumpen. 
Enkelverkande mek. axeltätning ut-rustas med 
kontinuerlig spolning eller byggs ev. om till 
dubbelverkande mek. axeltätning. 

 8.6.5 Undertryck i området kring den 
mek. axeltätningen orsakat av 
tryckfall på sugsidan som är en 
följd av stopp eller stängda 
armaturer. Det sugs in luft 
genom glidytorna. Medför 
varmkörning. 

Minimera förlusten på trycksidan. Instruera 
personalen. Reparera pumpen. Minska ev. 
skoveldiametern på pumphjulets baksida. 
Enkelverkande mek. axeltätning förses med 
quench eller byggs ev. om till dubbelverkande 
mek. axeltätning. 

 8.6.6 Det uppstår undertryck i 
området kring den mek. 
axeltätningen pga av tryckfall på 
sugsidan som orsakats av 
förhöjd kapacitet vid tryckfall 
vid tryckstudsen. Det sugs in 
luft i pumpen genom glidytorna. 
Medför varmkörning. 

Armaturer på trycksidan stryps för att nå in i 
det tillåtna driftsområdet. Instruera personal. 
Reparera pumpen. Minska ev. skoveldiametern 
på pumphjulets baksida. Enkelverkande mek. 
axeltätning förses med quench eller byggs ev. 
om till dubbelverkande mek. axeltätning. 



Typ NE 8. Fel; orsak och åtgärd 

Sid. 8.4 

Fel  Möjlig orsak Åtgärd 

8.7 Massiv otäthet 

 

8.7.1 Pumpen kör mot stängd ventil - 
dvs. att motoreffekten 
omvandlas till 
temperaturförhöjning när 
vätskeut-byte ej sker. Detta sker 
när armaturer på trycksidan 
förblir stängda efter uppstart… 

Efter uppstart av pumpen öppnas armaturerna 
på trycksidan, minst så mycket att min. 
kapacitet uppnås. Instruera personal. Installera 
ev. automatik. Reparera pumpen. 

 8.7.2 eller rörsystemet är blockerat… Rengör rörsystemet, reparera pump. 
 8.7.3 eller att anläggningens statiska 

lyfthöjd ej uppnås genom 
pumpen. 

Anpassa anläggningsförhållanden till pumpen 
eller tvärtom, använd ev. annan pump. 

 8.7.4 Slitage: kan leda till brott i 
pumphuset. 

Byt ut slitna delar. 
Bestäm lämpliga intervaller för kontroller och 
utbyte av delar. 

 8.7.5 Kemisk korrosion: kan leda till 
sprickor. 

Kontrollera den kemiska beständigheten på 
delar som kommer i kontakt med produkten 
gentemot resp. transportmedium, byt ut delar 
med korrosion. 
Bestäm lämpliga kontroll- och bytesintervaller 
för respektive delar. 

8.8 Pumpen 

förstörs vid 

drift i fel 

rotationsrikt-

ning 

8.8.1 Pumpen rotationsrikting är fel. 
(pumphjulet går mot, gängorna i 
pumphjulet rivs upp, lagerlocket 
förstörs, ingen effekt). 

Motorn spolas om för att ge pumpen korrekt 
rotationsriktning. Reparera pumpen. 

8.9 Förhöjd 

lagertemp-

eratur 

8.9.1 Motorn dåligt riktad (axial, 
raidal, vinkelmässig förskjutning 
av kopp-lingshalvorna). 

Rikta motorn. Notera att det skall vara ett 
axialt kopplingsavstånd på 
5-6 mm. 

 8.9.2 Förökade axial- och/eller 
radialkrafter pga av att pumpen 
arbetar vid för stor eller för liten 
kapacitet. 

Pumpen justeras för det tillåtna driftsområdet. 

 8.9.3 Pumphuset är vridet vid 
rörsystemet. 

Rörsystemet eller pumpens position ändras, så 
att det inte finns spänningar vid pumphuset. 
Rikta motorn efter detta. Välj ev. fri 
uppställning av aggregatet. 

 8.9.4 För lite, för mycket, förbrukad 
eller ej lämplig olja eller fett. 

Avhjälp situationen. 

8.10 Ojämn drift 

(oljud, 

vibrationer) 

8.10.1 Motorn dåligt riktad (axial, 
radial, vinkelmässig förskjutning 
av kopp-lingshalvorna). 

Rikta motorn.  Notera att det skall vara ett 
axialt kopplingsavstånd på 5-6 mm. 

 8.10.2 Slitna kopplingsgummin. Byt kopplingsgummin. 
 8.10.3 Skada på lager. Byt lager och tätningsring. 
 8.10.4 Dåligt fixerad på bottenplattan. Efterspänn fixeringsskruvar och ankare. 



Typ NE 8. Fel; orsak och åtgärd 

Sid. 8.5 

Fel  Möjlig orsak Åtgärd 
 8.10.5 Kavitation. Åtgärder för att förhindar kavitation: 

- reducera kapaciteten 
- öka tilloppstrycket 
- reducera förluster på sugsidan 

8.11 Läck på 

quench-

tätningen 

8.11.1 Quench-passningen är inte 
tillräckligt fylld eller har fryst. 

Iståndsätt quench-tätningen, kontrollera 
glidringstätningen. Välj lämplig quench-
vätska. Bestäm lämpliga kontrollintervaller. 

 8.11.2 Radialtätningsringen 421.2 är 
skadad. 

Byt ut radialtätningsringen, kontrollera 
glidringstätningen. Bestäm lämpliga kontroll- 
och bytesintervaller. 

8.12 Läck på den 

dubbelverkand

e glidrings-

tätningen 

8.12.1 Spärrvätskans tryck eller mängd 
har inte ställts in enligt 
bruksanvisningen. 

Kontrollera glidringstätningen och byt ut 
skadade delar. Ställ in spärrvätskans tryck och 
mängd enligt bruksanvisningen. 

 8.12.2 Olämplig spärrvätska. Kontrollera glidringstätningen och byt ut 
skadade delar. Väll spärrmedium enligt 7.2. 

 8.12.3 Vibrationer Kontrollera glidringstätningen och byt ut 
skadade delar. Ta reda på orsaken för 
vibrationen och åtgärda den. Kontrollera 
motorns och pumpens läge i förhållande till 
varandra och korrigera det om det behövs. 

 
 
 

Sid. 8.4 





Typ NE 9. Tillhörande dokumentation 

Sid. 9.1 

9. Tillhörande dokumentation 
Denna driftsinstruktion levereras med alla pumpar av typen NE. 
 
Annat material/dokumentation, som beskriver pumpen, hör inte till standardleveransen. Omfattningen 
av dokumentationen avtalas i samband med order. 



Typ NE 10. Bilaga A: Typskylt 

Sid. 10.1 

10. Bilaga A: Typenskylt 

10.1 Typskyltens uppbyggand 

Typskyltens uppbyyggnad förklaras med hjälp av bokstäverna a-q: 

 
Fig. A.1 Typskylt med identifikationsbokstäver Fig. A.2 Exempel på Typskylt 
 
a = typbeteckning 
b = tillverkningsnummer 
c = pumphjul: diameter (huvud-/ bakskovlar resp. front-/huvud-/ bakskovlar) i mm 
d = pumphjul: skovelhöjd i mm 
e = pumphjul: skovelantal 
f = ev. strypningsbussning: diameter i mm 
g = nominel kapacitet Q i m3/tim 
h = nominel lyfthöjd H i meter 
i = nominel hastighet i varv/min 
k = kopplingsstyrka vid densitet enl. fält 1 / nomimel motorstyrka, alltid i kW 
l = vätskedensitet i kg/dm3 

m = Wernert meknisk axeltätningskod (WGC), se även avsnitt 10.2 
n = material i den mekaniska axeltätningen, på produktsidan, se även avsnitt 10.3 
o = material i axelskyddshylsan, på produktsidan, se även avsnitt 10.3 
p = tillverkningsår 
q = tillval 



Typ NE 10. Bilaga A: Typskylt 

Sid. 10.2 

 

10.1.1 Tillkommande namnskylt för pumpar enligt EU-rådets Direktiv 94/9/EG 
 
 
 

Grad av explosionsskydd 
II Utrustningsgrupp II gäller utrustning för användning i utrymmen vilka kan utsättas för far 

genom en explosiv atmosfär. Undantaget underjordsarbete i gruvor och deras ytinstallationer 
vilka kan utsättas för fara genom brand, fukt och/eller brännbart damm. 

2G Kategori 2 innehåller maskiner av sådan konstruktion att de kan köras i överensstämmelse 
med de karakteristiska kvantiteter som specificeras av tillverkaren för att garantera en hög 
grad av säkerhet. Maskiner i denna kategori är avsedda för användning i utrymmen där en 
explosiv atmosfär av gaser, ångor, dimma kan förväntas då och då. Även i händelse av 
frekventa problem eller feltillstånd på utrustningen vilka normalt kan förväntas, garanterar 
explosionsskyddande åtgärder av denna utrustningskategori erforderlig grad av säkerhet. 

c Skydd av konstruktionsmässig säkerhetstyp "c" är en typ av explosionsskydd där 
konstruktionsåtgärder vidtagits för att säkerställa skydd mot potentiell antändning på grund av 
varma ytor, gnistor och adiabatisk kompression (EN 13463-5). 

TX Temperaturklass T1 – T6 av vilka endast temperaturklass T1 till T4 för närvarande är tillåtna. 
Då den maximala yttemperaturen i huvudsak beror på driftförhållandena (uppvärmd vätska i 

ren inte ange någon beteckning 
 

 

X Det tillåtna området för den omgivande temperaturen är –10 °C up to +40 °C. Efter numret på 
den tekniska dokumentationen, är namnskylten försedd med symbolen "X" som en extra 
märkning för den begränsade omgivande temperaturen. 

pumpen, se temperaturgränser 2.9.7 ovan), behöver tillverka
med en temperatur eller temperaturklass (EN 13463-1, 14.2 g).

 
 
 CE Konformitetsmärkning 
 
 Specialmärkning för förebyggande  
 av explosioner 
 

 
Referensnummer för teknisk dokumentation 
 Tillverkningsår
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Typ NE 10. Bilaga A: Typskylt 

10.2 Kod för Wernert mekanisk axeltätning (WGC) 

 
I fält m på typskylten visas, med hjälp av en kod, vilken typ av mekanisk axeltätning som används. 
Denna kod består alltid av 3 stora bokstäver. 
 
Den första bokstaven anger normalt uförande: 
C = Cartridgetätning enl. EN 12756 C, metallfritt utförande i vätskeområdet 
D = Dubbeltätning enl. EN 12756 (back-to-back), utförande K, form UU 
E = Enkelverkande mekanisk axeltätning med stationär fjäder och O-ringstätning 
F = Enkelverkande yttre mekanisk axeltätning med roterande PTFE-bälg 
K = Enkelverkande yttre mekanisk axeltätning med roterande konisk ring 
R = Enkelverkande mekanisk axeltätning med roterande fjäder och O-ringstätning 
S = Stationär dubbeltätning 
W = Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp 
X = Specialutförande 
 
Den andra bokstaven anger tillverkaren av den mekaniska axeltätningen: 
B = Burgman 
C = Crane 
D = Durametallic 
H = Wernert - CSM - bälg 
M = Merkel 
P = Pacific 
T = Wernert PTFE-bälg 
V = Wernert FPM-bälg 
 
Den trejde bokstaven skiljer de olika utförandena åt. Närmare information erhålls från tillverkaren. 
 
För Wernert mekaniska axeltätning av bälgtyp gäller följande koder: 

 Wernert-CSM-bälg Wernert-FPM-bälg Wernert-PTFE-bälg 
Intern spolning WHN WVN WTN 
Kontinuerlig spolning WHD WVD WTD 
Stilleståndsspolning WHS WVS WTS 
Quench WHQ WVQ WTQ 
Quench, kontinuerlig 
spolning 

WHP WVP WTP 

Quench, stillestånds-
spolning 

WHR WVR WTR 

Villkorlig quench WHA WVA WTA 
Villkorlig quench, 
Kontinuerlig spolning 

WHB WVB WTB 

Villkorlig quench, 
Stilleståndsspolning 

WHC WVC WTC 

Specialutförande WHX WVX WTX 
 

Sid. 10.3 



Typ NE 10. Bilaga A: Typskylt 

Sid. 10.4 

10.3 Material använt i mekanisk axeltätning 

Axeltätningsmaterialet kodas efter materialnyckel i EN 12756, vid dubbelverkande mekanisk 
axeltätning anges dock endast sidan vänd mot vätskan. I fält n anges 5 material: 
 
1. position Glidringsmaterial (alltid den fjäderpåverkade ringen) 
2. position Motringsmaterial 
3. position Tätningsmaterial (ev. ytterligare material inom parantes) 
4. position Fjädermaterial (om sådan finnes) 
5. position material användt i övriga konstruktionsdelar 
 
Fält o  Axelskyddshylsans material 
 
I Wernert mekanisk axeltätning av bälgtyp används följande material: 
 
1./2. position: 
B = Kol (impregnerad med artificiel harts) 
C = Specialkol 
Q1 = SSiC (kiselkarbid, trycklöst härdad) 
V = Aluminiumoxid-keramik 
Y1 = PTFE, glasförstärkt 
Y2 = PTFE, kolförstärkt 
 
3. position: 
H = CSM 
T = PTFE 
V = FPM 
 
4. position: 
- = finns ingen fjäder, på Wernert elastom-bälg 
T = 1.1200 / Halar (enl. normal materialstandard), på Wernert PTFE-bälg 
 
5. position: 
 
- = övriga konstruktionsdelar finns ej 
 
Fält o: 
B = Kol (impregnerad med artificiel harts) 
C = Specialkol 
G = 1.4571 
M1 = Hastelloy B 
M2 = Hastelloy C 
Q1 = SSiC (kiselkarbid, trycklöst härdad) 
Ti = Titan 
V = Aluminium-keramik 
 
Vidare materialidentifikation återfinnes i EN 12756. 
 



Typ NE 11. Bilaga B: Tillåtna belastningar på pumpens flänsanslugningar 

Sid. 11.1 

11. Bilaga B: Tillåtna belastningar på pumpens flänsanslugningar 
För tillåtna belastningar på pumpens flänsanslutningar listade i tabell B.1, använd API610 som förlaga. X-axeln 
löper co-axialt till pumpaxeln, Y-axeln representerar den vertikala linjen och Z-axeln representerar den horisontala. 
De listade krafterna och momenten kan tas upp oberoende av deras riktning. 
Serie NE 
 

Dimension 
lagerhus/Ma
x. hastighet 

Vertikal kraft Horisontal kraft Moment 

 Sug- 
studs 

Tryck-
studs 

Sug- 
studs 

Tryck-
studs 

Sugst./ 
Tryckst. 

Sugst./ 
Tryckst. 

Sugst./ 
Tryckst. 

Pumpstorlek 

Dim. [-] / 
hastighet 
[v/min] Fy [N] Fy [N] Fx/Fz [N] Fx/Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 

40-25-160 
 

0 
3600 

±467 ±601 ±779/ 
±579 

±423/ 
±334 

±366/ 
±203 

±271/ 
±149 

±176/ 
±81 

50-32-160 1 
3600 

±579 ±690 ±890/ 
±712 

±512/ 
±401 

±461/ 
±271 

±353/ 
±210 

±230/ 
±129 

50-32-200 
 

1 
3600 

±579 ±690 ±890/ 
±712 

±512/ 
±401 

±461/ 
±271 

±353/ 
±210 

±230/ 
±129 

50-32-250 
 

2 
3600 

±579 ±690 ±890/ 
±712 

±512/ 
±401 

±461/ 
±271 

±353/ 
±210 

±230/ 
±129 

65-40-200 1 
3600 

±712 ±779 ±1113/ 
±890 

±579/ 
±467 

±705/ 
±366 

±664/ 
±271 

±353/ 
±176 

65-40-250 2 
3600 

±712 ±779 ±1113/ 
±890 

±579/ 
±467 

±705/ 
±366 

±664/ 
±271 

±353/ 
±176 

80-50-200 
 

1 
3600 

±890 ±890 ±1335/ 
±1068 

±712/ 
±579 

±949/ 
±461 

±719/ 
±353 

±475/ 
±230 

80-50-250 
 

2 
3600 

±890 ±890 ±1335/ 
±1068 

±712/ 
±579 

±949/ 
±461 

±719/ 
±353 

±475/ 
±230 

80-50-315 
 

2 
1750 

±890 ±890 ±1335/ 
±1068 

±712/ 
±579 

±949/ 
±461 

±719/ 
±353 

±475/ 
±230 

100-65-250 
 

2 
3600 

±1157 ±1113 ±1780/ 
±1424 

±890/ 
±712 

±1329/ 
±705 

±1003/ 
±664 

±678/ 
±353 

125-80-200 
 

2 
3600 

±1558 ±1335 ±2403/ 
±1891 

±1068/ 
±890 

±1763/ 
±949 

±1356/ 
±719 

±922/ 
±475 

125-80-250 
 

2 
3600 

±1558 ±1335 ±2403/ 
±1891 

±1068/ 
±890 

±1763/ 
±949 

±1356/ 
±719 

±922/ 
±475 

125-80-315 
 

3 
1750 

±1558 ±1335 ±2403/ 
±1891 

±1068/ 
±890 

±1763/ 
±949 

±1356/ 
±719 

±922/ 
±475 

125-100-200 2 
3600 

±1558 ±1780 ±2403/ 
±1891 

±1424/ 
±1157 

±1763/ 
±1329 

±1356/ 
±1003 

±922/ 
±678 

125-100-250 
 

3 
3600 

±1558 ±1780 ±2403/ 
±1891 

±1424/ 
±1157 

±1763/ 
±1329 

±1356/ 
±1003 

±922/ 
±678 

125-100-315 
 

3 
1750 

±1558 ±1780 ±2403/ 
±1891 

±1424/ 
±1157 

±1763/ 
±1329 

±1356/ 
±1003 

±922/ 
±678 

150-125-315 
 

3 
1750 

±2047 ±2403 ±3115/ 
±2492 

±1891/ 
±1558 

±2305/ 
±1763 

±1763/ 
±1356 

±1180/ 
±922 

200-150-250 
 

3 
1750 

±3115 ±3115 ±4895/ 
±3783 

±2492/ 
±2047 

±3525/ 
±2305 

±2576/ 
±1763 

±1763/ 
±1180 

200-150-400 
 

4 
1750 

±3115 ±3115 ±4895/ 
±3783 

±2492/ 
±2047 

±3525/ 
±2305 

±2576/ 
±1763 

±1763/ 
±1180 

250-200-400 
 

4 
1750 

±4450 ±4895 ±6675/ 
±5340 

±3783/ 
±3115 

±5016/ 
±3525 

±3796/ 
±2576 

±2440/ 
±1763 

Tabell B.1 Tillåtna belastningar på anslutningar och maximala hastigheter för Typ NE  



Typ NE 12. Bilaga C: Åtdragningsmoment 

Sid. 12.1 

12. Bilaga C: Åtdragningsmoment 
Gängdimension Hållfasthetsklass Åtdragningsmoment [Nm] 
  min. max. 
M4 8.8 1,7 2,8 
M5 8.8 3,5 5,5 
M6 8.8 6 9,5 
M8 8.8 15 23 
M10 8.8 30 46 
M12 8.8 50 79 
M14 8.8 90 125 
M16 8.8 150 195 
M18 8.8 225 280 
M20 8.8 320 390 
M22 8.8 440 530 
M24 8.8 550 670 
M27 8.8 810 1000 
M30 8.8 1090 1350 
 
Gängdimension Hållfasthetsklass Åtdragningsmoment [Nm] 
  min. max. 
M4 A2/A4 70 1,5 2 
M5 A2/A4 70 2,5 3,5 
M6 A2/A4 70 5 7 
M8 A2/A4 70 9 14 
M10 A2/A4 70 20 30 
M12 A2/A4 70 33 50 
M14 A2/A4 70 57 87 
M16 A2/A4 70 84 120 
M18 A2/A4 70 115 196 
M20 A2/A4 70 190 275 
M22 A2/A4 70 260 370 
M24 A2/A4 70 330 476 
M27 A2/A4 70 460 680 
M30 A2/A4 70 650 930 
Tabell C.1 Åtdragningsmoment för skruvanslutningar 
 
Dimension på lagerhus Åtdragningsmoment [Nm] 
Dim. 0 20 Nm 
Dim. 1 80 Nm 
Dim. 2 195 Nm 
Dim. 3 300 Nm 
Dim. 4 300 Nm (Axelmutter) 
Tabell C.2 Åtdragningsmoment för skovelhjul 
 

Följande gäller för "utlopps"-variant: 
Skruvarna för fastsättning av flänsen, pos. 723 och kåpan, pos. 580 ska dras åt med ett 
åtdragningsmoment på 15 Nm. 



Typ NE Bilaga D: Permanent spolning 

Sid. 13.1 

13. Bilaga D: Permanent spolning 
Rekommenderad spolningskvantitet för permanent spolning anges I Tabell D.1. Dessa data gäller för 
alla materialkombinationer i den mekaniska tätningen, förutom för SSiC/SSiC. För 
materialkombinationen SSiC/SSiC, skall hälften av de värden för spolningkvantiteten som anges i 
tabellen gälla. En tolerans på ±10 % är tillåten för spolningskvantiteten. 
 
 
Typ NE 

Spolningskvantitet upp till 
hastigheten 1750 v/min 

Spolningskvantitet upp till 
hastigheten 3600 v/min 

Dimension [l/h] [l/h] 
40-25-160 40 60 
50-32-160 70 120 
50-32-200 70 120 
50-32-250 100 140 
65-40-200 100 140 
65-40-250 100 140 
80-50-200 100 140 
80-50-250 100 140 
80-50-315 100 - 
100-65-250 100 140 
125-80-200 100 140 
125-80-250 100 140 
125-80-315 120 - 
125-100-200 100 140 
125-100-250 120 160 
125-100-315 120 - 
150-125-315 120 - 
200-150-250 120 - 
200-150-400 250 - 
250-200-400 250 - 
Tabell D.1 Erforderlig spolningskvantitet för den ena eller båda delarna av den mekaniska tätningen av 
kol 
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