
1
MH 1202 SE

Maj 2000

Läs denna instruktion noga innan någon form av arbete påbörjas! Om dessa instruk-
tioner ej följs, kan haveri och/eller personskada uppstå.!
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Denna instruktion är giltig för alla mellan- och högtryckspumpar specificerade i Pumpbeteckningstabellen
nedan.

Pumpbeteckning
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Anm.

(1) Se produktbeskrivning eller skötselinstruktion
för respektive pump

(2) B = Flänsmontage
F = Fotmontage
J = Vertikalt tankmontage med förlängt rör
T = Vertikalt tankmontage med direktmonterad sil

(3) E = Utan överströmningsventil
P = Med överströmningsventil
Y = Externt kullager
Z = Internt kullager

Pumpfamilj Generation
(1)
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Fig. 2  Lyft av pump

Fig. 1  Lagring i ren och torr omgivning

max 90°
min 60°

max 90°
min 60°

  VARNING

  
!

Om dessa instruktioner ej följs, föreligger
risk för haveri och/eller personskada

Transport och förvaring / lagring
Skydda alltid pumpen från fukt och inträngande
vatten eller andra föroreningar. Förvara/lagra
pumpen i ett rent, torrt och varmt utrymme. Pum-
pen är levererad med de inre detaljerna inoljade och
med skyddslock för röranslutningar och dränerings-
hål. Dessa skyddslock skall förbli på plats så lång tid
som möjligt under monteringen/installationen, för
att förhindra föroreningar att komma in i pumpen.
Skyddslocken måste ovillkorligen avlägsnas innan
start.

Allt arbete med pumpen måste utföras på
ett sådant sätt att risk för personskada
förhindras!

Lyft av pump

  
!

Stroppar skall läggas så att dom inte glider
och så att tyngdpunkten hamnar mellan
dem.

Lyft av komplett pumpaggregat i enbart motorns
öglebult skall undvikas då denna ej är dimensione-
rad för den totala vikten av motor och pump.

Vid lyft av pumpaggregat med stroppar eller
krokar, skall tillses att tyngdpunkten ligger
lägre än fästpunkten, eller att tillräckligt
skydd mot tippning erhålles på annat sätt.

Installation
LÄS DENNA INSTRUKTION NOGA INNAN NÅGON FORM AV ARBETE PÅBÖRJAS!

Prestanda och tekniska data för varje pump återfinns i “Produktbeskrivningen”.
Installation av IMOs mellan-/högtryckspumpar kräver inga särskilda kunskaper. Emellertid förutsätts i
dessa instruktioner att arbetet utförs av vana installatörer. “Skötsel- och service instruktioner”, som är
specifika för varje enskild pumpfamilj, återfinns i separat broschyr.

Symboler för säkerhetsinstruktioner
Om säkerhetsföreskrifter, märkta Säkerhetsinstruktioner för Säkerhetsföreskrifter som skall följas
enligt vidstående symbol ej följs, elektriska installationer är rörande pumpens eller pumpaggregatets
föreligger risk för personskada. märkta enl. vidstående drift, skötsel och skydd, är märkta

symbol. enligt vidstående symbol.

!

!
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VARNING

Fig. 4 Avstånd mellan kopplingshalvorna
(IMO ABs standardkopplingar)

Montering
Pumpen skall monteras på ett säkert och stabilt
underlag och vara placerad så att inspektion och
service lätt kan utföras. Anordningar för uppsam-
ling av oljespill i samband med service skall finnas.

Installationen skall alltid utföras så att risk
för skador och haverier minimeras. Installera
anordning för att samla upp läckande olja på
grund av spruckna rör och eller pumphus
om ett drifts- eller funktionsfel skulle
uppstå. Pumpinstallationen skall förses med
nödstopp för att undvika skador orsakade av
överhettning eller om oljenivån skulle
hamna under miniminivån.

Uppriktning och axelkoppling
Pumpen skall monteras till drivkällan via en flexibel
axelkoppling. Pumpen kan även anslutas för direkt-
drift till en växellåda eller remskiva, vilket anges i
produktbeskrivningen, under förutsättning att
tillåtna radiella krafter ej överskrids. Vi rekommen-
derar att pumpen ansluts med vårt standard mellan-
stycke och IMO AB standard axelkoppling. För
avstånd och vinkelavvikelse mellan kopplingshalv-
orna se fig. 3 och 4. Koppling och uppriktning skall
väljas/utföras så att inga skadliga axiella eller
radiella krafter överförs till axeländarna. IMO ABs
standardkopplingar skall ha ett avstånd mellan
kopplingshalvorna enligt tabell fig. 4. Kopplings-
halvorna skall låsas med härför avsedda låsskruvar.
För övriga typer av kopplingar se respektive till-
verkares instruktioner. Vid direktdrift av pump skall
uppriktningen mellan pump och motoraxel hållas
inom gränserna angivna i fig. 3.

Åtgärder skall vidtagas för att förhindra
kontakt med roterande axelkoppling. Alla
kopplingsskydd skall utformas så att pump-
axel och framgavel blir lätt åtkomliga för
service och underhåll av kullager och axel-
tätning.

Vid handhavande av frätande eller andra
skadliga vätskor, använd handskar och/eller
skyddskläder.

Vid handhavande av brandfarliga vätskor
skall stor försiktighet iakttagas för att
undvika fara eller olycka.

Läckage i system där utströmmande vätska
med högt tryck förekommer, kan förorsaka
olyckor och/eller skador.

Avstånd mellan
kopplingshalvorna

(mm)

50 2,0 148 3,5
67 2,5 168 3,5
82 3,0 194 3,5
97 3,0 214 4,0

112 3,5 240 4,0
128 3,5

t

D4 ø max 0.3 mm
D6 ø max 0.4 mm
E4 ø max 0.4 mm

max
0.1°

D

Se tabell nedan

Fig. 3  Uppriktning av IMO ABs standardkopplingar

Ett vinkelfel av 0.1°
motsvaras av
ungefär 0.2 mm
avvikelse/100 mm.

!

!

!

Max vinkelavvikelse
i grader

Max radiellt spel
(mm)

Avstånd mellan
kopplingshalvorna

Ytterdiameter på
koppling

(mm)

Avstånd mellan
kopplingshalvorna

(mm)

Ytterdiameter på
koppling

(mm)
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Fig. 5  Röranslutningar

Röranslutningar
Rördragningen skall utföras så att tillåtna krafter
inte överskrides och överförs från rörsystem till
pumphus. Rörsystemet skall vara tätt för att förhin-
dra läckage och föroreningar eller luft att tränga in i
systemet. Avstängningsventiler skall monteras till
såväl inlopps- som utloppsledning, för att hydraul-
iskt kunna isolera pumpen vid servicearbeten.
Svetsning av motflänsar måste utföras på sådant sätt
att svetsslagg ej tränger in i pumpen. Pumpar
levererade med motflänsar från IMO AB är försedda
med skyddslock som skall avlägsnas efter det att
motflänsarna fastsvetsats.

Inloppsledning
Inloppsledningen utformas så att de totala rör-
förlusterna, mätt vid pumpens inloppsfläns, under
inga omständigheter, överstiger pumpens sug-
förmåga. Gör alltid en noggrann förlustberäkning
för inloppslednigen och ta hänsyn till ingående
komponenter som ventiler, silar, rörkrökar m m.
Generellt skall rörförlusten i inloppsledningen hållas
så lågt som möjligt, vilket lättast uppnås genom att
placera pumpen nära tanken med en kort rak
inloppsledning och tillräcklig rördiameter.
Vätskehastigheten i inloppsledningen bör ej över-
stiga 0,5-1,2 m/s. Inloppsledningen skall förses med
en anslutning för att fylla pumpen före start.

Utloppsledning
Utloppsledningen dimensioneras för en vätske-
hastighet av 1-3 m/s.

Avluftning
I anläggningar där pumpen placeras över tank och
där pumpen startas mot fullt tryck, skall ett avluft-
ningsrör med strypning, diameter 2 - 3 mm
installeras. Avluftningsröret skall placeras på syste-
mets högsta punkt och strax före backventilen.
Det måste också installeras när pumpen skall använ-
das som stand-by pump.

Fig. 6  Inloppsledning

Fig. 7  Avluftning



6MH 1202 SE
Maj 2000

Fig. 9  Vätskelås

Renlighet
Pumpen skall skyddas från främmande föremål, till
exempel svetsslagg, glödskal m m, som kan komma
in i pumpen via inloppsledningen. Om renlighet i
systemet ej kan garanteras måste en sil monteras på
inloppsledningen nära pumpen. Dimensionen på
silen skall väljas så att tillräckligt tryck på sugsidan
fortfarande uppnås. Tryckfallet över silen bör ej
överstiga 0,1 bar vid max flöde och normal drifts-
viskositet. En vacuumeter mellan pump och sil
rekommenderas, för att indikera när silen måste
rengöras. En del pumpar är utrustade med silar som
standard (med maskvidd 0,5 mm, se fig. 8). För
övriga pumpar rekommenderas även denna mask-
vidd. Silen är till för att skydda pumpen från att
haverera beroende på främmande föremål. För att
vidare öka pumpens livslängd rekomenderas en
mycket ren vätska. För hydraulolja rekomenderas en
renlighet av minst 19/16 enligt ISO 4406 för tryck
över 16 bar och 20/16 för lägre tryck.

Vätskelås
I vissa installationer kan pumpen tömmas vid
driftsuppehåll. Detta medför att pumpen vid åter-
start får svårare att suga in vätskan, samtidigt som
risk föreligger att pumpen går torrt. För att undvika
detta bör ett vätskelås utformas på inloppsledning-
en, så att vätska alltid blir kvar i pumpen. Se fig. 9.

Fig. 8  Renlighet
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Fig. 10  Extern överströmningsventil

Tryckbegränsningsventiler
Alla system utrustade med deplacementspumpar,
vilket skruvpumpen är, måste förses med en tryck-
begränsningsventil monterad på utloppsledningen i
omedelbar närhet av pumpen. Den från ventilen
returnerade vätskan återleds till tanken (ej direkt till
pumpens sugledning) för att eliminera temperatur-
stegring i pumpen vid överströmning. Öppnings-
trycket ställs in för max tillåtet systemtryck. Tillse att
öppningstrycket ej  överskrider pumpens maxtryck.

D4xxBP är utrustad med inre överströmningsventil,
konstruerad för intern överströmning. Vi rekom-
menderar emellertid att den returnerade vätskan
återleds till tanken, för att på så sätt förhindra
temperaturstegring i pumpen.

Tryckprovning och spolning
Rörsystemet skall alltid spolas och trycktestas innan
pumpen ansluts. Om korrosiv vätska, såsom vatten
använts för detta ändamål, måste systemet noggrant
dräneras och skyddas mot korrosion efter spolning
och tryckprovning.

Oljeläckage kan göra golvet halt och föror-
saka personskada.

Manometrar
Manometrar rekommenderas för att kontrollera
pumpens arbetsförhållanden och för att ställa in
överströmningsventilen. Dessa installeras lätt
avläsbara så nära pumpens in- och utloppsflänsar
som möjligt. En del pumpar är förberedda för
manometeranslutning.

bar

Fig. 11  Manometer
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Fig. 12  Påfyllning före start

Idriftsättning

Före start
Efter installationen och närhelst man kan misstänka
att pumpen tömts, måste man tillse att pumpen fylls
med vätska innan start. (Se kapitel “Inlopps-
ledning”, sidan 5).

Tillse att drivkällan är frånkopplad och ej
kan startas av misstag.

Rotera axeln för hand samtidigt som pumpen
fylls på, för att säkerställa att pumpens alla delar
inklusive tätningsutrymmet fylls. För mindre
pumpar görs detta enklast genom att avlägsna
motorns fläktkåpa och rotera fläkten på el-motorn.

Glöm ej att återmontera fläktkåpan före
start av motorn.

Öppna avstängningsventilen på såväl inlopps- som
utloppsledning fullt. Ställ in överströmningsventilen
på lägsta öppningstryck. Pumpen är nu klar för
start.

Om inloppsledningen inte kan fyllas helt är det
viktigt att innestängd luft kan evakueras utan
tryckuppbyggnad. (Se fig. 7 ”Avluftning”).

VARNING

Att starta en torr pump kan förorsaka
skador, speciellt på axeltätningen.

Rotationsriktning
Kontrollera motorns rotationsriktning genom att
med brytaren ge motorn en kort impuls. Rätt rota-
tionsriktning framgår av rotationspilar på pumpen.
Dessa är placerade på olika ställen beroende på
pumpfamilj. Rotationsriktningen kan kontrolleras
genom att se på elmotorns fläkt.

!

!

Fig. 13  Rotationsriktning
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Fig. 14 Min utloppstryck i förhållande till inloppstryck
för D4-pumpen (gäller ej D4-pumpar med
kullager)

Start
Kontrollera att alla avstängningsventiler på såväl
inlopps- som utloppsledningen är fullt öppna och
ställ in överströmningsventilen på lägsta öppnings-
tryck. Starta pumpen. Genom att iaktta mano-
metrarna, kan man avgöra när inloppsledningen är
fylld och pumpen börjar arbeta. Skulle pumpen ej
arbeta normalt efter starten, stoppa den inom en
halv minut. Starta sedan pumpen åter efter ca 3 -5
min (axeltätningen behöver tid för att svalna) och
kör pumpen i ytterligare en halv minut. Denna
procedur måste kanske upprepas några gånger om
inloppsledningen är extremt lång. Skulle pumpen
trots det inte fungera tillfredställande, föreligger ett
fel i systemet som måste åtgärdas innan ytterligare
startförsök görs. Kontrollera åter rekommendatio-
nerna för inloppsförhållandena på sidan 5 och/eller
se sid. 10 ”felsökning”. Då pumpen sugit vätskan
kan trycket ökas till 1,0 -1,5 bar. Pumpen får nu
arbeta några minuter så att all luft i oljan hunnit
evakueras. Därefter kan trycket höjas till önskat
systemtryck.

VARNING

På grund av D4-pumpens konstruktion,
måste pumpen genast efter start nå minsta
arbetstryck enligt tabell fig. 14.

Om arbetstemperaturen är över 60°C skall
lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra
brännskador genom beröring.

Använd hörselskydd när ljudnivån från
pump, motor eller övrig utrustning kan
förväntas bli hög.

!

!
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Felsökning
ÅtgärdProblem Orsak

Skifta kablarna i anslutnings-
boxen på elmotorn.

Kontrollera alla komponenter i
inloppsledningen. Inlopps-
trycket kontrolleras med mano-
meter.

Kontrollera inloppsledningen.

Se kapitel ”Avluftning” (sid. 5).

Se ovan.

Justera ventiltrycket till ett tryck
större än mottrycket.

Justera tryckbegränsnings-
ventilen.

Kontrollera alla komponenter i
inloppsledningen.

Se punkt ”Oljud och vibratio-
ner” (sid. 11).

Justera ventilen.

Kontrollera utloppsledningen
och ingående komponenter.

Kontakta IMO AB för nytt
pumpval.

Justera ventilen.

Reducera trycket med ventilen
tills rätt temperatur nåtts.

Kontrollera dimensionen på
utloppsledningen.

- Felaktig rotationsriktning.

- Inloppsledningen är blockerad
eller har för stort tryckfall.

- Stort luftläckage på inlopps-
sidan.

- Pumpen förmår ej att evakuera
luften i utloppsledningen, på
grund av för stort mottryck.

- Pumpen har ej fyllts med vätska.

- Tryckbegränsningsventilen är
inställd på ett lägre öppnings-
tryck än erfoderligt mottryck.

- Tryckbegränsningsventilen är
inställd på för lågt tryck (även
lågt utloppstryck).

- Något hindrar flödet i inlopps-
ledningen (detta förorsakar
normalt oljud).

- Vätskan innehåller en stor
mängd komprimerad gas,
exempelvis fri luft (detta föror-
sakar normalt oljud).

- Tryckbegränsningsventilen är
ställd för lågt.

- Systemet är öppet för oönskad
överströmning. Felaktiga/
felinställda komponenter ingår i
systemet.

- För liten pump har valts.

- Tryckbegränsningsventilen är
inställd för högt.

- Oljan är för kall (eller har högre
viskositet än beräknat).

- Mottrycket i utloppsledningen
är för högt.

1. Pumpen fylls ej med vätska

Anslutning av elkablar
får endastutföras av
behörig elektriker.

2. Inget flöde

3. För litet flöde

4. För lågt tryck

5. För högt tryck
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ÅtgärdProblem Orsak

6. Motorn är svårstartad/
motorskyddet löser ut.

7. Oljud och vibrationer

 ! Kontrollera pump-
funktionen och stäng av
pumpen om det finns
något tecken på felak-
tigheter.

- Mottrycket för högt.

- Vätskan för kall och viskositeten
därmed för hög.

- Motorn är underdimensionerad
för rådande förhållanden.

- Kraftförsörjningen är otillräck-
lig.

- Motorns motorskydd är för lågt
ställd eller felaktigt.

- Felaktigt inställd Y/D start.

- Flödet till pumpen är otillräck-
ligt.

- Rörsystemet bristfälligt
monterat.

- Dålig uppriktning mellan pump
och motor.

- Luftläckage i inloppsledningen.

- Fri luft i vätskan eller
gaskavitation.

- Felaktig el-försörjning.

Se punkt 5: ”För högt tryck”.

Justera tryckbegränsnings-
ventilen. Då vätskan har nått
arbetstemperatur och
viskositeten är normal, kan
ventilen ställas åter på normalt
arbetstryck.

Kontrollera motorn.

Kontrollera spänningsförsörjning
och motorns anslutningar

Justera motorskyddet eller byt ut
detsamma.

Justera startsekvensen.

Se kapitel ”För litet flöde”.

Kontrollera att alla rör är säkert
fastsatta.

Kontrollera uppriktningen,
se sid. 4.

Kontrollera inloppsledningen.

Kontakta IMO AB.

Kontrollera alla tre faserna.

Anslutning av elkablar
får endast utföras av
behörig elektriker.

Anslutning av elkablar
får endast utföras av
behörig elektriker.


