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Tack för att du köpt en korrosionssäker pump från Texel. 
Även om pumpen är konstruerad och tillverkad för tillämpningar där korrosionsbeständighet prioriteras kan förändrade 
driftförhållanden eller felaktig användning få oväntade konsekvenser. 
Användaren ombeds läsa den här användarhandboken noggrant och använda produkten på rätt sätt. 
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Indikation Innebörd 

 

警 告 Varning 
En procedur som kan 
resultera i dödsfall eller 
allvarlig skada om 
anvisningarna inte följs. 

 

警 告 Försiktig 
En procedur som kan 
resultera i lättare eller 
medelsvår person- eller 
egendomsskada om 
anvisningarna inte följs. 

 爆発注意   
Explosionsrisk 

Indikerar att det 
föreligger fara om 
produkten används i en 
explosiv atmosfär. 

 

i 	   情 報 Information 
En procedur som starkt 
rekommenderas för 
säkrast möjliga 
användning av 
produkten. 
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1. Att kontrollera vid leverans 
 
Kontrollera följande vid leveransmottagning av 
pumpen. 
 
(1) Att specifikationerna på dekalen som sitter på pumpen 

överensstämmer med den produkt som beställts. 
(2) Att alla tillbehör medföljer. 
(3) Att alla bultar och skruvar är ordentligt åtdragna. 
(4) Att pumpen ser ut att vara i perfekt skick, utan någon synlig 

transportskada. 
(5) Ta bort det utvändiga fläktskyddet och kontrollera att 

fläkten enkelt kan vridas runt för hand. Om fläkten går trögt 
eller inte går att vrida runt alls, kan pumpen ha skadats 
invändigt under transporten. 

 
Kontakta leverantören eller Seikow Chemical Engineering 
& Machinery omedelbart om ett fel upptäcks. 

 
 

2. Säkerhetsanvisningar 
Som med andra maskiner där höga hastigheter eller tryck 
förekommer kan en magnetdriven pump vara mycket farlig om 
den inte används på rätt sätt.  Var särskilt försiktig vid 
användning av farliga eller korrosiva kemikalier. 
"Varningarna" i den här handboken måste följas för att undvika 
risk för person- eller egendomsskada. 
För att använda produkten i en potentiellt explosiv miljö i enlighet 
med EU-direktiv 94/9, måste produkten ha CE-märket på 
dekalen. Kontrollera märkningen före användning. Observera 
också varningsmeddelandena under märkningen "Ex" om 
produkten ska användas i en explosiv atmosfär. [Se 23. 
Pumpdekal.] 
 
2.1. Transport 
Även om hela pumpen kan lyftas i lyftöglan måste motordelen 
stödjas genom att hänga upp den i ett rep (nylonslinga) före lyftet 
för att säkra pumpenheten. 
 

 

警 告 Varning 
 
(1) Lyftöglan eller -hålet på motorn är endast avsett att 

bära upp vikten av motorn så hela pumpenheten får 
inte lyftas i dessa. 

(2) Häng inte upp pumpen i lyftöglan om ett speciellt 
fundament (som inte ingår i pumpens 
standardkonfiguration) används. 

 
2.2. Kontroll 
Efter underhåll ska åtdragningen av alla bultar, inklusive 
dräneringsbultarna och bultarna till pumphuset, kontrolleras. 
Därefter ska pumpinstallationen kontrolleras och/eller pumpen 
testköras. 
 

2.3. Tillämpningar 
Pumpen är konstruerad och tillverkad för de specifika 
tillämpningar och specifikationer som anges i kontraktet. Om 
pumpen måste användas för en annan tillämpning måste 
leverantören eller Seikow Chemical Engineering & Machinery 
konsulteras innan detta görs. 
Pumpen är klassad i enlighet med explosionssäkerhet grupp II 
och utrustningskategori 2G. Se [22.1. Möjliga temperaturklasser 
för pumpen] för temperaturklassificeringen och se [22.2. Maximal 
tillåten temperatur] för tillåten temperatur. 
 

3. Förvaring 
Under förvaringsperioden, innan pumpen tas i drift, ska den 
underhållas och inspekteras i enlighet med följande anvisningar. 
 
3.1. Kortvarig förvaring (mindre än tre 

månader) 
(1) Ta inte bort tätningslocket över öppningen. 
(2) Förvara pumpen inomhus på en väl ventilerad plats med 

låg luftfuktighet. Se även till att det inte finns risk att regn 
kan blåsa in på förvaringsplatsen, att det inte förekommer 
läckage från taket och att det inte finns pölar med vatten på 
golvet där pumpen förvaras. 

(3) Skydda kabelgenomföringarna på motorplinten med tejp för 
att förhindra att damm tränger in. 

(4) Undvik att förvara pumpen på en plats där den kan skadas 
om andra föremål faller omkull, eller där den kan komma i 
kontakt med annan utrustning som transporteras. Om en 
sådan förvaringsplats inte kan undvikas måste pumpen 
skyddas ordentligt. 

(5) Placera inga tunga föremål på pumpen. 
(6) På vintern finns det risk för kondensation och att 

kondensvatten fryser inne i pumpen. Dränera pumpen för 
att undvika detta. 

(7) Gör så här om det blir nödvändigt att förvara en pump som 
har använts. 
! Rengör insidan av pumpen med vanligt vatten. 
! Skydda pumpens inlopp och utlopp för att förhindra 

inträngning av främmande material.  
! Om den inledande användningsperioden och 

förvaringsperioden sammantaget överstiger ett år 
måste packningen eller O-ringen bytas ut och pumpen 
inspekteras invändigt innan den får köras igen. 

 
3.2. Långvarig förvaring (längre än tre 

månader) 
(1) Anvisningar (1) till (7) för kortförvaring enligt ovan. 
(2) Mät och notera isoleringsresistansen vid mottagandet och 

kontrollera det regelbundet eftersom motorisoleringen kan 
absorbera fukt vilket minskar resistansen. 
Om isoleringsresistansen har sjunkit ska isolatorn torkas 
och fuktskyddas, i enlighet med tillverkarens anvisningar. 
(Se bifogad användarhandbok för motorn). 

 

 

警 告 Varning 
 
Om pumpen körs med försämrad motorisolering kan 
elläckage eller andra problem uppstå. Kontrollera 
isoleringsresistansen regelbundet. 
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(3) Ta bort det utvändiga fläktskyddet en gång i månaden och 
vrid runt fläkten för hand. 

(4) Om pumpen ska köras igen efter mer än ett års förvaring 
ska packningen bytas ut innan pumpen startas. 

 
 

4. Installation och rördragning 
 

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
För att skydda hälsan hos personal som kan utsättas för 
risker i en explosiv atmosfär och för att förbättra säkerheten 
måste EU-direktiv 1999/92 uppfyllas som minimistandard. 
Kontrollera standarderna under EN 1127-1. 

 
4.1. Installation 
(1) Pumpen ska normalt installeras på ett betongfundament. 

Om detta inte kan göras kan pumpen installeras i en 
stålram under förutsättning att det inte förekommer några 
vibrationer under drift.  

(2) Sätt in fastsättningsbulten i sockelns bulthål, skruva fast 
muttern och häng upp den i fundamentets bulthål. 

(3) Om det gäller ett betongfundament för du in en kil mellan 
betongen och sockeln på fyra ställen och säkerställer att 
pumpen befinner sig i jämn nivå. 

(4) Använd ett vattenpass på den övre delen av pumpens 
utloppsfläns och kontrollera att pumpen är i jämn nivå i alla 
riktningar. 

(5) Efter nivåkontrollen fyller du i gapen mellan 
betongfundamentet och sockeln eller huvudenheten, samt 
eventuella gap i fundamentets bulthål med ett fint bruk. 
Säkerställ att ytorna är jämna överallt där bruk har använts. 
(Se fig. 4-1.) 

(6) Lämna pumpen som den är i några dagar för att låta bruket 
torka. Lossa sedan muttern på bulten i fundamentet. 

(7) Om pumpen monteras i en stålram kan bultar och muttrar 
användas, men se till att dra åt muttrarna ordentligt på 
samma sätt. 

 

Fig. 4-1 
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 爆発注意 Explosionsrisk 
 
För att förhindra att en statisk laddning byggs upp måste 
pumpen anslutas till en säker jordanslutning. 

 
4.2. Rördragning 
Kontrollera att tätningslocket över öppningen har tagits bort 
innan rören ansluts. 
 
4.2.1. Rörbelastning (gäller för alla modeller) 
(1) Sätt fast och stötta rören som är anslutna till pumpens 

inlopp och utlopp i närheten av pumpen för att undvika 
onödiga belastningar på pumpen. 

(2) Om metallrör används eller rören är långa ska flexibla 
rörkopplingar användas istället för att ansluta rören direkt. 

(3) Begränsa rörbelastningen på pumpen till den maximalt 
tillåtna belastning som anges i 20. Tillåten rörbelastning. 

 
4.2.2. Inloppsrör (andra än MES-typ) (Fig. 4-4) 
(1) Inloppsröret ska vara så kort som möjligt. Observera 

däremot att en ventil och ett kort rör (ca 0,3 m) måste 
anslutas för att möjliggöra isärtagning av pumpen. 

(2) Inloppsrörets flänsanslutningsdel ska vara så kort som 
möjligt. 

(3) Eftersom inloppsröret har en betydande inverkan på 
NPSHAV ska rörets diameter, längd och anslutningar 
övervägas noga. 

(4) Se till att röret har en gradient uppåt (ca 1/50) från den 
pumpade vätskans yta till pumpen för att undvika uppkomst 
av luftbubblor. Om vätskan däremot ska tryckas in i 
pumpen ska gradienten vara nedåt mot pumpen. 

(5) Anordna ett smutsfilter på tillförseltanken. 
(6) Säkerställ att inloppsrörets ände kommer tillräckligt långt 

ner i vätskan för att undvika att luft sugs in under drift. 
(7) Installera ventilen på sugsidan med handtaget placerat 

horisontellt eftersom luftbubblor kan uppkomma vid flödning 
av pumpen. 

(8) Se till att ha så få böjar som möjligt och undvik böjar i 
närheten av pumpens inlopp. 

(9) Vid användning av en reducerhylsa ska en ventil av 
excentrisk typ användas för att undvika att luftbubblor 
uppkommer. 

(10) Om en koncentrisk reducerhylsa används ska det finnas en 
luftningsventil på sidan med den större diametern. Om flera 
pumpar installeras för samma tank ska varje pump ha ett 
separat inloppsrör. 
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4.2.3. Utloppsrör (andra än MES-typ) 
(1) Det ska alltid finnas en ventil på utloppsröret. 
(2) Eftersom luftbubblor i utloppsröret också kan få oönskade 

effekter ska det finnas en luftningsventil där så krävs. 
(3) Även om utloppet är ett hävertrör ska den högsta punkten 

befinna sig nedanför den lägsta vattentryckshöjden. 
(4) En backventil kan monteras för att förhindra backflöde i 

samband med att pumpen stoppas eller, om den faktiska 
vattentryckshöjden är mycket hög, för att förhindra 
vätskeslag. Eftersom luftbubblor kan uppkomma nedanför 
backventilen i samband med att pumpen startas ska det 
dock finnas en luftningsventil. (Fig. 4-2) 

 

Fig. 4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.4. Inloppsrör (MES-typ) (Fig. 4-4) 
(1) En självflödande pump fungerar inte ordentligt om luft sugs 

in, oavsett hur lite det är. Var extra noggrann vid 
konstruktionen och dragningen av inloppsröret för att 
förhindra att luft sugs in. 

(2) Se till att ingen luft sugs in vid rörkopplingar. När det gäller 
flänskopplingar är det extra viktigt att bultarna dras åt jämnt 
och att packningarna inte deformeras. 

(3) Vid användning av PVC-rör ska anslutningarna helst 
limmas och svetsas. Om anslutningarna bara limmas och 
limningen är dåligt utförd eller ofullständig kan det medföra 
att luftbubblor uppkommer. De självflödande egenskaperna 
kan också försämras. 

(4) Placera pumpen så nära tillförseltanken som möjligt, se till 
att det horisontella avståndet till inloppet är kort, och 
begränsa antalet böjar så mycket som möjligt. Ett kort rör 
(ca 0,3 m) bör dock anslutas för att underlätta isärtagning 
av pumpen. 

(5) Se till att röret har en gradient uppåt (ca 1/50) från den 
pumpade vätskans yta till pumpen för att undvika uppkomst 
av luftbubblor. Om vätskan däremot ska tryckas in i 
pumpen ska gradienten vara nedåt mot pumpen. 

(6) Montera alltid ett filter där det kan förväntas att främmande 
material kan tränga in. Tänk på risken för kavitation vid 
montering av ett filter, vilket kan uppstå p.g.a. av det större 
motståndet i inloppsröret. 

 (7) Placera änden av pumpinloppet minst 2D (D: inloppsrörets 
diameter) från tankens botten och samtidigt minst 2D under 
vätskans yta. 

(8) Om pumpinloppet sitter nära tankens vätskematningspunkt 
kan bubblor orsakade av inflödet av vätska göra att luften 
blandas in. Placera inloppet på en plats dit eventuella 
bubblor inte kan nå. 

(9)  Om flera pumpar installeras för samma tank ska varje pump 
ha ett separat inloppsrör. 

 
4.2.5. Utloppsrör (MES-typ) (Fig. 4-3) 
(1) Installera utloppsröret med så få böjar som möjligt med en 

uppåtgående gradient. 
 Se alltid till att det finns en justeringsventil på utloppsröret. 
(2) En backventil kan monteras för att förhindra backflöde i 

samband med att pumpen stoppas eller, om den faktiska 
vattentryckshöjden är mycket hög, för att förhindra 
vätskeslag. Eftersom självflödande drift eventuellt inte 
genererar tillräckligt med kraft för att lyfta backventilen i 
början av pumpen ska en avluftningsventil finnas.  

(3) Konstruera utloppsröret så att ingen häverteffekt 
förekommer. Om en häverteffekt uppstår töms all vätska i 
pumpen ut vid avstängning vilket förhindrar självflödning 
när driften återupptas. 

 

Fig. 4-3 
 

 
 
4.2.6 Motorlindning 
Det rekommenderas att motorlindningen görs av en person med 
lämplig kunskap och expertis. Läs också igenom 
användarhandboken för motorn noga och utför arbetet ordentligt.  

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Kontrollera kraven på motorskylten eftersom det finns en 
risk för explosion p.g.a. felaktig lindning. Se DIN EN 
60079-14. 
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Fig. 4-4 
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5. Hantering 
 
5.1. Uppstart 
(1) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd och kontrollera att 

fläkten enkelt kan vridas runt. 
(2) Rengör tillförseltanken och inloppsrören eftersom skräp 

och/eller avlagringar som kommit in i inloppsrören i 
samband med rörinstallationen kan orsaka allvarlig skada. 

(3) Kontrollera motorns rotationsriktning. (Riktningen indikeras 
på pumphuskåpan och motorn). 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Om lagermaterialet är SiC ska rotationsriktningen 
kontrolleras, antingen efter flödningen eller efter att motorn 
avlägsnats. Även en kortvarig åtgärd kan orsaka skada.  

 
(4) Öppna ventilen helt på inloppsröret. 
(5) Flöda pumpen för att fylla den helt med vätskan. Töm ut 

luften genom utloppsröret för att flöda pumpen. Om det är 
svårt att tömma ut luften vrider du motorns utvändiga fläkt 
bakåt för hand tre till fyra gånger. 

(6) Starta pumpen med utloppsventilen helt stängd. 
(7) När pumpen är helt flödad ökar utloppstrycket direkt. 

Öppna sedan utloppsventilen långsamt och ställ in 
drifttrycket eller utloppets flödeshastighet på önskad nivå.  

 

 

警 告 Försiktig 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Var extra uppmärksam vid flödningen eftersom pumpen 
kan skadas allvarligt vid otillräcklig flödning eller om den 
arbetar utan belastning. Observera också att det finns risk 
för explosion p.g.a. hög temperatur i en explosiv atmosfär. 
Stoppa pumpen om utloppstrycket faller, och identifiera 
orsaken till den otillräckliga flödningen.  

 

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om pumpen arbetar en längre tid utan utloppsflöde ökar 
vätsketemperaturen, vilket kan medföra ökad 
explosionsrisk. Öppna utloppsventilen så fort som möjligt. 
Även om den här tidsperioden är beroende av 
flödesförhållandena och anläggningens konstruktion är det 
rekommenderat att öppna ventilen inom en minut. (SS-EN 
13463-1) 

 

 

i 	   情 報 Information 
 
Ibland är en flödning inte tillräcklig för att säkra tillräckligt 
stor inledande flödesvolym. Upprepa krypdriften och 
flödningen flera gånger eller släpp ut luft från inloppsröret 
för att uppnå tillräckligt inledande flödesvolym. 

 
5.2. Användning 
(1) Kontrollera ljudet 

Om luft eller partiklar sugs in i pumpen låter pumpen 
onormalt och vibrerar. Om nålen på mätaren för 
insugningstryck fluktuerar beror det oftast på att det finns 
luft i systemet. 

(2) Vibrationskontroll 
Vissa åtgärder måste vidtas vid installation av pumpen för 
att förhindra vibrationer eller kavitation. Justera alltid 
utloppshastigheten med hjälp av utloppsventilen. Stäng inte 
ventilen på inloppsröret. 

(3) Övrigt 
Var uppmärksam på utloppstrycket, insugningstrycket, 
flödeshastigheten och strömstyrkan, etc. Om något av 
dessa värden fluktuerar och/eller faller beror det oftast på 
att partiklar har fastnat eller att luft sugs in på pumpens 
sugsida.  

 

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
I en självflödande pump rörs vätskan upp vid flödningen. 
Kontrollera explosionsrisken om vätskan är en av de 
brandfarliga vätskor som förekommer i direktivet om farligt 
gods, artikel 4 Farlighetsnivå. 

 

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Eftersom den del av pumpen som kommer i kontakt med 
vätskan är tillverkad i ett plastmaterial kan den delen bli 
elektriskt laddad om en vätska med kraftigt isolerande 
egenskaper används. 
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5.3. Stoppa pumpen 
(1) Normalt ska pumpen inte stängas av förrän utloppsventilen 

stängts helt. Om inloppsventilen stängs först uppstår 
kavitation och pumpen kan nypa. 

(2) Om vätska trycks in i pumpen under drift ska 
inloppsventilen stängas efter att pumpen stoppats. 

(3) Om pumpen stannar p.g.a. strömavbrott ska strömbrytaren 
slås av samtidigt som utloppsventilen stängs manuellt. 

 
5.4. Driftstörningar 
Om driften avbryts under en längre period ska pumpen dräneras. 
Det här är extra viktigt på vintern när vätskan i pumpen kan frysa 
och sprickor eller brott uppstå i rören p.g.a. vattnets större volym 
när det fryser till is. 
 
5.5. Information om motorn 
(1) Om pumpen ska användas i ett område där det 

förekommer explosionsrisk är den maximala tillåtna 
temperaturen i den pumpade vätskan även beroende av 
motorn, i enlighet med pumpens temperaturklassificering. 
Om det gäller en flänsmotor ska denna stängas av om 
högsta tillåtna temperatur överskrids enligt leverantören av 
drivaxeln och flänsen. 

(2) Den yttre magneten sitter på motoraxeln. Vid 
demontering/montering av pumpenheten ska låsskruvarna 
för motoraxeln och den yttre magneten dras åt till angivet 
standardmoment. [Se 22.4 Åtdragningsmoment för 
låsskruvarna till den yttre magneten]. 

 

 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om motorn inte satts fast ordentligt i motorfästet eller den 
yttre magnetens låsskruvar inte dragits åt ordentligt finns 
det risk att gnistor uppstår under drift p.g.a. kontakt mellan 
den yttre magneten och motorfästet. (SS-EN 13463-5) 

[Se 22.3. Mellanrum mellan motorfästet och den yttre 
magneten]. 

 
5.6. Omgivande temperatur 
Tillåtet temperaturintervall är mellan −10 °C och 40 °C. 
(Produkten ska dock användas vid normal rumstemperatur där 
så är möjligt). 
Symbolen "X" på pumpdekalen indikerar tillåten omgivande 
temperatur i enlighet med EU-direktiv 94/9/EG. (Se kapitel 22.) 
 
5.7. Information om vätskan 
(1) Se till att bubblor inte bildas i vätskan. 
(2) Se till att slamdensiteten hålls under 5 % och partikelstorlek  

under 200 µm. 
*  Ovanstående villkor kan variera beroende på 

driftförhållandena och typen av vätska. Använd dessa 
som referens. 

5.8. Övrigt 
(1) Kör den anslutna reservpumpen då och då för att 

kontrollera att den fungerar om den skulle behövas. 
(2) Om pumpen körs obelastad skär lagren vilket i värsta fall 

kan resultera i dödsfall. Detta ska därför alltid undvikas. 
(3) Pumpen ska köras i enlighet med angiven pumphastighet 

och vätsketryckshöjd. Försök inte köra den i extremt hög 
eller låg pumphastighet. 

 
5.9. Beställa reservdelar 
Vid reservdelsbeställning från leverantören eller Seikow 
Chemical Engineering & Machinery ska konstruktion, 
reservdelsbeteckning och -typ, samt serienummer anges. 
Observera att dekalen sitter bredvid fästet. 
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6. MER-typ 
 

6.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 
 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PVDF / ETFE 1   059 Magnetfordring PVDF 1  
002 Pumphuskåpa FC200 1   060 Bakre pumphushalva C-PVDF 1 C-ETFE 
013 Pumphjul PVDF / ETFE 1   096 Stödring SS400 1  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-01 O-ring (pumphus) FPM / EPDM 1 G-190 
028 Motorfäste FC200 1   102-12 O-ring (avtappningsplugg) FPM / EPDM 1 P-9 
038 Avtappningsplugg PVDF / ETFE 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 6  
051 Främre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-23 Motorbult SUS304 4  
052 Bakre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-31 Bult till sugfläns SUS304 6  
053 Sugfläns FC200 1   104-42 Bult till tryckfläns SUS304 3  
054 Främre axiallager Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
055 Tryckfläns FC200 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 2  
056 Bakre axiallager Al2O3 / SiC 1   901 Motor  1  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   912 Adapterring SS400 1  

058 Inre magnet Jordartsmetall 1   (902) (Motorfordring) SS400 1 *1 

*1: Vid installation av en 2,2 kW-eG3/3,7 kW motor för allmän användning ska en 902 motorfordring monteras istället för en 
adapterring.



 13 

6.2. Underhåll och kontroll 
 
6.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
6.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 
 
 
 

6.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 6,0 20,5 5,0 

Vid byte 5,0 21,5 4,0 
 

Fig. 6-1 
 

A

φ
B

C

 
 Främre lager Bakre lager 

 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 
Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på främre lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på främre lagret Rengör 

Slitage på bakre lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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6.3. Isärtagning och sammansättning 
 
6.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
6.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 
(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 

upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

 
(5) Se exemplet nedan för information om olika 

dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten 
avseende vätskan som ska tömmas ut och eventuell 
påverkan på miljön på arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas för 

snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka allvarlig 
kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under arbetet. 

 
(6) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 

 
6.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03), dra 

pumphuskåpan (002) och pumphuset (001) framåt och ta 
bort från motorfästet (028). Den bakre pumphushalvan 
(060) dras ut samtidigt. 

 

 
Foto 6-1 

 
Foto 6-2 
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(2) Sätt ner pumpen med inloppsflänsen riktad nedåt. 
 

 
Foto 6-3 

 
(3) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54) och ta 

bort den bakre pumphushalvan (060). 
 

 
Foto 6-4 

 
(4) Dra ut den inre magneten (058+059) och pumphjulet (013). 
 

 
Foto 6-5 

 

 
Foto 6-6 

 
 

6.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) Sätt dit pumphusets O-ring (102-01) på pumphuset (001) 

med inloppsflänsen riktad nedåt. 
(2) Sätt in den inre magneten (058+059) och pumphjulet (013) 

uppifrån. 
(3) Passa in den bakre pumphushalvan (060) uppifrån, sätt dit 

bultarna till det bakre pumphuset (104-54) och dra åt dem. 
(Bultarna ska endast dras åt för hand). 

(4) Håll i pumphuskåpan (002), sätt den på motorfästet (028) 
och dra åt bultarna till pumphuset (104-03) till momentet 
21,5 N/m (2,2 kgf/m). Dra åt bultarna diagonalt för att 
undvika ojämn fastsättning. 

 

 

警 告 Varning 
 
Var försiktig så du inte klämmer fingrarna eftersom den inre 
och yttre magneten attraherar varandra. 

 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
6.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Häng upp motorn i en nylonslinga, ta bort motorbultarna 

(104-23), dra ut motorn och den yttre magneten från fästet 
och sätt sedan ner motorn med den utvändiga fläkten 
nedåt. 

(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 
av den yttre magneten (057) från motorns axel. 

(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 
på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 6-2) 

 

Fig. 6-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 



 16 

0.5mm以下

主軸

フロントスラスト

ケーシング
主軸挿入部

6.3.6. Byta ut axeln och det främre axiallagret 
(1) Ta bort axeln och lagret genom att föra in en 

stjärnskruvmejsel genom hålet i pumphusets stöd och 
knacka lätt på skruvmejselns huvud med en hammare, med 
mejseln i kontakt med axeln. 

 

 
Foto 6-7 

 
(2) Sätt samman axeln och lagret genom att rikta upp hacken 

på axeln (018) mot det främre axiallagret (054) och 
pumphusets axelstödsdel (001). Knacka sedan på den 
bakre änden av axeln med en plasthammare tills de sitter 
fast ordentligt. 

 

 
Foto 6-8 

 

Fig. 6-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.7. Byta ut det främre lagret 
(1) För att ta bort lagret håller du en rund stång (24 mm 

diameter) mot lagret från baksidan av den inre magneten 
(058+059) (från sidan med det bakre lagret (052)) och 
knackar på den med en plasthammare. 

 

 
Foto 6-9 

 
(2) För att montera lagret riktar du upp hacken från 

pumphjulssidan och trycker fast det främre lagret genom att 
knacka lätt på det med en plasthammare. Täck över det 
främre axiallagrets (054) anliggningsyta med en trasa för 
att undvika att skada ytan. 

 

 
Foto 6-10 

 
6.3.8. Byta det bakre lagret och det bakre 

axiallagret 
(1) För att ta bort lagren smälter du först smälttänderna med en 

varmluftspistol och reser sedan upp det bakre lagret med 
hjälp av en knivsegg. 

 

 
Foto 6-11 

 
(2) För att sätta tillbaka lagren riktar du först in hacken, smälter 

smälttänderna på två ställen och trycker sedan ihop dem 
med en rund stång (4 mm diameter). 

 

0,5 mm eller mindre 

Införd del av 
pumphusets axel 

Främre 
axiallager 

Axel 
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6.3.9. Byta pumphus och pumphuskåpa 
(1) Ta bort bultarna till tryckflänsen (104-42) och ta bort 

tryckflänsen (055). 
 

 
Foto 6-12 

 
(2) Ta bort bultarna till sugflänsen (104-31) och ta bort 

sugflänsen (053). Det övre skyddet kan dras ut direkt, men 
det nedre skyddet ska vridas när det dras ut för att inte ta i 
avtappningspluggen. Knacka lätt på skyddet med en 
plasthammare om det är svårt att dra isär p.g.a. rost 
och/eller avlagringar. 

 

 
Foto 6-13 

 
(3) Lossa pumphuset (001) från pumphuskåpan (002) genom 

att trycka på sugflänsen för hand eller knacka lätt på den 
med en plasthammare. 

 

 
Foto 6-14 

 
(4) För att sätta dit pumphuset sätter du dit det på 

pumphuskåpan och knackar lätt på det med en 
plasthammare. 

(5) Sätt sedan fast den nedre delen av sugflänsen. För in 
skyddet från sidan för att undvika att det tar i 
avtappningspluggen. Knacka lätt på skyddet med en 
plasthammare om det är svårt att skjuta det på plats. 

(6) Sätt dit bultarna till sugflänsen och dra åt dem. 
(7) Sätt dit bultarna till tryckflänsen och dra åt dem. 
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7. Typ MEH-040 
 

7.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 
 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PVDF / ETFE 1   060 Bakre pumphushalva C-PVDF 1 C-ETFE 
002 Pumphuskåpa FC200 1   096 Stödring SS400 1  
013 Pumphjul PVDF / ETFE 1   102-01 O-ring (pumphus) FPM / EPDM 1 G-190 
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-12 O-ring (avtappningsplugg) FPM / EPDM 1 P-9 
028 Motorfäste FC200 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 6  
038 Avtappningsplugg PVDF / ETFE 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
051 Lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-31 Bult till sugfläns SUS304 6  
053 Sugfläns FC200 1   104-42 Bult till tryckfläns SUS304 3  
054 Främre axiallager Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
055 Tryckfläns FC200 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 2  
056 Bakre axiallager Al2O3 / SiC 1   105 Motring C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC 
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   901 Motor  1  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   912 Adapterring SS400 1  
059 Magnetfordring PVDF 1   (902) (Motorfordring) SS400 1 *1 

*1: Vid installation av en 2,2 kW-eG3/3,7 kW motor för allmän användning ska en 902 motorfordring monteras istället för en 
adapterring.
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7.2. Underhåll och kontroll 
För att pumpen ska fungera så bra som möjligt rekommenderas 
att ett schemalagt program med kontroller används och att 
kontrollresultaten registreras. Nedan visas gemensamma 
underhållspunkter. 
 
7.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
7.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

7.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 8,0 5,0 20,5 

Vid byte 7,0 4,0 21,5 
 

Fig. 7-1 

 
 Motring Lager 

 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphus 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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7.3. Isärtagning och sammansättning 
 
7.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
7.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar, och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på sugfläns/tryckfläns helt och sätt upp en 
skylt som anger att underhåll pågår så att ingen öppnar 
ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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7.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03), dra 

pumphuskåpan (002) och pumphuset (001) framåt och ta 
bort från motorfästet (028). Den bakre pumphushalvan 
(060) dras ut samtidigt. 

 

 
Foto 7-1 

 

 
Foto 7-2 

 
(2) Sätt ner pumpen med sugflänsen riktad nedåt. 
 

 
Foto 7-3 

 
(3) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54) och ta 

bort den bakre pumphushalvan (060). 
 

 
Foto 7-4 

(4) Dra ut den inre magneten (058+059) och pumphjulet (013). 
 

 
Foto 7-5 

 

 
Foto 7-6 

 
7.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) Sätt dit pumphusets O-ring (102-01) på pumphuset (001) 

med sugflänsen riktad nedåt. 
(2) Sätt in den inre magneten (058+059) och pumphjulet (013) 

uppifrån. 
(3) Passa in den bakre pumphushalvan (060) uppifrån, sätt dit 

bultarna till det bakre pumphuset (104-54) och dra åt dem. 
(Bultarna ska endast dras åt för hand). 

(4) Håll i pumphuskåpan (002), sätt den på motorfästet (028) 
och dra åt bultarna till pumphuset (104-03) till momentet 
21,6 N/m (2,2 kgf/m). Dra åt bultarna diagonalt för att 
undvika ojämn fastsättning. 

 

 

警 告 Varning 
 
Var försiktig så du inte klämmer fingrarna eftersom den inre 
och yttre magneten attraherar varandra. 

 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 



 22 

7.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Häng upp motorn i en nylonslinga, ta bort motorbultarna 

(104-23), dra ut motorn och den yttre magneten från fästet 
och sätt sedan ner motorn med den utvändiga fläkten 
nedåt. 

(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 
av den yttre magneten (057) från motorns axel. 

(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 
på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 7-2) 

 

Fig. 7-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
(1) Ta bort axeln genom att föra in en stjärnskruvmejsel genom 

hålet i pumphusets stöd och knacka lätt på skruvmejselns 
huvud med en hammare med mejseln i kontakt med axeln. 

 

 
Foto 7-7 

 
(2) Montera axeln genom att rikta upp hacken på axelstödet 

och knacka på den bakre änden av axeln med en 
plasthammare tills den sitter på plats ordentligt. 

 

 
Foto 7-8 

 

Fig. 7-3 
 

 
 
 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 

0,5 mm eller mindre 

Axel Införd del av 
pumphusets axel 
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7.3.7. Byta ut lagret 
(1) För att ta bort lagret smälter du smälttänderna med en 

varmluftspistol och reser sedan upp dem med en knivsegg 
eller liknande. 

(2) Sätt en rund stång (med diameter 24 mm) mot lagret från 
pumphjulssidan och knacka på stången med en 
plasthammare. 

 

 
Foto 7-9 

 
(3) För att montera lagret riktar du upp hacken på sidan med 

den inre magneten. Skydda den anliggande ytan mot det 
bakre axiallagret (056) med en trasa, och knacka lätt på 
den med en plasthammare för att pressa den på plats. 

 

 
Foto 7-10 

 
7.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 

glidringen 
(1) För att ta bort lagret smälter du smälttänderna med en 

varmluftspistol och reser sedan upp dem med en knivsegg 
eller liknande. 

 

 
Foto 7-11 

 
(2) För att montera lagret riktar du först in hacken, smälter 

smälttänderna med en varmluftspistol och trycker till sist 
ihop dem med en rund stång (4 mm diameter). 

7.3.9. Byta pumphus och pumphuskåpa 
(1) Ta bort bultarna till tryckflänsen (104-42) och ta bort 

tryckflänsen (055). 
 

 
Foto 7-12 

 
(2) Ta bort bultarna till sugflänsen (104-31) och ta bort 

sugflänsen (053).  
Knacka lätt på skyddet med en plasthammare om det är 
svårt att dra isär p.g.a. rost och/eller avlagringar. 

 

 
Foto 7-13 

 
(3) Lossa pumphuset (001) från pumphuskåpan (002) genom 

att trycka på sugflänsen för hand eller knacka lätt på den 
med en plasthammare. 

 

 
Foto 7-14 

 
(4) För att sätta dit pumphuset sätter du dit det på 

pumphuskåpan och knackar lätt på det med en 
plasthammare. 

(5) Sätt sedan fast den nedre delen av sugflänsen. För in 
skyddet från sidan för att undvika att det tar i 
avtappningspluggen. Knacka lätt på skyddet med en 
plasthammare om det är svårt att skjuta det på plats. 

(6) Sätt dit bultarna till sugflänsen och dra åt dem. 
(7) Sätt dit bultarna för tryckflänsen och dra åt dem. 
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8. Typ MTA-040/080/100 
 
8.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 
 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA 1 FCD450  101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning 
013 Pumphjul PFA 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning 
015 Axelstöd PFA 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 6  
018 Axel SiC 1   104-17 Bult till fästet SUS304 2  
028 Motorfäste FC200 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
051 Lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  (104-33) (Bult till motorfordringen) SUS304 4 Om fordringen 

ingår 
054 Främre glidring SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
056 Bakre glidring SiC 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 4  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-58 Isärtagnings-/sammansättning

sbult 
SUS304 2  

059 Magnetfordring PFA 1   301 Fundament FC200 1  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plas

t 
1 Anliggningsyta

: PFA 
 901 Motor  1  

102 Dräneringsfläns FC200 1   (902) (Motorfordring) SS400 1 1,5-3,7 kW 
105 Motring C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC       
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8.2. Underhåll och kontroll 
För att pumpen ska fungera så bra som möjligt rekommenderas 
att ett schemalagt program med kontroller används och att 
kontrollresultaten registreras. Nedan visas gemensamma 
underhållspunkter. 
 
8.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
8.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft). 
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

8.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 8,0 6,0 26,0 

Vid byte 7,0 5,0 27,0 
 
Fig. 8-1 

 
 Motring Lager 

 
 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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8.3. Isärtagning och sammansättning 
 
8.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
8.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas för 

snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka 
allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan, och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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8.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna på sidan med fästet (104-17). 
 

 
Foto 8-1 

 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03). 
 

 
Foto 8-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt med motorn på plats, tills den 

bakre pumphushalvan (060) blir synlig. Motorfästet kan nu 
flyttas bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset 
eller sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och 
högra skruvhålen på motorfästets framsida och dra åt 
jämnt. Använd den här metoden om det inte går att vidta 
tillräckliga säkerhetsåtgärder. 

 

 
Foto 8-3 

(4) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54). 
 

 
Foto 8-4 

 
(5) Ta bort den bakre pumphushalvan (060) genom att dra den 

bakåt. 
 

 
Foto 8-5 

 
(6) Ta också bort den inre magneten (058+059) och 

pumphjulet (013) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 8-6 
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8.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i fästet och sätt 

fast den med motorbultar. 
(2) För in den inre magneten (med pumphjul) i pumpens axel 

(018), sätt dit pumphuspackningen (101-01) på den bakre 
pumphushalvan, sätt dit den bakre pumphushalvan i 
pumphuset och sätt fast den genom att dra åt bultarna till 
den bakre pumphushalvan. (Bultarna ska endast dras åt för 
hand). 

(3) Flytta motorfästet framåt och dra åt bultarna till pumphuset 
till momentet 41 Nm (4,2 kgf·m) på pumphuset. Om bultar 
som sammansättnings-/isärtagningsbultar använts vid 
isärtagningen ska de tas bort nu. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre/yttre magneten och ett 
metallföremål som dras till magneten kan det resultera i 
allvarlig skada. 

 
(4) Sätt fast motorfästet genom att dra åt bultarna till 

motorfästet. 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
8.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 8-2) 

 

Fig. 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axelstödsdelen mot axeln och knackar sedan på 
axeln med en plasthammare för att föra in den tills den sitter 
ordentligt på plats. 
 

 
Foto 8-7 

 

 
Foto 8-8 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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8.3.7. Byta ut lagret 
För att ta bort lagret för du in en rund stång (med en diameter 
runt 38 mm) från pumphjulssidan och knackar ut lagret lite i taget 
med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret riktar du 
upp hacken på lagret mot den inre magneten och knackar på 
lagret med en plasthammare för att föra in det långsamt. Täck 
över de ställen du hamrar på med en trasa för att undvika att 
skada lagret. 
 

 
Foto 8-9 

 
8.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 

glidringen 
Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder, 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 8-10 

 

8.3.9. Byta ut axelstödet 
MTA-modellen är konstruerad för att möjliggöra byte av 
axelstödet som håller axeln. Eftersom axelstödet är fastsvetsat 
på pumphuset måste svetsfogen slipas av i en svarv eller 
liknande för att stödet ska kunna tas bort. För att byta ut ett nytt 
axelstöd kontrollerar du först förstärkningsribbans orientering, för 
in axelstödet och svetsar sedan runt hela axeln. (Det 
rekommenderas att anlita Seikow Chemical Engineering & 
Machinery för det här arbetet). 
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9. Typ MTA-101/125/150 
 

9.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 
 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA 1 FCD450  101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning 
013 Pumphjul PFA 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning 
018 Axel SiC 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 8  
015 Axelstöd PFA 1   104-02 Fastsättningsbult för pumphus SUS304 4  
028 Motorfäste FC200 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
051 Lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-39 Fastsättningsbult för fäste SUS304 2  
054 Främre glidring C-PTFE/Sic 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
056 Bakre glidring C-PTFE/Sic 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 6  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-58 Isärtagnings-/sammansättnings

bult 
SUS304 2  

059 Magnetfordring PFA 1   126 Fastsättningsring för pumphjul PTFE 1  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plas

tic 
1 Anliggningsyta

: PFA 
 301 Fundament FC200 1  

102 Dräneringsfläns FC200 1   901 Motor  1  
105 Motring C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC       
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9.2. Underhåll och kontroll 
För att pumpen ska fungera så bra som möjligt rekommenderas 
att ett schemalagt program med kontroller används och att 
kontrollresultaten registreras. Nedan visas gemensamma 
underhållspunkter. 
 
9.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
9.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

9.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 10,0 8,0 36,0 

Vid byte 9,0 7,0 37,0 
 
Fig. 9-1 

 
 Motring Lager 

 
 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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9.3. Isärtagning och sammansättning 
 
9.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
9.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa de 8 bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de 8 bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas 

för snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka 
allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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9.3.3. Isärtagning 
 

 

i 	   情 報 Information 
 
På grund av pumpens storlek är de ingående 
komponenterna också stora och tunga. Det är 
rekommenderat att använda en lyftanordning, t.ex. en kran, 
för att ta isär motorn. 

 
(1) Ta bort bultarna till motorfästet (104-39). 
 

 
Foto 9-1 

 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-01). 
 

 
Foto 9-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt med motorn på plats, tills den 

bakre pumphushalvan (060) blir synlig. Fästet kan nu flyttas 
bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset eller 
sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och högra 
skruvhålen på fästets framsida och dra åt jämnt. Använd 
den här metoden om det inte går att vidta tillräckliga 
säkerhetsåtgärder. 

 

 
Foto 9-3 

(4) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54). 
 

 
Foto 9-4 

 
(5) Ta bort den bakre pumphushalvan (060) genom att dra den 

bakåt. 
 

 
Foto 9-5 

 
(6) Ta också bort pumphjulet (013) och den inre magneten 

(058+059) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 9-6 

(7) Lyft upp motorn (i lyftöglan eller annan liknande anordning 
som finns på motorn) med hjälp av en lyftanordning, t.ex. 
en kättingtalja, och se till att motorn inte kan falla ner. Ta 
bort motorbultarna (104-23) och dra ut motorn. 

 

 
Foto 9-7 
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(8) Dra ut motorn. 
 

 
Foto 9-8 

 
9.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i motorfästet och 

sätt fast den med motorbultar. 
(2) För in den inre magneten (med pumphjul) i pumpens axel 

(018), sätt dit pumphuspackningen (101-01) på den bakre 
pumphushalvan, sätt dit den bakre pumphushalvan i 
pumphuset och sätt fast den genom att dra åt bultarna till 
den bakre pumphushalvan. (Bultarna ska endast dras åt för 
hand). 

(3) Flytta fästet framåt och dra åt bultarna till pumphuset till 
momentet 41 Nm (4,2 kgf·m) på pumphuset. Om bultar 
som sammansättnings-/isärtagningsbultar använts vid 
isärtagningen ska de tas bort nu. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre/yttre magneten och ett 
metallföremål som dras till magneten kan det resultera i 
allvarlig skada. 

 
(4) Sätt fast motorfästet genom att dra åt bultarna till fästet. 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 

9.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 9-2) 

 

Fig. 9-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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9.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axelstödsdelen mot axeln och knackar sedan på 
axeln med en plasthammare för att föra in den tills den sitter 
ordentligt på plats. 
 

 
Foto 9-9 

 

 
Foto 9-10 

 
9.3.7. Byta ut lagret 
För att ta bort lagret för du in en rund stång (med en diameter 
runt 45 mm) och knackar ut pumphjulets fastsättningsring och 
lagret lite i taget med en plasthammare. För att sätta tillbaka 
lagret trycker du in pumphjulets fastsättningsring och lagret i den 
ordningen en bit i taget genom att hamra på dem med en 
plasthammare samtidigt som du riktar upp hacken. Täck över de 
ställen du hamrar på med en trasa för att undvika att skada 
lagret. 
 

 
Foto 9-13 

 

9.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 
glidringen 

Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och lyfter upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 9-14 

 
9.3.9. Byta ut axelstödet 
MTA-modellen är konstruerad för att möjliggöra byte av 
axelstödet som håller axeln. Eftersom axelstödet är fastsvetsat 
på pumphuset måste svetsfogen slipas av i en svarv eller 
liknande för att stödet ska kunna tas bort. För att byta ut ett nytt 
axelstöd kontrollerar du först förstärkningsribbans orientering, för 
in axelstödet och svetsar sedan runt hela axeln. (Det 
rekommenderas att anlita Seikow Chemical Engineering & 
Machinery för det här arbetet). 
 

 
Foto 9-15 
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10. Typ MTA-200 
 

10.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 
 

 
Nr. Reservdelsbeteckni

ng 
Material Anta

l 
Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l 
Anmärkningar 

001 Pumphus ETFE 1 FCD450  102 Dräneringsfläns FC200 1  
013 Pumphjul ETFE 1   104 Plåt till bakre pumphushalva SS400 1  
015 Axelstöd PFA 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 8  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   104-17 Bult till fästet SUS304 8  
028 Motorfäste FC200 1 SS400  104-23 Motorbult SUS304 4 / 8  
051 Lager C/G-PTFE/SiC 1   (104-33) Bult till motorfordring SUS304 4  
052 Motring C-G-PTFE/SiC 1   104-39 Fastsättningsbult för fäste SUS304 2 37-55 kW 
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-58 Isärtagnings-/sammansättnin

gsbult 
SUS304 2  

059 Magnetfordring ETFE 1   104-61 Fastsättningsbult för 
pumphus 

SUS304 4  

060 Bakre 
pumphushalva 

C-PVDF 1   301 Fundament SS400 1  

101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning  901 Motor SUS304 1  
101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning  (902) Motorfordring SS400 1 37-55 kW 
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10.2. Underhåll och kontroll 
 
10.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
10.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

10.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 18,0 39,0 8,0 

Vid byte 17,0 40,0 7,0 
 

Fig. 10-1 

 
 Motring Lager 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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10.3. Isärtagning och sammansättning 
 
10.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
10.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas för 

snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka 
allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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10.3.3. Isärtagning 
 

 

i 	   情 報 Information 
 
På grund av pumpens storlek är de ingående 
komponenterna också stora och tunga. Det är 
rekommenderat att använda en lyftanordning, t.ex. en kran, 
för att ta isär motorn. 

 
(1) Ta bort bultarna till fästet (104-39). 
 

 
Foto 10-1 

 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-17). 
 

 
Foto 10-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt, med motorn på plats, tills 

den bakre pumphushalvan blir synlig. Motorfästet kan nu 
flyttas bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset 
eller sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och 
högra skruvhålen på fästets framsida och dra åt jämnt.  

 

 
Foto 10-3 

 
 

i 	   情 報 Information 
 
För att förenkla isärtagningen där enheten dras ut bakåt 
ska det finnas tillräckligt med utrymme bakom pumpen. 

 
(4) Ta bort bultarna till pumphuset (104-01). 
 

 
Foto 10-4 

 
(5) Dra ut den bakre pumphushalvan och plåten till den bakre 

pumphushalvan bakåt. 
 

 
Foto 10-5 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Eftersom den bakre pumphushalvan och plåten till den 
bakre pumphushalvan är tunga rekommenderas att 
använda en kran eller liknande för att hänga upp motorn 
medan arbetet utförs. Observera också att den inre 
magneten kan komma ut samtidigt med den bakre 
pumphushalvan p.g.a. den magnetiska kraften. Sätt in en 
träbit för att hålla tillbaka magneten. 

 
(6) Ta också bort den inre magneten (058+059) och 

pumphjulet (013) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 10-6 
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10.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i fästet och sätt 

fast den med motorbultar. 
(2) För in den inre magneten (med pumphjul) i pumpens axel 

(018), sätt dit pumphuspackningen (101-01) på den bakre 
pumphushalva, sätt dit den bakre pumphushalvan i 
pumphuset och sätt fast den genom att dra åt bultarna till 
den bakre pumphushalvan. (Bultarna ska endast dras åt för 
hand). 

(3) Flytta fästet framåt och dra åt bultarna till pumphuset till 
momentet 41 Nm (4,2 kgf·m) på pumphuset. Om bultar 
som sammansättnings-/isärtagningsbultar använts vid 
isärtagningen ska de tas bort nu. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre/yttre magneten och ett 
metallföremål som dras till magneten kan det resultera i 
allvarlig skada. 

 
(4) Sätt fast fästet genom att dra åt bultarna till fästet. 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
10.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
10-2) 

 

Fig. 10-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axeln och knackar sedan på axeln med en 
plasthammare för att föra in den tills den sitter ordentligt på plats. 
 

 
Foto 10-7 

 

 
Foto 10-8 

 
10.3.7. Byta ut lagret 
För att ta bort lagret för du in en rund stång (med en diameter 
runt 50 mm) från pumphjulssidan och knackar sedan ut lagret lite 
i taget med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret 
riktar du upp hacken på lagret mot den inre magneten och 
knackar på lagret med en plasthammare för att föra in det 
långsamt. Det är rekommenderat att trycka in en rund stång med 
samma diameter som lagret (55 mm) från pumphjulssidan i 
förväg så att stången förflyttas tillsammans med lagret för att 
undvika att lagret klämmer fast hakarna på pumphjulet (se fig. 5). 
Täck över de ställen du hamrar på med en trasa för att undvika 
att skada lagret. 
Fig. 5 

Φ  55曲 が る
 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 

Böj 



 41 

10.3.8. Ta bort och byta ut pumphjulet 
Observera att pumphjulet sitter fast med fyra hakar som sitter i 
spåret på den inre magneten. För att ta bort pumphjulet tar du 
först bort lagret som håller ner hakarna. För sedan in pinnar 
genom de fyra hålen på sidan av den inre magneten så att 
hakarna trycks samman tillräckligt mycket för att komma ut ur 
spåret. Dra samtidigt pumphjulet rakt ut (se fig. 6). För att byta ut 
pumphjulet riktar du upp de anliggande delarna mellan 
pumphjulet och den inre magneten och trycker pumphjulet rakt 
in. Den hålls fast med de fyra hakarna som hakar i spåret på den 
inre magneten. 
 

 
Foto 10-9 

 

 
Foto 10-10 

 Fig. 6 
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ナ
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10.3.9. Byta ut motringen och främre/bakre 
axiallagret 

Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 10-11 

 
 

Spår 

Hake 
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11. Typ MTX-100/125/150 
 
11.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA+FCD450 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 (Läpptätning) 
013 Pumphjul PFA+SiC 1   101-12 Packning till bakre pumphushalva PTFE 1 (Läpptätning) 
015 Pumphjulsmutter C-PTFE 1   101-14 Pumphjulssätets packning PTFE 1 (Läpptätning) 
018 Axel SiC 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 8  
028 Motorfäste FC200 1   104-17 Fastsättningsbult för fäste SUS304 2  
051 Lager C/G-PTFE 1 SiC  104-23 Motorbult SUS304 4 / 8  
054 Lagersköld PFA+FCD450 1   104-33 Bult till motorfordring SUS304 4 / 8 *1 
056 Främre glidring SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-47 Bult till bakre pumphushalva SUS304 12  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
059 Magnetfordring PFA 1   104-53 Luftningsbult SUS304 2  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plastic 1 SiC  104-55 Bult till lagersköld SUS304 8  
101 Motring för bakre 

pumphushalvan 
SCS13 1 SUS304  104-58 Isärtagnings-/sammansättningsbult SUS304 2  

102 Dräneringsfläns FC200 1   104-61 Fastsättningsbult för pumphus SUS304 2  
105 Motring C/G-PTFE 1 SiC  301 Fundament SS400 1  
111 Luftningsfläns FC200 1   901 Motor  1  
101-01 Pumphuspackning PTFE 1 (Läpptätning)  902 Motorfordring SS400 1 *1 
101-04 Luftningspackning PTFE 1 (Läpptätning)       

*1 Kan krävas beroende på motortyp. 
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11.2. Underhåll och kontroll 
 
11.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
11.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

11.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 10 8,0 39 

Vid byte 9,0 7,0 40 
 

Fig. 11-1 
 

A

B

φ
C

 
 Motring Lager 

 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 
Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 
Sprickor Kontrollera orsaken 
Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar/främmande material på bladen eller i cirkulationskanalen. Rengör 

Slitage på motringen 
Kontrollera orsaken vid onormalt 
slitage 

Avlagringar i motringens cirkulationsspår Rengör 
Slitage på pumphjulsinsatsen Kontrollera orsaken 

Lager 
Igensatt kylkanal Rengör 

Radialt slitage i hålet samt på glidytan 
Kontrollera orsaken vid onormalt 
slitage 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 
Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 
Korrosion/uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid onormalt 
slitage 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 
Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 
Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Fästet mot axeln 
Kontrollera orsaken vid onormalt 
slitage 

Pumphjulsmutter 
Fäste för axeln Byt ut om den är skadad 
Sätets yta som är i kontakt med pumphjulet Byt ut om den är skadad 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 
Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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11.3. Isärtagning och sammansättning 
 
11.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
11.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas för 

snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka 
allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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11.3.3. Isärtagning 
 

 

i 	   情 報 Information 
 
Typ MSX har den konstruktion där enheterna dras ut bakåt 
vilket möjliggör för användaren att kontrollera insidan och ta 
isär delar som kommer i kontakt med vätskan samt in- och 
utloppsrör som sitter fast i pumphuset. 

 
(1) Ta bort bultarna till fästet (104-39). 
 

 
Foto 11-1 

 
(2) Ta sedan bort två av lagersköldsbultarna (104-55) på 

vänster och höger sida, sätt fast fästets överföringsbultar 
(två M16-bultar) symmetriskt på vänster och höger sida, 
och ta sedan bort de återstående lagersköldsbultarna. 

(3) Flytta motorfästet (028) med motorn på plats, tills den bakre 
pumphushalvan (060) blir helt synlig. Fästet kan nu flyttas bit 
för bit genom att föra in isärtagningsbultar (två helgängade 
M16-bultar) i de gängade M16-hålen och dra åt dem jämnt. 
Använd den här metoden om det inte går att vidta tillräckliga 
säkerhetsåtgärder. 

 

 
Foto 11-2 

 

 

警 告 Försiktig 
 
(1) Dra åt isärtagningsbultarna jämnt. Annars kan den 

bakre pumphushalvan skadas. 
(2) När motorfästet flyttas ska motorn stödjas på lämpligt 

sätt för att förhindra att den faller ner. 

 

(4) Ta bort de två bultarna till pumphuset (104-1) på vänster 
och höger sida. Ta bort fästets båda överföringsbultar som 
sattes dit i steg (2) från fästet och sätt dem på pumphuset 
(001). Ta bort de återstående bultarna till pumphuset (6 
bultar) samt lagerskölden (054). 

 

 
Foto 11-3 

 

 
Foto 11-4 

 

 

警 告 Varning 
 
Om överföringsbultarna för fästet inte används kan 
lagerskölden falla ner och potentiellt orsaka personskada. 

 
(5) Placera pumphjulet (103) riktad nedåt, ta bort bultarna till 

den bakre pumphushalvan (104-17), och ta bort den bakre 
pumphushalvans ring (101) och packning (101-12). 

 

 
Foto 11-5 
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警 告 Varning 
 
Stöd och skydda pumphjulet när det sätts dit med 
framsidan nedåt. En plötslig rörelse hos pumphjulet kan 
resultera i personskada eller skada på närliggande 
komponenter. 

 
(6) Placera den inre magneten (058+059) med framsidan 

nedåt, ta bort pumphjulsmuttern följt av pumphjulet, 
pumphjulssätets packning (101-14) och lagerskölden. 

 

 
Foto 11-6 

 

 
Foto 11-7 

 

 
Foto 11-8 

 

11.3.4. Sammansättning 
(1) Fäst lagerskölden mot den inre magneten fixerad med 

axeln. 
 

 

警 告 Varning 
 
Tillhandahåll ordentligt stöd för att förhindra att 
lagerskölden faller ner, annars kan det resultera i person- 
eller komponentskada. 

 

 

警 告 Försiktig 
 
(1) Om lagret är tillverkat i SiC, kan det skadas om det 

nöts mot axeln. För in axeln långsamt genom att hålla 
den stadigt mot lagret. 

(2) Tänk på att inte sätta dit lagret åt fel håll. 
Lagerbussningen ska vara riktad mot pumphjulet. 

 
(2) Sätt dit en pumphjulssätespackning på axeln, för in 

pumphjulet och dra åt pumphjulsmuttern. 
(3) Sätt ner pumphjulet med översidan nedåt, sätt packningen 

till den bakre pumphushalvan på lagerskölden och sätt 
slutligen dit den bakre pumphushalvan och dess ring i 
ordningsföljd. 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Var försiktig så att du inte sätter dit packningen till den 
bakre pumphushalvan i fel läge. Felaktig placering av 
packningen kan orsaka läckage. 

 
(4) Sätt i bultarna till den bakre pumphushalvan och dra åt dem 

diagonalt i ordningsföljd. Använd en momentnyckel och 
observera vilket moment som ska användas i 
nedanstående tabell. 

 
Tillverkad i PFA + PEEK 

Steg Moment 
1 29,4 Nm 300 kgf·cm 

 
Tillverkad i SiC (3-stegsfäste) 

Steg Moment 
1 8,2 N 80 kgf·cm 
2 12,2 N 120 kgf·cm 
3 18,4 N 180 kgf·cm 
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Foto 11-9 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Observera att ojämn åtdragning av bultarna till den bakre 
pumphushalvan kan medföra deformering av den bakre 
pumphushalvans fläns. 

 
(5) Sätt dit pumphusets packning (101-1) på pumphuset. 
(6) Sätt dit överföringsbultarna för fästet symmetriskt på 

pumphuset och sätt dit lagerskölden. Se till att hålla den 
bakre pumphushalvans cirkulationskanaler i rätt läge längst 
upp, längst ner och vänster till höger.  Sätt fast 
lagerskölden tillfälligt på pumphuset och ta bort 
överföringsbultarna för fästet. Rikta sedan in lagersköldens 
inpassningsytor mot pumphuset och dra åt de återstående 
bultarna till pumphuset (6 bultar). 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Observera att den bakre pumphushalvan kan skadas om 
uppriktningen av anliggningsytorna är felaktig eller om 
bultarna inte dras åt jämnt. 

 
(7) Sätt fast överföringsbultarna för fästet på lagerskölden, 

tryck fästet mot pumphuset och flytta det till 
isärtagningsbultarna tar i lagerskölden. 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Se till att isärtagningsbultarna är helt åtdragna när du 
trycker fästet mot pumphuset. Otillräckligt åtdragna 
isärtagningsbultar kan medföra att komponenter rör sig 
plötsligt p.g.a. den magnetiska kraften vilket kan orsaka 
skada på komponenter. 

 

 

警 告 Varning 
 
Observera att den inre och yttre magneten (057) attraherar 
varandra och var försiktig så att du inte klämmer fingrarna 
mellan dem. Risk för allvarlig kroppsskada. 

(8) Lossa isärtagningsbultarna symmetriskt. Var uppmärksam 
på fästet som kan röra sig p.g.a. den magnetiska kraften. 
Lossa isärtagningsbultarna helt tills fästets anliggningsytor 
har kommit ner i lagerskölden. Ta slutligen bort 
isärtagningsbultarna. 

 

 

警 告 Varning 
 
Observera att den inre och yttre magneten attraherar 
varandra p.g.a. den magnetiska kraften och var försiktig så 
att du inte klämmer fingrarna mellan dem. Risk för allvarlig 
kroppsskada. 

 (9) Sätt dit bultarna till lagerskölden och dra åt dem. Dra åt 
bultarna diagonalt för att undvika ojämn fastsättning. 

(10) Sätt dit fästets fastsättningsbultar och dra åt dem. 
(11) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. Om den utvändiga fläkten inte kan 
vridas runt, eller om den går trögt, måste pumpen tas isär 
och sättas samman igen på rätt sätt. 

 
11.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera den yttre magneten (057) för du in den i 

motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46). För att göra det här riktar du upp den 
yttre magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
11-2) 

 

Fig. 11-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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11.3.6. Byta ut den främre glidringen och motringen 
(1) Observera att varje ring sitter fast med smälttänderna. För 

att byta ut enheten smälter du tänderna med en 
varmluftspistol, reser upp dem och tar bort ringen. 

(2) För att sätta fast ringen riktar du in de utskjutande delarna 
mot uttagen på anliggningsytorna, smälter tänderna med 
en varmluftspistol och trycker sedan ihop dem med en 
stång. 

 

 
Foto 11-10 

 

 
Foto 11-11 

 
11.3.7. Byta ut lagret 
(1) Observera att lagret sitter fast med två smälttänder. För att 

byta ut lagret smälter du först tänderna med en 
varmluftspistol, reser upp dem och tar sedan bort lagret. 
Eftersom lagret är presspassat sätter du en rund stång mot 
det bakifrån och knackar på stångändan med en 
plasthammare. Lägg en trasa emellan som skydd om så 
krävs. 

 

 
Foto 11-12 

 
Foto 11-13 

 
(2) För att montera lagret riktar du in hacken, skyddar 

anliggningsytan mot pumphjulet och knackar sedan in 
lagret på plats med en plasthammare. Smält därefter 
smälttänderna med en varmluftspistol och tryck sedan ihop 
dem med en rund stång. 

 

 
Foto 11-14 

 
11.3.8. Byta axeln 
(1) Observera att axeln är presspassad i den inre magneten. 

För att lösgöra axeln från den inre magneten skyddar du 
först skruvskallarna och knackar sedan ut axeln med en 
plasthammare. 

 

 
Foto 11-15 

 
(2) För att sätta samman enheten riktar du först in hacken och 

presspassar sedan axeln genom att knacka på den med en 
plasthammare. 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Tänk på att hålla axelytorna (båda ändar) och hammaren 
parallella, annars kan axeln skadas. 
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12. Typ MET-040 
12.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l 
Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l 
Anmärkningar 

001 Pumphus PFA 1 FCD450  101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning 
013 Pumphjul PFA 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning 
018 Axel Al2O3 / SiC 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 6  
028 Motorfäste FC200 1   104-17 Bult till fästet SUS304 2  
051 Lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-23 Motorbult SUS304 4  
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   (104-33) (Bult till 

motorfordringen) 
SUS304 4 0,4-2,2 kW 

056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre 
magnet 

SNCM 2  

057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 4  
059 Magnetfordring PFA 1   301 Fundament FC200 1  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plastic 1 Anliggningsyta

: PFA 
 901 Motor  1  

102 Dräneringsfläns FC200 1   (902) Motorfordring SS400 1 0,4-2,2 kW 
105 Motring C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC       
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12.2.Underhåll och kontroll 
 
12.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
12.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

12.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 7,0 5,0 24,4 

Vid byte 6,0 4,0 25,4 
 
Fig. 12-1 

 
 Motring Lager 
 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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12.3. Isärtagning och sammansättning 
 
12.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
12.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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12.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna på sidan med fästet (104-17). 
 

 
Foto 12-1 

 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03). 
 

 
Foto 12-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt med motorn på plats tills den 

bakre pumphushalvan (060) blir synlig. Fästet kan nu flyttas 
bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset eller 
sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och högra 
skruvhålen på fästets framsida och dra åt jämnt. Använd 
den här metoden om det inte går att vidta tillräckliga 
säkerhetsåtgärder. 

 

 
Foto 12-3 

(4) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54). 
 

 
Foto 12-4 

 
(5) Ta bort den bakre pumphushalvan (060) genom att dra den 

bakåt. 
 

 
Foto 12-5 

 
(6) Ta också bort den inre magneten (058+059) och 

pumphjulet (013) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 12-6 

 
(7) Lyft upp motorn (i lyftöglan eller annan liknande anordning 

som finns på motorn) med hjälp av en lyftanordning, t.ex. 
en kättingtalja, och se till att motorn inte kan falla ner. Ta 
bort motorbultarna (104-23) och dra ut motorn. 
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12.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i motorfästet och 

sätt fast den med motorbultar. 
(2) För in den inre magneten (med pumphjul) i pumpens axel 

(018), sätt dit pumphuspackningen (101-01) på den bakre 
pumphushalvan, sätt dit den bakre pumphushalvan i 
pumphuset och sätt fast den genom att dra åt bultarna till 
den bakre pumphushalvan. (Bultarna ska endast dras åt för 
hand). 

(3) Flytta fästet framåt och dra åt bultarna till pumphuset till 
momentet 41 Nm (4,2 kgf·m) på pumphuset. Om bultar 
som sammansättnings-/isärtagningsbultar använts vid 
isärtagningen ska de tas bort nu. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
(057) och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

 
(4) Sätt fast motorfästet genom att dra åt bultarna till fästet. 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
12.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
12-2) 

 

Fig. 12-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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12.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axelstödsdelen mot axeln och knackar sedan på 
axeln med en plasthammare för att föra in den tills den sitter 
ordentligt på plats. 
 

 
Foto 12-7 

 
12.3.7. Byta ut lagret 
För att ta bort lagret för du in en rund stång från sidan med 
motringen tills den precis kommer i kontakt med lagret och 
knackar sedan ut den med en plasthammare en bit i taget. 
För att montera tillbaka lagret riktar du upp hacken på lagret mot 
den inre magneten och knackar på lagret med en plasthammare 
för att föra in det långsamt. Täck över de ställen du knackar på 
med en trasa för att undvika att skada lagret. 
 

 
Foto 12-8 
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12.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 
axiallagret 

Eftersom motringen och det främre/bakre axiallagret sitter fast 
med hjälp av smälttänder smälter du dessa med en 
varmluftspistol och reser upp dem innan du tar bort delarna. För 
att sätta i nya delar riktar du upp hacken på respektive del, 
smälter smälttänderna med en varmluftspistol och trycker ihop 
dem med en rund stång så att delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 12-9 

 

 
Foto 12-10 

 

 
Foto 12-11 
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13. Typ MET-050/080 
 

13.1 Konstruktion och reservdelsbeteckning 
13.1.1 Typ MET-050 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA 1 FCD450  101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning 
013 Pumphjul PFA/PVDF/ETFE 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning 
015 Axelstöd PFA 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 6  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   104-17 Bult till fästet SUS304 2  
028 Motorfäste FC200 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
051 Främre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  (104-33) Bult till motorfordring SUS304 4 1,5−2,2 kW 
052 Bakre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 4  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   301 Fundament FC200 1  
059 Magnetfordring PFA 1   901 Motor  1  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plastic 1 Anliggningsyta: 

PFA 
 (902) Motorfordring SS400 1 1,5−2,2 kW 

102 Dräneringsfläns FC200 1        
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13.1.2 Typ MET-080 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA 1 FCD450  101-01 Pumphuspackning PTFE 1 Läpptätning 
013 Pumphjul PFA/PVDF 1   101-04 Luftningspackning PTFE 1 Läpptätning 
018 Axel Al2O3 / SiC 1   101-05 Dräneringspackning PTFE 1 Läpptätning 
028 Motorfäste FC200 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 8  
051 Främre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-17 Bult till fästet SUS304 2  
052 Bakre lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-23 Motorbult SUS304 4  
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   (104-33) Bult till motorfordring SUS304 4 3,7 kW 
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-46 Låsskruv för yttre 

magnet 
SNCM 2  

058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
059 Magnetfordring PFA 1   104-53 Luftningsbult SUS304 2  
060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plastic 1 Anliggningsyta: 

PFA 
 104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 6  

102 Dräneringsfläns FC200 1   301 Fundament FC200 1  
111 Luftningsfläns FC200 1   901 Motor SUS304 1  
      (902) Motorfordring SS400 1 3,7 kW 
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13.2. Underhåll och kontroll 
 
13.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
13.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

13.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

MET-050 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 6,0 24,5 5,0 

Vid byte 5,0 25,5 4,0 
 
Fig. 13-1 

 
 Främre lager Bakre lager 
 

MET-080 A [mm] φB [mm] C [mm] φD [mm] 
Vid leverans 7,0 30,0 6,0 30,0 

Vid byte 6,0 31,0 5,0 31,0 
 
Fig. 13-2 

 
 Främre lager Bakre lager 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 
Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 
Korrosion och uppsvällningar på packningen Byt ut om den är skadad 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Pumphjul 
Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 
Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 
Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 
Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på främre lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på det främre/bakre lagret (endast typ 080) Rengör 

Bakre pumphushalva 
Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 
Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 
Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 
Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 

 

MET-050 

MET-080 
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13.3. Isärtagning och sammansättning 
 
13.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
13.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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13.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna på sidan med fästet (104-17). 
 

 
Foto 13-1 

 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03). 
 

 
Foto 13-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt med motorn på plats, tills den 

bakre pumphushalvan (060) blir synlig. Fästet kan nu flyttas 
bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset eller 
sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och högra 
skruvhålen på fästets framsida och dra åt jämnt. Använd 
den här metoden om det inte går att vidta tillräckliga 
säkerhetsåtgärder. 

 

 
Foto 13-3 

(4) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54). 
 

 
Foto 13-4 

 
(5) Ta bort den bakre pumphushalvan (060) genom att dra den 

bakåt. 
 

 
Foto 13-5 

 
(6) Ta också bort pumphjulet (013) och den inre magneten 

(058+059) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 13-6 
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13.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i fästet och sätt 

fast den med motorbultar (104-23). 
(2) För in den inre magneten (med pumphjul) i pumpens axel 

(018), sätt dit pumphuspackningen (101-01) på den bakre 
pumphushalvan, sätt dit den bakre pumphushalvan i 
pumphuset och sätt fast den genom att dra åt bultarna till 
den bakre pumphushalvan. (Bultarna ska endast dras åt för 
hand). 

(3) Flytta fästet framåt och dra åt bultarna till pumphuset till 
momentet 41 Nm (4,2 kgf·m) på pumphuset. Om bultar 
som sammansättnings-/isärtagningsbultar använts vid 
isärtagningen ska de tas bort nu. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
(057) och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
(4) Sätt fast fästet genom att dra åt bultarna till fästet. 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
13.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
13-3) 

 

Fig. 13-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axelstödsdelen mot axeln och knackar sedan på 
axeln med en plasthammare för att föra in den tills den sitter 
ordentligt på plats. 
 

 
Foto 13-7 

 

 
Foto 13-8 

 
13.3.7. Byta ut det främre lagret (typ MET-050) 
För att ta bort det främre lagret för du in en rund stång från sidan 
med det bakre lagret och knackar ut lagret en bit i taget med en 
plasthammare. 
För att montera tillbaka det främre lagret riktar du upp hacken på 
lagret mot den inre magneten och knackar på lagret med en 
plasthammare för att föra in det långsamt. Täck över de ställen 
du knackar på med en trasa för att undvika att skada lagret. 
 

 
Foto 13-9 

 
 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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13.3.8. Byta ut det bakre lagret (typ MET-050) 
Eftersom det bakre lagret sitter fast med smälttänder smälter du 
dessa med en varmluftspistol och reser upp dem innan du tar 
bort lagret. 
För att sätta i ett nytt lager riktar du upp hacken på respektive 
del, smälter smälttänderna med en varmluftspistol och trycker 
ihop dem med en rund stång så att delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 13-10 

 

 
Foto 13-11 

 
13.3.9. Byta ut det främre lagret (typ MET-080) 
För att ta bort det främre lagret för du in en rund stång från 
pumphjulssidan tills det kommer i kontakt med lagret och 
knackar sedan ut lagret en bit i taget med en plasthammare. 
För att montera tillbaka det främre lagret riktar du upp hacken på 
lagret mot den inre magneten och knackar på lagret med en 
plasthammare för att föra in det långsamt. Täck över de ställen 
du knackar på med en trasa för att undvika att skada lagret. 
 

 
Foto 13-12 

13.3.10. Byta ut det bakre lagret (typ MET-080) 
Observera att det bakre lagret sitter fast med smälttänder. För att 
byta ut lagret smälter du först tänderna med en varmluftspistol 
och reser upp dem. Sedan för du in en rund stång från sidan 
med det främre lagret tills den precis kommer i kontakt med det 
bakre lagret och knackar sedan ut det bakre lagret en bit i taget 
med en plasthammare. 
 

 
Foto 13-13 

 
13.3.11. Byta ut den bakre glidringen 
Eftersom den bakre glidringen sitter fast med smälttänder, 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser sedan upp 
dem innan du tar bort ringen. 
För att sätta i en ny ring riktar du upp hacken på respektive del, 
smälter smälttänderna med en varmluftspistol och trycker ihop 
dem med en rund stång så att ringen sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 13-14 
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14. Typ MST-050 
 

14.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus PFA+FCD450 1   101-01 Pumphuspackning PTFE 1 (Läpptätning) 
013 Pumphjul PFA+SiC 1   101-04 Luftningspackning PTFE 1 (Läpptätning) 
015 Pumphjulsmutter C-PTFE 1   101-12 Packning till bakre pumphushalva PTFE 1 (Läpptätning) 
018 Axel SiC 1   101-14 Pumphjulssätets packning PTFE 1 (Läpptätning) 
028 Motorfäste FC200 / SS400 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 8  
051 Lager C/G-PTFE 1 SiC  104-23 Motorbult SUS304 4  
054 Lagersköld PFA+FCD450 1   104-39 Fastsättningsbult B för fäste SUS304 2  
056 Främre glidring SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-47 Bult till bakre pumphushalva SUS304 12  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-52 Dräneringsbult SUS304 2  
059 Magnetfordring PFA 1   104-53 Luftningsbult SUS304 2  

060 Bakre pumphushalva PFA+Eng.Plasti
c 1 SiC  104-55 Bult till lagersköld SUS304 8  

101 Motring för bakre 
pumphushalva SCS13 1 SUS304  104-62 Bakre pumphushalva B SUS304 8  

102 Dräneringsfläns FC200 1   901 Motor  1  
111 Luftningsfläns FC200 1   902 Motorfordring SS400 1  
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14.2. Underhåll och kontroll 
 
14.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar 
 
14.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

14.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

MET-050 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 6,0 24,5 5,0 

Vid byte 5,0 25,5 4,0 
 

Fig. 14-1 

 
 

 
 

Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning Bussningsplåt 

Distansplatta 

Pumphjul 

Avlagringar vid vätskeytan, speciellt inne i cirkulationskanalen. Rengör 
Bussning 

Glidring 

Packning 

Inre magnet 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Kontakt mot den bakre pumphushalvan Byte/felsökning 

Fel på axelns stöd Byte/felsökning 

Axel 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på de anliggande ytorna 
Byte/felsökning (om enheten är 
mindre än ett år gammal) 

Bakre pumphushalva 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Kontakt med den inre eller yttre magneten Byte/felsökning 

Pumphjulsmutter 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Lös mutter Byte/felsökning 

Yttre magnet 

Repor, sprickor, frakturer eller deformation Byte/felsökning 

Avlagringar på magneten Rengör 

Onormal roterande funktion Felsökning 

Låsskruvar lösa Felsökning 

Motorlager Onormala ljud 
Byte/felsökning (om enheten är 
mindre än två år gammal) 
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14.3. Isärtagning och sammansättning 
 
14.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
14.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa de fyra bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 

 
14.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna till fästet (104-39). 
(2) Ta bort bultarna till pumphuset (104-01), flytta alla 

pumpkomponenter utom pumphuset bakåt så långt som 
möjligt och vrid dem mot operatören. 

(3) Sätt dit isärtagningsbultarna (två M12 x L30 helgängade [* 
L110 för 3,7 kW]) i höger och vänster gängade M12 bulthål 
på motorfästet (028) och dra åt dem jämnt tills hela den inre 
magneten blir synlig. Detta möjliggör borttagning av 
bussningsplåten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Håll i bussningsplåten med ena handen medan du tar bort 
enheten. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna 
mellan delar eller tappar bussningsplåten. 
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(4) Efter borttagning av bussningsplåten lägger du den på en 
trasa med den inre magneten nedåt. 

(5) Sätt fast pumphjulet och lossa pumphjulsmuttrarna (015). 
(6) När pumphjulsmuttrarna lossats kan pumphjulets 

bussningsplåt tas bort från axeln. 
(7) Ta bort distansplattan från fästet. 
 

 

警 告 Varning 
 
Dra distansplattan rakt ut, annars kan den skada den bakre 
pumphushalvan (060). 

 
(8) Lägg distansplattan på en trasa efter borttagningen med 

den bakre pumphushalvan vänd uppåt. 
(9) Ta bort bultarna till den bakre pumphushalvan (104-62). 
(10) Lyft upp den cylindriska delen av den bakre 

pumphushalvan och ta bort den bakre pumphushalvan och 
dess ring. 

(11) Ställ den bakre pumphushalvan och ringen på en trasa i 
den ordning de tas bort. Den bakre pumphushalvan 
separeras då från ringen. Ta tillfälligt bort händerna från 
den bakre pumphushalvan och lyft långsamt upp ringen. 

 

14.3.4. Sammansättning 
Sätt samman pumpen genom att följa isärtagningsproceduren i 
omvänd ordning. 
(1) Applicera packningslim på packningen till den bakre 

pumphushalvan (101-12) och lägg den på distansplattans 
plastdel. 

(2) Lägg det bakre pumphuset på en plan yta med kragen 
nedåt och för in ringen till den bakre pumphushalvan 
långsamt. Rikta in centrum av den bakre pumphushalvans 
krage och den bakre pumphushalvans inre cirkel noggrant. 

(3) Håll i den runda delen av den bakre pumphushalvan och 
sätt den på distansplattan. Se till att packningen till den 
bakre pumphushalvan inte flyttar på sig. 

(4) Sätt fast ringen till den bakre pumphushalvan med bultarna 
till den bakre pumphushalvan. Dra åt varje bult lite i taget i 
turordning för att undvika ojämn fastsättning och slutdra till 
sist bultarna till ett moment av 15 N-m. (Tips: 10 Nm/12,5 
Nm/15 Nm) 

(5) Sätt dit axeln med änden uppåt och sätt sedan 
bussningsplåten och pumphjulet på plats i ordningsföljd. 
Sätt fast pumphjulet och dra åt pumphjulsmuttern. 

(6) Sätt dit distansplattan på fästet. Observera att 
isärtagningsbultarna ska tryckas in ordentligt på fästet 
innan distansplattan sätts dit. 

(7) Applicera packningslim på bussningsplåten (101-11) och 
sätt dit den på distansplattan. 

(8) Rikta upp bussningsplåten mot fästet och lossa 
isärtagningsbultarna på vänster och höger sida jämnt. 
Bussningsplåten måste tryckas för hand innan den 
magnetiska kraften börjar verka, var mycket försiktig så att 
du inte tappar den eller fingrarna kommer i kläm i 
mellanrummet. Lossa isärtagningsbultarna helt. 

 

 

警 告 Varning 
 
När den magnetiska kraften börjar verka dras 
bussningsplåten in på plats av kraften. Var försiktig så du 
inte tappar enheten eller får fingrarna i kläm. 

 
(9) Applicera packningslim på packningen till pumphuset 

(101-1) och sätt dit den på pumphuset. 
(10) Montera alla pumpkomponenter i pumphuset och dra åt 

bultarna till pumphuset diagonalt. 
(11) Dra åt fastsättningsbultarna till fästet. 
(12) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 



 67 

14.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
14-2) 

 

Fig. 14-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
(1) För att ta ut axeln håller du fast den inre magneten och 

knackar lätt på axeländen med en plasthammare. Håll 
axeländen och plasthammaren parallella så att inga gängor 
skadas. 

(2) För att byta ut axeln håller du fast den inre magneten, riktar 
upp hacken på magneten och axeln och knackar lätt på 
axelns bakre ände med en plasthammare. Håll axeländen 
och plasthammaren parallella så att axeländen inte skadas. 

 
14.3.7. Byta ut bussningen 
(1) Sätt en rund stång av plast eller trä (med diametern 55 mm) 

mot bussningen från bussningsplåtens baksida (den platta 
sidan) och knacka på stången med en plasthammare. Se 
till att hålla stången platt mot bussningens yta. 

(2) För att byta ut en ny bussning riktar du upp hacken på 
bussningsplåten mot hacken på bussningen, täcker över 
anliggningsytan med en trasa som skydd och för sedan in 
den med en plasthammare. 

 
14.3.8. Byta ut glidringen 
(1) För att ta bort glidringen smälter du smälttänderna med en 

varmluftspistol och reser sedan upp dem med en knivsegg 
eller liknande. 

(2) För att byta ut en ny motring riktar du först in hacken, 
smälter smälttänderna med en varmluftspistol och trycker 
till sist ihop dem med en rund stång (4 mm diameter). 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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15. Typ MEP-040/050 
 

15.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 

 

 

Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta
l Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l Anmärkningar 

001 Pumphus G-PP 1   058 Inre magnet Permanentma
gnet 1  

006 Inloppsfläns G-PP 1   059 Magnetfordring PP 1  
010 Utloppsfläns G-PP 1   060 Bakre pumphushalva G-PP 1  
013 Pumphjul G-PP 1   105 Motring Kolfiber 1 C-PTFE/SiC 
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-01 O-ring (pumphus) FPM/EPDM 1  
028 Motorfäste FC200 1   102-15 O-ring (inloppsfläns) FPM/EPDM 1  
(038) Utlopp PP 1 *1  102-16 O-ring (utloppsfläns) FPM/EPDM 1  
051 Lager Kolfiber 1 C-PTFE/SiC  104-03 Pumphusbult SUS304 8  
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  

057 Yttre magnet Permanent-
magnet 1   901 Motor  1  

 
*1 Standardmodellen har ingen dränering. 
*2 Lyftöglor kan inte monteras på 0,4 kW-modellen. 
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15.2. Underhåll och kontroll 
 
15.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
15.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

15.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Typ 040 050 040 050 040 050 

Vid leverans 6,0 7,0 50,0 26,0 
Vid byte 5,0 6,0 49,0 27,0 

 

Fig. 15-1 

 
 Motring Lager 

 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på främre lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på främre/bakre lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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15.3. Isärtagning och sammansättning 
 
15.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
15.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Använd alltid gummihandskar, skyddsglasögon, osv. när du 
lossar flänsbultarna. Om det finns dränering på pumphuset 
ska vätskan tömmas ut genom att lossa 
avtappningspluggen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 
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15.3.3 Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna till pumphuset (104-03). Var extra försiktig 

om pumphuset saknar dränering eftersom vätska kan 
stänka ut. 

 

 
Foto 15-1 

 
(2) Dra ut pumphjulet (013) och den inre magneten (058+059) 

framåt. 
 

 
Foto 15-2 

 
(3) Dra ut den bakre pumphushalvan (060) framåt. Stick in en 

skruvmejsel eller liknande i mellanrummet längs omkretsen 
för att ta bort den. 

 

 
Foto 15-3 

15.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn (med den yttre magneten) i motorfästet och 

sätt fast den med motorbultar. 
(2) Ställ den bakre pumphushalvan på fästet och för in den inre 

magneten och pumphjulet i axeln. 
 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
(057) och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

 
(3) Sätt dit O-ringen på pumphuset. 
(4) Sätt dit pumphuset och dra åt bultarna till pumphuset. 

Observera att momentet ska vara 41,0 Nm (4,2 kgf/m). 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
15.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
15-2) 

 

Fig. 15-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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15.3.6 Montera och demontera pumphjulet och den 
inre magneten 

Fogen mellan pumphjulet och den inre magneten är svetsad på 
två ställen där den konvexa och konkava delen sammanförs 
exakt. För att byta ut någon komponent tar du först bort 
svetsfogarna med en kniv eller liknande. De här delarna måste 
svetsas fast. 
 
15.3.7. Byta ut lagret 
Se föregående anvisningar "Montera och demontera pumphjulet 
och den inre magneten" för att ta bort lagret och pumphjulet. För 
sedan in en rund stång (med en diameter runt 35 mm) från 
pumphjulssidan av den inre magneten och knackar ut lagret lite i 
taget med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret riktar 
du upp hacken på lagret mot den inre magneten och knackar på 
lagret med en plasthammare för att föra in det långsamt. Täck 
över de ställen du knackar på med en trasa för att undvika att 
skada lagret. 
 

 
Foto 15-4 

 
15.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 

glidringen 
Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
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16. Typ MEP-080 
 
16.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 

 

 

Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta
l Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l Anmärkningar 

001 Pumphus G-PP 1   059 Magnetfordring PP 1  
002 Pumphuskåpa FC200 1   060 Bakre pumphushalva G-PP 1  
006 Inloppsfläns G-PP 1   105 Motring Kolfiber 1 C-PTFE/SiC 
006-01 Inloppsflänsadapter G-PP    102-01 O-ring (pumphus) FPM/EPDM 1  
010 Utloppsfläns G-PP 1   102-15 O-ring (inloppsfläns) FPM/EPDM 1  
010-01 Utloppsflänsadapter G-PP 1   102-16 O-ring (utloppsfläns) FPM/EPDM 1  
013 Pumphjul G-PP 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 8  

018 Axel Al2O3 / SiC 1   104-03 Fastsättningsbult för 
pumphuskåpan SUS304 4  

028 Motorfäste FC200 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
051 Lager Kolfiber 1 C-PTFE/SiC  (104-33) Bult till motorfordring SUS304 4 11 kW 
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 1  

057 Yttre magnet Permanentm
agnet 

1   901 Motor    

058 Inre magnet Permanentm
agnet 

1   (902) Motorfordring   11 kW 
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16.2.Underhåll och kontroll 
 
16.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
16.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 

16.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 50,0 26,0 8,0 

Vid byte 49,0 27,0 7,0 
 

Fig. 16-1 

 
         Lager                        Motring 

 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Pumphjul 
Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga spaken och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 

C 

φB
 

A 
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16.3. Isärtagning och sammansättning 
 
16.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
16.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Använd alltid gummihandskar, skyddsglasögon, osv. när du 
lossar flänsbultarna. Om det finns dränering på pumphuset 
ska vätskan tömmas ut genom att lossa 
avtappningspluggen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 
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16.3.3. Isärtagning 
(1) Efter borttagning av bultarna till pumphuskåpan (104-03) 

tar du bort bultarna till pumphuset (104-01). 
Var extra försiktig om pumphuset saknar dränering 
eftersom vätska kan stänka ut. 

 

 
Foto 16-1 

 

 
Foto 16-2 

 

 

i 	   情 報 Information 
 
För att ta bort pumphuskåpan måste inloppsflänsen tas 
bort. 

 
(3) Dra ut pumphuset (001) och den bakre pumphushalvan 

(060) framåt. 
 

 
Foto 16-3 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

(4) Placera pumphuset (001) och den bakre pumphushalvan 
(060) som har dragits ut på golvet. 
Lossa bultarna till det bakre pumphuset (104-54) och ta 
bort den bakre pumphushalvan (060). 

 

 
Foto 16-4 

 
(5) Ta också bort pumphjulet (013) och den inre magneten 

(058+059). 
 

 
Foto 16-5 

 
(6) Ta bort motorbultarna (104-23) och dra ut motorn. Se till att 

motorn inte faller ner genom att hänga upp den i en 
kättingtalja med hjälp av den lyftögla eller liknande som 
finns på motorn, eller genom att sätta fast motorn med hjälp 
av ett träblock. 
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16.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) Sätt dit den yttre magneten på motoraxeln och dra åt 

låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) till det 
moment som anges i [22.4 Åtdragningsmoment för 
låsskruvarna till den yttre magneten]. Var försiktig så att 
den yttre magnetens kanter och motorn riktas upp så som 
visas i fig. 16-2. 

 

Fig. 16-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) För in motorn i fästet och sätt fast den med motorbultar. 
(3) För in den inre magneten och pumphjulet i pumpens axel, 

sätt in O-ringen (102-01) i pumphuset, sätt in den bakre 
pumphushalvan i pumphuset och dra åt bultarna till den 
bakre pumphushalvan för att sätta fast den. (Bultarna ska 
endast dras åt för hand). 

(4) Sätt dit enheten på fästet. För att göra det här använder du 
en distansbit, t.ex. en träbit, och var extra försiktig så att du 
inte klämmer fingrarna. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

 
(5) Dra åt bultarna till pumphuset. 
(6) Justera åtdragningsmomentet till 15,0 Nm (153 kg·cm). 
(7) Sätt dit pumphuskåpan och dra åt bultarna till 

pumphuskåpan jämnt. 
(8) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 

16.3.5. Montera och demontera pumphjulet och den 
inre magneten 

Fogen mellan pumphjulet och den inre magneten är svetsad där 
den konvexa och konkava delen sammanförs exakt. För att byta 
ut någon komponent tar du först bort svetsfogarna med en kniv 
eller liknande. De här delarna måste svetsas fast. 
 
16.3.6. Byta ut lagret 
Se föregående anvisningar "Montera och demontera pumphjulet 
och den inre magneten" för att ta bort lagret och pumphjulet. För 
sedan in en rund stång (med en diameter runt 35 mm) från 
pumphjulssidan av den inre magneten och knackar ut lagret lite i 
taget med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret riktar 
du upp hacken på lagret mot den inre magneten och knackar på 
lagret med en plasthammare för att föra in det långsamt. Täck 
över de ställen du knackar på med en trasa för att undvika att 
skada lagret. 
 

 
Foto 16-6 

 
16.3.7. Byta ut motringen och främre/bakre 

glidringen 
Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 16-7 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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17. Typ MES-040 
 

17.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 

 

 
Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001 Pumphus G-PP 1   105 Motring Kolfiber 1 C-PTFE/SiC 
006 Inloppsfläns G-PP 1   120 Avdelning G-PP 1  
010 Utloppsfläns G-PP 1   101-17 Tankfläns FPM / EPDM 1  
013 Pumphjul G-PP 1   101-18 Avdelningspackning FPM / EPDM 1  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-01 O-ring (pumphus) FPM / EPDM 1  
028 Motorfäste FC200 1   102-12 O-ring (avtappningsplugg) FPM / EPDM 1  
037 Luftningsplugg G-PP 1   102-15 O-ring (inloppsrör) FPM / EPDM 1  
038 Avtappningsplugg G-PP 1   102-16 O-ring (utloppsrör) FPM / EPDM 1  
042 Tank G-PP 1   102-25 O-ring (luftningsplugg) FPM / EPDM 1  

051 Lager Kolfiber 1 C-PTFE/SiC  104-02 Fastsättningsbult för 
pumphus SUS304 4  

054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 8  
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-17 Bult till fästet SUS304 4  

057 Yttre magnet Permanentmag
net 1   104-23 Motorbult SUS304 4  

058 Inre magnet Permanentmag
net 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  

059 Magnetfordring PP 1   301 Fundament FC200 1  
060 Bakre pumphushalva G-PP 1   901 Motor  1  



 79 

Observera att pumpen är självflödande. Information om 
flödningstider finns i [22.6. Flödningstid för självflödande 
pumpar]. 
 
17.2. Underhåll och kontroll 
 
17.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
17.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

17.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] B [mm] φC [mm] 
Vid leverans 6,0 50,0 26,0 

Vid byte 5,0 49,0 27,0 
 

Fig. 17-1 

 
 Motring Lager 

 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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17.3. Isärtagning och sammansättning 
 
17.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
17.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa de fyra bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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17.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort de båda bultarna för fästet (104-17) som håller 

samman motorfästet (028) och sockeln. 
 

 
Foto 17-1 

 
(2) Ta bort de åtta bultarna till pumphuset (104-03) som håller 

fast fästet. 
 

 
Foto 17-2 

 

 
Foto 17-3 

 
(3) Ta bort de båda bultarna till pumphuset (104-02). 
 

 
Foto 17-4 

(4) Ta bort pumphusenheten. 
 

 
Foto 17-5 

 
(5) Dra ut pumphjulet (013) och den inre magneten (058+059) 

framåt. 
 

 
Foto 17-6 

 
(6) Dra ut den bakre pumphushalvan (060) framåt. Stick in en 

skruvmejsel eller liknande i mellanrummet längs omkretsen 
för att ta bort den. 

 

 
Foto 17-7 

 
(4) Ta bort motorbultarna (104-23) och dra ut motorn. Se till att 

motorn inte faller ner genom att hänga upp den i en 
kättingtalja med hjälp av den lyftögla eller liknande som 
finns på motorn, eller genom att sätta fast motorn med hjälp 
av ett träblock. 
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17.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) För in motorn i fästet och dra åt motorbultarna (104-23). 
(2) För in och sätt dit pumphjulet och den inre magneten i den 

bakre pumphushalvans axel och sätt dit den på fästet. 
Använd distansplattor och infordringar vid montering av 
enheten på fästet och var extra försiktig så att du inte 
klämmer fingrarna. 

(3) Sätt dit O-ringen i pumphuset. 
(4) Sätt dit pumphuset och dra åt bultarna till pumphuset. 

Momentet ska vara 15,0 Nm (153 kg/cm). 
(5) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. 

 
17.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn (som tagits bort från fästet) upprätt med 

den utvändiga fläkten nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

ut den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten sätter du dit den yttre magneten 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i [22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten]. Observera att undersidan av den yttre 
magneten och motoraxelns övre ände bör befinna sig i 
samma plan. [Fig. 17-2] 

Använd distansplattor och infordringar vid montering av 
motorn på fästet och var extra försiktig så att du inte 
klämmer fingrarna. 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

 

Fig. 17-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.3.6. Montera och demontera pumphjulet och den 
inre magneten 

Fogen mellan pumphjulet och den inre magneten är svetsad där 
den konvexa och konkava delen sammanförs exakt. För att byta 
ut någon komponent tar du först bort svetsfogarna med en kniv 
eller liknande. De här delarna måste svetsas fast. 
 

 
Foto 17-8 

 

 
Foto 17-9 

 
17.3.7. Byta ut lagret 
Se föregående anvisningar "Montera och demontera pumphjulet 
och den inre magneten" för att ta bort lagret och pumphjulet. För 
sedan in en rund stång (med en diameter runt 35 mm) från 
pumphjulssidan av den inre magneten och knackar ut lagret lite i 
taget med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret riktar 
du upp hacken på lagret mot den inre magneten och knackar på 
lagret med en plasthammare för att föra in det långsamt. Täck 
över de ställen du knackar på med en trasa för att undvika att 
skada lagret. 
 

 
Foto 17-10 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 



 83 

17.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 
glidringen 

Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 17-11 

 

 
Foto 17-12 

 

 
Foto 17-13 
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18. Typ MES-050 
 

18.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

 
 

 

Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta
l Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Anta

l 
Anmärk- 
ningar 

001 Pumphus PP / PVDF 1   102-01 O-ring (för pumphus) FPM / EPDM 1  
013 Pumphjul + magnetinfordring PP / PVDF 1   102-12 O-ring (för avtappningsplugg) FPM / EPDM 1  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-20 O-ring (för tank) FPM / EPDM 1  
027 Pumphusstöd FC200 1   102-25 O-ring (luftningsplugg) FPM / EPDM 1  
028 Motorfäste FC200 1   102-29 O-ring (inloppssidan) FPM / EPDM 1  
037 Luftningsplugg PP / PVDF 1   104-02 Fastsättningsbult för pumphus SUS304 2  
038 Avtappningsplugg PP / PVDF 1   104-03 Bult till pumphus SUS304 18  
042 Tank PP / PVDF 1   104-17 Bult till fästet SUS304 4  
051 Lager Kolfiber/SiC 1 C/G-PTFE  104-23 Motorbult SUS304 4  
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-33 Bult till motorfordring SUS304 4 *1 
056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-39 Fastsättningsbult för fäste SUS304 2  
057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
058 Inre magnet Jordartsmetall 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 2  
060 Bakre pumphushalva C-PVDF 1   901 Motor  1  
096 Stödring SS400 1   902 Motorfordring SS400 1 *1 
105 Motring Kolfiber/SiC 1 C/G-PTFE       

 
*1 Kan krävas beroende på motortyp. 
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Observera att pumpen är självflödande. Information om 
flödningstider finns i [22.6. Flödningstid för självflödande 
pumpar]. 
 
18.2. Underhåll och kontroll 
 
18.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och O-ringar 
 
18.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 

18.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 9,0 20,0 5,0 

Vid byte 8,0 21,0 4,0 
 

Fig. 18-1 
A

B

φ
C

 
 Motring Lager 

 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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18.3. Isärtagning och sammansättning 
 
18.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
18.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om de fyra bultarna på utloppssidans pumpfläns 

lossas för snabbt kan vätskan stänka omkring och 
orsaka allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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18.3.3. Isärtagning 
 

 

i 	   情 報 Information 
 
Typen MES-050 har en konstruktion där enheten kan dras 
ut bakåt vilket möjliggör invändig inspektion och isärtagning 
av komponenter som är i kontakt med vätskan och där 
in-/utloppsröret sitter fast på pumphuset. 

 
(1) Ta bort de två bultarna till pumphuset (104-1) på fästets 

övre del och de åtta nedre bultarna som förs in från 
inloppssidan. 

 

 
Foto 18-1 

 
(2) Ta bort de båda fastsättningsbultarna till fästet (104-39). 
 

 
Foto 18-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028), med motorn på plats, tills den 

bakre pumphushalvan (060) blir helt synlig. 
 

 
Foto 18-3 

 

(4) Ta bort bulten till det bakre pumphuset (104-54) och dra ut 
den bakre pumphushalvan (060) bakifrån. 

 

 
Foto 18-4 

 

 
Foto 18-5 

 
(5) Dra också ut pumphjulet och den inre magneten (013+058) 

bakifrån. 
 

 
Foto 18-6 
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(6) När de åtta övre bultarna till pumphuset tagits bort kan 
pumphuset (001) och det övre pumphusstödet (027) 
separeras. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om alla bultar till pumphuset tas bort kan pumphusstödet 
falla ner och orsaka personskada. Var försiktig så det här 
inte inträffar under arbetet. 

 

 
Foto 18-7 

 

 
Foto 18-8 

 
18.3.4. Sammansättning 
(1) Se till att ha pumphusets inloppssida vänd nedåt och sätt 

dit pumphusets O-ring (102-1) och pumphjulet tillsammans 
med den inre magneten. 

 

 
Foto 18-9 

 
(2) Passa in den bakre pumphushalvan uppifrån och sätt dit 

bultarna till den bakre pumphushalvan och dra åt dem. 
(Bultarna ska endast dras åt för hand). 

(3) Skjut in delen som sattes ihop i steg (1) och (2) i tanken. 
Om inloppets O-ring förhindrar den här åtgärden måste 
smörjmedel, t.ex. silikonolja, appliceras för att förhindra att 
O-ringen fastnar i mellanrummet. 

(4) Använd fasthållningsribban och sätt dit pumphusets stöd på 
pumphuset och håll det på plats tillfälligt med de två 
bultarna till pumphuset mitt på överdelen. För in 
återstående sex bultar och dra åt dem jämnt. 

(5) Tryck fästet mot pumphuset och sätt fast det på 
pumphuset. Dra sedan åt de nedre bultarna till pumphuset 
samt fastsättningsbultarna till fästet. 

 

 

警 告 Varning 
 
Observera att den inre och yttre magneten (057) attraherar 
varandra och var försiktig så att du inte klämmer fingrarna 
mellan dem. Risk för allvarlig kroppsskada. 

 
(6) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. Om den utvändiga fläkten inte kan 
vridas runt, eller om den går trögt, måste pumpen tas isär 
och sätts samman igen på rätt sätt. 

 
18.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Häng upp motorn i en nylonslinga, ta bort motorbultarna 

(104-23), dra ut motorn och den yttre magneten från fästet 
och sätt sedan ner motorn med den utvändiga fläkten 
nedåt. 

(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 
av den yttre magneten (057) från motorns axel. 

(3) För att montera den yttre magneten (057) för du in den i 
motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46). För att göra det här riktar du upp den 
yttre magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
18-2) 

 

Fig. 18-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Motoraxel 

Yttre magnet 
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18.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
(1) Ta bort axeln och lagret genom att föra in en 

stjärnskruvmejsel genom hålet i pumphusets stöd och 
knacka lätt på skruvmejselns huvud med en hammare, med 
mejseln i kontakt med axeln. 

 

 
Foto 18-10 

 
(2) För att montera axeln (018) riktar du upp den mot hacket på 

pumphusets mutter (001) och presspassar den genom att 
knacka på den bakre änden med en plasthammare. Se till 
att föra in den tills hacket inte syns alls. 

 
18.3.7. Byta ut lagret 
(1) För att ta bort lagret för du in en rund stång från 

pumphjulssidan och knackar på den med en 
plasthammare. 

 

 
Foto 18-11 

 
(2) För att montera lagret riktar du först in hacken på lagret och 

den inre magneten, skyddar anliggningsytan mot 
pumphjulet, och knackar in lagret med en plasthammare. 

 

18.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 
glidringen 

(1)      Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av 
smälttänder smälter du dessa med en varmluftspistol och 
reser upp dem innan du tar bort respektive del. 

 
(2) För att sätta fast ringen riktar du in de utskjutande delarna 

mot spåren (eller hacken beroende på del) på 
anliggningsytorna, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker sedan ihop dem med en stång. 

 

 
Foto 18-12 
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19. Typ MES-080 
 

19.1. Konstruktion och reservdelsbeteckning 
 

  

Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar  Nr. Reservdelsbeteckning Material Antal Anmärkningar 

001+015 
Pumphus C/G-  1   101-03 Flödningspackning FPM / EPDM 1  
Axelstöd PP / PVDF 1   101-05 Dräneringspackning FPM / EPDM 1  

013+058 
Pumphjul + 
magnetinfordring PFA 1   102-20 O-ring (tank) FPM / EPDM 1  

Inre magnet Jordartsmetall 1   102-25 O-ring (luftningsplugg) FPM / EPDM 1  
018 Axel Al2O3 / SiC 1   102-29 O-ring (inloppssidan) FPM / EPDM 1  
028 Motorfäste FC200 1   104-01 Bult till pumphus SUS304 12  
036 Flödningsplugg PP / PVDF 1   104-17 Bult till fästet SUS304 6  
037 Luftningsplugg PP / PVDF 1   104-23 Motorbult SUS304 4  
038 Avtappningsplugg PP / PVDF 1   104-33 Bult till motorfordring SUS304 4 1,5/2,2/3,7 kW 
042 Tank C/G-  1   104-39 Fastsättningsbult för fäste SUS304 2  
051 Lager C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  104-46 Låsskruv för yttre magnet SNCM 2  
054 Främre glidring Al2O3 / SiC 1   104-54 Bult till bakre pumphus SUS304 4  

056 Bakre glidring Al2O3 / SiC 1   104-58 Sammansättnings-/ 
isärtagningsbult SUS304 2  

057 Yttre magnet Jordartsmetall 1   104-61 Fastsättningsbult för 
pumphus SUS304 2  

060 Bakre pumphushalva PFA 1   301 Fundament SS400 1  
105 Motring C/G-PTFE 1 Kolfiber/SiC  901 Motor  1  
101-01 Pumphuspackning PTFE 1   902 Motorfordring SS400 1 1,5/2,2/3,7 kW 
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Observera att pumpen är självflödande. Information om 
flödningstider finns i [22.6.1. Flödningstid för självflödande 
pumpar]. 
 
19.2. Underhåll och kontroll 
 
19.2.1. Rutinkontroll 
Utför följande kontroller och registrera resultaten. 
(1) Tillförseltankens vätskenivå 
(2) Inlopps- och utloppstryck 
(3) Motorns strömstyrka och lagertemperaturen 
(4) Onormala ljud och vibrationer 
(5) Läckage vid flänsar och packningar. 
 
19.2.2. Regelbunden kontroll 
Var försiktig vid hantering av metaller så att du inte klämmer 
händer eller fingrar eftersom den yttre och inre magneten är 
mycket kraftfulla (magnetisk kraft).  
Var också extra försiktig vid hantering av axeln, lagren och 
glidringarna eftersom de potentiellt kan haverera och orsaka 
allvarlig personskada. 
 

19.2.3. Lagrens slitagegränser 
 

 A [mm] φB [mm] C [mm] 
Vid leverans 8,0 26,0 6,0 

Vid byte 7,0 27,0 5,0 
 

Fig. 19-1 

 
 Motring Lager 

 

 
Komponenter Kontrollera Åtgärd/utbytesintervall 

Pumphus 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Korrosion och uppsvällningar på O-ringen Byt ut om den är skadad 

Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage, repor eller sprickor på främre axiallagret Kontrollera orsaken 

Pumphjul 

Avlagringar på bladen, skräp/partiklar Rengör 

Kontakt med inloppet Kontrollera orsaken 

Slitage på motringen Kontrollera orsaken 

Inre magnet 

Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Sprickor på kanten och cylinderns invändiga ytor Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Igensatt kylkanal på lagret Rengör 

Bakre pumphushalva 

Går emot den inre magneten Kontrollera orsaken 

Avlagringar på pumphusets vägg vid vätskeytan Rengör 

Slitage, repor eller sprickor på bakre axiallagret Kontrollera orsaken 

Axel 
Sprickor Kontrollera orsaken 

Slitage på lagret 
Kontrollera orsaken vid 
onormalt slitage 

Yttre magnet 
Går emot den bakre pumphushalvan Kontrollera orsaken 

Skicket på den utvändiga oket och motoraxeln, lösa skruvar Dra åt igen i rätt läge 

Motorlager Onormala ljud 
En gång vartannat år 
(rekommenderas) 
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19.3. Isärtagning och sammansättning 
 
19.3.1. Om isärtagning av pumpen 
(1) Bär lämpliga skyddskläder (gummihandskar, 

skyddsglasögon) vid isärtagning av pumpen. 
 

 

警 告 Varning 
 
Det finns risk för personskada om någon del av kroppen 
kommer i kontakt med kemikalien under, eller efter, 
isärtagningen. 

 
(2) Var försiktig vid hantering av axeln och lagren eftersom de 

lätt kan skadas. 
(3) Eftersom både den inre och yttre magneten är starkt 

magnetiska får det inte finnas några metallspån eller 
-föremål i närheten. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig skada. 

 
19.3.2. Förbereda isärtagning 
(1) Se till att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt, t.ex. att 

enheten står stadigt. 
(2) Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att motorn 

startar oavsiktligt och sätt upp en skylt som anger att 
underhåll pågår så att ingen slår på strömmen. 

 

 

警 告 Varning 
 爆発注意 Explosionsrisk 
 
Om strömmen slås på oavsiktligt under isärtagningen kan 
det medföra allvarlig personskada. Det kan också orsaka 
en explosion i en explosiv atmosfär. 

 

 

警 告 Varning 
 
Pumpen innehåller roterande delar och om strömmen slås 
på medan t.ex. rotorn är frilagd i samband med isärtagning 
kan det resultera i allvarlig personskada. 

 

(3) Stäng ventilerna på inloppsröret/utloppsröret helt och sätt 
upp en skylt som anger att underhåll pågår så att ingen 
öppnar ventilerna. 

(4) Bär gummihandskar och skyddsglasögon när du lossar 
flänsbultarna och töm ut vätskan från pumpen och 
rörledningarna genom dräneringshålet på pumpen. 

 

 

警 告 Varning 
 
Om kemikalien stänker utanför pumpen och hamnar på 
huden kan det resultera i brännskada eller annan allvarlig 
kroppsskada. 

Se exemplet nedan för information om olika 
dräneringsprocedurer. Tänk också på säkerheten avseende 
vätskan som ska tömmas ut och eventuell påverkan på miljön på 
arbetsplatsen. 
1) Lossa pumpens avtappningsplugg. 
2) Lossa bultarna på utloppssidans dräneringskoppling 

långsamt och jämnt. Om vätska börjar rinna ut från 
dräneringshålet går du till en säker plats och väntar tills 
vätskan slutat rinna. 

 

 

警 告 Varning 
 
(1) Om bultarna på utloppssidans pumpfläns lossas för 

snabbt kan vätskan stänka omkring och orsaka 
allvarlig kroppsskada. 

(2) Det är farligt att stå framför avtappningspluggen under 
tömningen. Se alltid till att du står stadigt under det 
här arbetet. 

 
(5) Upprepa steg 2 som beskrivs ovan och kontrollera att all 

vätska tömts ut genom att lyfta upp röret med en 
skruvmejsel eller liknande när bultarna tagits bort. 
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19.3.3. Isärtagning 
(1) Ta bort bultarna till fästet (104-39). 
 

 
Foto 19-1 

 
(2) Ta bort bultarna till fästet (104-17). 
 

 
Foto 19-2 

 
(3) Flytta motorfästet (028) bakåt, med motorn på plats, tills 

den bakre pumphushalvan blir synlig. Fästet kan nu flyttas 
bit för bit genom att föra in bultarna till pumphuset eller 
sammansättnings-/isärtagningsbultarna i vänstra och högra 
skruvhålen på fästets framsida och dra åt jämnt. Använd 
den här metoden om det inte går att vidta tillräckliga 
säkerhetsåtgärder. 

 

 

i 	   情 報 Information 
 
För att förenkla isärtagningen ska det där enheten dras ut 
bakåt finnas tillräckligt med utrymme bakom motorn. 

 
 

 
Foto 19-3 

(4) Ta bort bultarna till det bakre pumphuset (104-54). 
 

 
Foto 19-4 

 
(5) Ta bort den bakre pumphushalvan (060) genom att dra den 

bakåt. 
 

 
Foto 19-5 

 
(6) Ta också bort den inre magneten (058+059) och 

pumphjulet (013) genom att dra dem bakåt. 
 

 
Foto 19-6 

 
(7) Lyft upp motorn (i lyftöglan eller annan liknande anordning 

som finns på motorn) med hjälp av en lyftanordning, t.ex. 
en kättingtalja, och se till att motorn inte kan falla ner. Ta 
bort motorbultarna (104-23) och dra ut motorn. 
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19.3.4. Sammansättning 
Följ sammansättningsproceduren i omvänd ordning för att sätta 
samman pumpen. 
(1) Montera pumphjulet och den inre magneten på pumpens 

axel. 
(2) När du satt dit packningen till den bakre pumphushalvan 

(101-01) sätter du dit den bakre pumphushalvan och 
bultarna till denna och drar åt dem. 
(Bultarna ska endast dras åt för hand). 

(3) Skjut in delen som sattes ihop i steg (1) och (2) i tanken. 
Var försiktig så att packningen till pumphuset inte fastnar i 
mellanrummet. 

(4) Tryck fästet mot pumphuset och dra åt bultarna till 
pumphuset till momentet 20 Nm (2,04 kgf/m). 

 

 

警 告 Varning 
 
Om ett finger fastnar mellan den inre eller yttre magneten 
(057) och ett metallföremål som dras till magneten kan det 
resultera i allvarlig kroppsskada. 

 
(5) Sätt fast fästet genom att dra åt bultarna till fästet. 
(6) Ta bort motorns utvändiga fläktskydd efter 

sammansättningen och kontrollera att fläkten enkelt kan 
vridas runt för hand. Om den utvändiga fläkten inte kan 
vridas runt, eller om den går trögt, måste pumpen tas isär 
och sätts samman igen på rätt sätt. 

 

 

警 告 Försiktig 
 
Eftersom pumphuset är tillverkat i FRP kan gängade hål 
skadas om bultarna till fästet dras åt till högre än angett 
moment. Var försiktig vid åtdragning av bultarna. 

 

19.3.5. Byta ut motorn och den yttre magneten 
(1) Placera motorn upprätt på golvet med den utvändiga 

fläkten, som tagits bort från fästet, riktad nedåt. 
(2) Lossa låsskruvarna till den yttre magneten (104-46) och dra 

av den yttre magneten (057) från motorns axel. 
(3) För att montera enheten för du in den yttre magneten (057) 

på motorns axel och drar åt låsskruvarna till den yttre 
magneten (104-46) till det moment som anges i 22.4 
Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre 
magneten. För att göra det här riktar du upp den yttre 
magnetens undersida och motoraxelns översida. (Fig. 
19-2) 

 

Fig. 19-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.3.6. Ta bort och byta ut axeln 
För in en stjärnskruvmejsel genom hålet på axelstödsdelen och 
knacka, med skruvmejseln mot axeln, på den med en 
plasthammare tills axeln lösgörs. För att sätta tillbaka axeln riktar 
du in hacken på axeln och knackar sedan på axeln med en 
plasthammare för att föra in den tills den sitter ordentligt på plats. 
 

 
Foto 19-7 

 Motoraxel 

Yttre magnet 

Samma 
yta 
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Foto 19-8 

 
19.3.7. Byta ut lagret 
För att ta bort lagret för du in en rund stång (med en diameter 
runt 38 mm) från pumphjulssidan och knackar ut lagret en bit i 
taget med en plasthammare. För att montera tillbaka lagret riktar 
du upp hacken på lagret mot den inre magneten och knackar på 
lagret med en plasthammare för att föra in det långsamt. Täck 
över de ställen du knackar på med en trasa för att undvika att 
skada lagret. 
 

 
Foto 19-9 

 
19.3.8. Byta ut motringen och främre/bakre 

glidringen 
Eftersom de här delarna sitter fast med hjälp av smälttänder 
smälter du dessa med en varmluftspistol och reser upp dem 
innan du tar bort delarna. För att sätta i nya delar riktar du upp 
hacken på respektive del, smälter smälttänderna med en 
varmluftspistol och trycker ihop dem med en rund stång så att 
delarna sätts fast ordentligt. 
 

 
Foto 19-10 
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20. Tillåten rörbelastning 
 

 
 

MODELL 

INLOPP UTLOPP 

KRAFT (N) MOMENT (Nm) KRAFT (N) MOMENT (Nm) 

Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 

MER 
558,6 284,2 460,6 402 265 196 558,6 284,2 460,6 323 215 157 

MEH 

MTA-040 774 392 647 588 392 294 617 314 519 470 314 235 
MTA-080 

1588 794 1323 1205 804 608 1274 637 1058 960 647 490 
MTA-100 
MTA-101 2410 1205 2009 1832 1225 921 1930 960 1607 1470 980 735 

MTA-125 2470 1235 2058 1881 1254 941 1980 990 1646 1509 1009 755 
MTA-150 2530 1265 2107 1930 1283 961 2030 1020 1685 1548 1038 775 

MTA-200 3000 1500 2500 2000 1500 1200 2500 1250 2000 1900 1200 1000 
MSX-100 2410 1205 2009 1832 1225 921 1930 960 1607 1470 980 735 

MSX-125 2470 1235 2058 1881 1254 941 1980 990 1646 1509 1009 755 
MSX-150 2530 1265 2107 1930 1283 961 2030 1020 1685 1548 1038 775 

MET-040 842,8 421,4 705,6 588 392 294 842,8 421,4 705,6 470 314 235 
MET-050 842,8 421,4 705,6 725 480 363 842,8 421,4 705,6 578 382 294 
MET-080 1470 735 1225 1205 804 608 1470 735 1225 960 647 490 

MST-050 1411 706 1176 1078 715 539 1127 568 941 862 568 431 
MEP-040 

98 117,6 117,6 98 49 98 117,6 98 117,6 49 98 98 
MEP-050 
MEP-080 98 117,6 117,6 98 49 98 117,6 98 117,6 49 98 98 

MES-040 98 117,6 117,6 98 49 98 117,6 98 117,6 49 98 98 
MES-050 147 196 196 147 98 147 98 147 147 98 49 98 

MES-080 98 117,6 117,6 98 49 98 117,6 98 117,6 49 98 98 

 
 
 

Fy 

Fx 

My 

Mx Mz 

Fz 

Fy 

Fx 

My 

Mx Mz 

Fz 
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21. Fellägen och felorsaker 
 
21.1. Otillräcklig flödeshastighet/tryck 
                                     
 

 
 

Kontrollera rotationsriktningen 

Rotation framåt Rotation bakåt 

Växla två faser i strömtillförselns 
3-faskrets 

Stäng utloppsventilen helt och 
kontrollera avstängningstrycket 

Normalt avstängningstryck 

Öppna utloppsventilen helt 

Kontrollera mätarens värden under drift 
mot angivna pumpspecifikationer 

Vätsketryckshöjden 
under drift är högre än 

vad som angetts 

Vätsketryckshöjden 
under drift är lägre än 

vad som angetts 

Anläggningens 
vätsketryckshöjd är för hög 

Kontrollera värdena på 
inloppssidans mätare 

(-) 6 m eller mer (-) 6 m eller mindre 
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Otillräckligt avstängningstryck 

Otillräcklig avluftning 
från pumpen 

Friktion i pumpen 

Otillräcklig flödeshastighet/tryck 
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21.2. Vätska kan inte pumpas upp 
 

 

 

Vätska kan inte pumpas upp 

Kontrollera rotationsriktningen 

Rotation framåt Rotation bakåt 

Flöda pumpen 

Flödningsfel Normal flödningsnivå 

Växla två faser i strömtillförselns 
3-faskrets 

Läckage i bottenventil/inloppsrör Stäng utloppsventilen helt och 
kontrollera avstängningstrycket 

Normalt avstängningstryck Otillräckligt avstängningstryck 

Öppna utloppsventilen gradvis 

Mycket nära avstängningstryck Snabb minskning av utloppstrycket 

Otillräcklig avluftning Slitage på pumphjulet Magnetkopplingen ej synkroniserad 

Vrid för hand 

Kontrollera värdena på inloppssidans 
mätare 

(-) 6 m eller mer (-) 6 m eller mindre Lätt Tungt (eller låst) 
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21.3. Vibrationer/buller 
 

 

 
 

Vibrationer/buller 

Kontrollera rotationsriktningen 

Rotation framåt Rotation bakåt 

Växla två faser i strömtillförselns 
3-faskrets 

Kontrollera var vibrationerna/bullret 
kommer från 

Inne i pumpen Miljö/fundament/rörledning 

Kontrollera vakuumtrycket på 
inloppssidan 

(-) 6 m eller mer (-) 6 m eller mindre 
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21.4. Överström 
 

 

 

Vibrationer/buller 

Kontrollera rotationsriktningen 

Rotation framåt Rotation bakåt 

Ställ in strömstyrkan för fullständig 
stängning av utloppsventilen 

Växla två faser i strömtillförselns 
3-faskrets 

Normal 

Flödeshastigheten för hög 

Onormal 

Tung att vrida runt för hand Den specifika vikten hos den 
pumpade vätskan är för hög 

Lagret skadat Skräp i pumpen 

Ta isär och byt ut trasiga 
delar 

Ta isär och ta bort 
eventuellt skräp 

M
ot

or
ns
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r h
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Justera utloppsventilens värde så att 
det aktuella värdet anges som förvalt. 
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22. Referenser 
 
22.1. Möjliga temperaturklasser för pumpen 
 

Medeltemperatur godkänd för temperaturklass 
≤160°C T3 
≤100°C T3/T4 

 
22.2. Maximal tillåten temperatur 
 

Temperaturklass enligt EN 13463-1 
för elektrisk utrustning i grupp II 

Maximal 
yttemperatur °C 

Maximal temperatur hos den pumpade vätskan 
°C 

Pumphusmaterial 
PFA ETFE PVDF PP FRP 

T1 450 120 90 90 80 80 
T2 300 120 90 90 80 80 
T3 200 120 90 90 80 80 
T4 135 *) 90 90 80 80 
T5 100 *) *) *) *) *) 
T6 85 *) *) *) *) *) 

Kontakta Seikow Chemical Engineering & Machinery angående värdena markerade "*)". 
 
22.3. Mellanrum mellan motorfästet och den yttre magneten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell Motor (kW) Mellanrum (mm) Modell Motor (kW) Mellanrum (mm) 
MER − 2,0 MET-040 0,4 - 3,7 3,0 
MEH − 2,0  5,5 5,0 

MTA-040 − 2,5 MET-050 1,5 - 3,7 3,0 
MTA-080 − 2,5  5,5 5,0 
MTA-100 − 2,5 MET-080 − 9,5 
MTA-101 − 6,0 MST-050 − 5,0 
MTA-125 − 6,0 MEP-040 − 3,5 
MTA-150 − 6,0 MEP-050 − 3,5 
MTA-200 − 10,0 MEP-080 − 3,5 
MSX-100 − 9,5 MES-040 − 3,5 
MSX-125 − 9,5 MES-050 − 2,0 
MSX-150 − 9,5 MES-080 − 2,5 

 

Yttre magnet 

Fäste 

X 



 102 

22.4. Åtdragningsmoment för låsskruvarna till den yttre magneten 
Storleken på låsskruvarna till motoraxeln och den yttre magneten är beroende av pumpmodell och motoreffekt. Sätt fast motoraxeln 
och den yttre magneten i enlighet med nedan angivna standardmoment. (SS-EN 13463-5) 
 

 
 

Låsskruvens storlek Åtdragningsmoment Nm (Kgf/m) 

M6 6,5 ±3 % (0,66) 

M8 15 ±3 % (1,53) 

M10 30 ±3 % (3,06) 
 
 

Yttre magnet Fastsättningsbult för yttre 
magnet 

Motoraxel 
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22.5. Flödningstid för de självflödande pumparna 
22.5.1. Typ MES-040/050 
 

Flödningsprestanda, typ MES-040/050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! 
Den flödningsprestanda som visas här är resultat som erhållits från mätningar som utförts hos tillverkaren. Flödningsprestanda kan 
variera beroende på pumpens prestanda, flödesförhållandena och rörledningens konstruktion. 
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22.5.2. Typ MES-080 
 

 
 

Flödningstid−Flödningshöjd [MES-080] 

S
ug

hö
jd

 (m
) 

Flödningstid (s) 

OBS! 
Den flödningsprestanda som visas här är 
resultat som erhållits från mätningar som utförts 
hos tillverkaren. Flödningsprestanda kan variera 
beroende på pumpens prestanda, 
flödesförhållandena och rörledningens 
konstruktion. 
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23. Pumpdekal 
Pumpdekal 
  
MODELL: MEP, MET, MTA, MSX, MES-040, MES-080, MST 

 
 
 
MODELL: MER, MEH, MES-050 

 
 
 
ATEX-dekal 
 
MODELL: MEP, MER, MEH, MET-050(PVDF/ETFE) , MES 

 
 
MODELL:MET-040/080, MET-050(PFA), MTA, MSX, MST 

 
 
 
T4 om pumpad media är  
T3 om pumpad media är  
*Speciella förhållanden kan gälla beroende på vilken vätska som pumpas. Se följande tabell avseende korrosionsbeständighet.

 
 ≤160°C 
≤100°C 
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24. Kontaktlista 
Kontakta följande distributör i ditt land eller ditt företag om du har några frågor. 
 
EUROPA 

Lyma Kemiteknik AB       
Virvelvägen 1 Box 130 SE-232 22 Arlöv Sweden 
TEL: +46 (0)40-43 88 00 
 

YTM-Industrial Oy 
Tiilenlyöjänkuja 9 B. 01720 Vantaa Finland 
TEL: +358 29 006 230  
          
USA 

TEXEL-SEIKOW USA, Inc. 
TEL: +1 (-832)-279-9934 
 
ASIEN 

SEIKOW CHEMICAL ENGINEERING & MACHINERY, LTD. 
4-1-31 Mizudo cho, Amagasaki Hyogo Japan 
TEL: +81 (-6)-6438-0841 
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25. Resistenstlista 
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