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PUMPEKODE 
 

EKSEMPEL: B  1 1 0 5 2 0 0  C R V  
 

Serie B 
 

100 
105 
110 
115 
215 
220 
325 
330 
430 
440 
470 
490 
550 
660 

Størrelse 
 

680 
 

0  Type UM (læbepakning) 
1  PTFE-paksnor 
2  PTFE-paksnor + hydraulisk spærring 
3  SS/C - balanceret enkeltmekanisk 
4  TUC-/C - balanceret enkeltmekanisk 
5  TUC/TUC - balanceret enkeltmekanisk 
6  Keramik/C - balanceret enkeltmekanisk 
7  Keramik/Rulon - balanceret enkeltmekanisk 
8  SIC/SIC - balanceret enkeltmekanisk 

Akseltætning 
 

9  Specielle akseltætninger 
 

0  BSP 
1  Flanger 
2  DIN 11851 
3  SMS 
4  RJT- (BS-) 
5  IDF 
6  Tri Clamp 
7  Indvendigt BSP 
8  Ønologisk 

Tilslutninger 

9  Speciel 
 

0  Standard, rustfrit stål, trelobe ST 
1  Rustfri stål, trelobe, øget tolerance SM 
2  Rustfri stål, tolobe ST 
3  Rustfri stål, tolobe, øget tolerance SM 
4  Gummicoatet, rustfrit stål/NBR trelobe  
5  Winge rotorer i Acteon 
6  Gummicoatet, rustfrit stål/NBR tolobe 
7  Gearrotor i Acteon 
8  Rustfri stål gearrotorer 

Rotortype 

9  Specialrotorer 
 

0  Standard frontdæksel 
1  Frontdæksel med sikkerhedsventil Frontdæksel 
2  Frontdæksel med varmekappe 

 

A  Aseptisk pumpe M  Polymer/monelpumpe 
B  Ekstern by-pass P  PTFE pakninger 
C  Enkeltmekanisk akseltætning med skyl Q  Dobbeltmekanisk akseltætning 
D  Dupleksaksler R  Rotorhus med varmekappe 
F  Polymer-/Hastelloypumpe S  S1 polymer læbepakning 
G  Indvendig polerede overflader T  Pumper med flange for hydraulikmotor 
H  Højtrykspumpe U  EPDM pakninger 
I  Monel 400 pumpe V  Viton pakninger 
J  Titaniumpumpe W  Polymer-/titaniumpumpe 
K  Overfladehærdning Y  Hastelloypumpe 

Specielle 
versioner 

L  Forstørret indløbsport Z  Hastelloy-/titaniumpumpe 
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PUMPEMATERIALER 
Lejehus   G 25 støbejern 
Gearkassedæksel, serie  B1 - B2 - B3 - B4  Aluminium 
B5 - B6  G25 støbejern 
 
Rotorhus og endedæksel  standard  AISI 316 rustfrit stål 
 valgfri  Titanium grad 2 
 valgfri  Hastelloy C 276 
 valgfri  Mekton S polymer 
 
Aksel (drivende/drevet)  standard  AISI 316 rustfrit stål 
 valgfri Titanium grad 5 
 valgfri  Hastelloy C 276 
Rotorer standard tolerance ST  standard  AISI 316 rustfrit stål 
 og øget tolerance SM valgfri  Titanium grad 2 
  valgfri  Hastelloylegering C 276 
 – gummicoatet   AISI 316 rustfri stålindsats 
   + N.B.R. (EPDM, VITON) 
 – tolobe eller trelobe  standard  Antirivnings rustfri stållegering (Acteon) 
  valgfri  Dew 88 metallegering 
  valgfri  AISI 316 rustfrit stål 
  valgfri  Titanium grad 2 
  valgfri  Hastelloylegering C 276 
AKSELPAKNINGER 
kode 0  "UM" læbepakning  standard  Viton 
  valgfri  Polymer S1 
kode 1-2  PTFE pakningsringe   Smurt P.T.F.E. 
kode 3  B.T. C5E B2GVGG eller Fluiten KL2A Z32Y1DJE mekanisk pakning  AISI 316 rustfrit stål/kulstof 
kode 4  Roten U7K X73Z7-HX eller Fluiten KL2A Z32K22DJE mek. pakning  Wolframkarbid/kulstof 
kode 5  Roten U7K X7337-HX eller Fluiten KL2A K22K22DJE mek. pakning  Wolframkarbid/wolframkarbid 
kode 6  B.T. C5E B2V1VGG eller Fluiten KL2A Z32CDJE mekanisk pakning  Keramisk/kulstof 
kode 7  B.T. C5E YV1VGG mekanisk pakning   Keramisk/Rulon 
kode 8  Fluiten KL2A U32U31VJE mekanisk pakning   Siliciumkarbid/siliciumkarbid 
kode Q Fluiten KL2A dobbeltvirkende, mekanisk pakning standard (andet efter forespørgsel) Krævede materialer 
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1. INDLEDNING 
Denne manual indeholder de instruktioner, der er nødvendige for at anvende og vedligeholde OMAC 
LOBEROTORpumper rigtigt. Før pumperne installeres, bør følgende regler læses omhyggeligt, og de 
skal overholdes nøje for at undgå fejl, der kan være til skade for præstationerne. Vores tekniske afdeling 
står til rådighed med yderligere forslag, hvis der er tale om specielle applikationer, der ikke dækkes af 
disse regler. 

 
2. KONTROL FØR START 

1 - Fjern eventuelle beskyttelseshætter på udløbs- og indløbsporte. 
2 - Afmonter frontdækslet og kontroller, at der ikke er støv eller fremmedlegemer i pumpehuset. 
3 - Vælg kørselsretning, så pumpen placeres rigtigt. I standardversioner kan retningen reverseres, dvs. 
når rotationsretningen vendes, bliver udløb til indløb. 
4 - Sørg for ved installation at overholde alle gældende sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af 
bevægelige dele og dele, der bliver mere end 60°C varme med indikation af "overophedet område". 
Kontroller også, at beskyttelserne af det "farlige område" ikke afgiver gnister. 

 
 
3. INSTALLERING 

3.1 - PLACERING 
1 - Hvis pumpen leveres i en version med nøgen aksel, skal motortilslutningen udføres af kvalificeret 
personale. En dårlig justering af samlingen kan forårsage en skadelig belastning, som kan medføre 
vibrationer i rørsystemet og øget pumpeslid. 
2 - Når den hastighed, pumpen skal køre ved, skal vælges, skal det diagram, producenten medleverer 
om medieviskositet, nøje følges (se teknisk manual og tabel på side 46). 
3 - Hvis pumpen leveres med motor, kobling og sokkel, er monteringen udført på vores fabrik. 
Kontroller under alle omstændigheder, om der er sket skade på pumpen under transport. 
4 - Hvor det er muligt, tilråder vi at fastbolte soklen til gulvet. Når dette er gjort, skal pumpemotorens 
placering (på linie) kontrolleres igen, og om nødvendigt justeres ved at anbringe mellemlægsskiver 
under soklen. 
5 - I nogle applikationer anvendes der normalt højdejusterbare fødder, fordi disse muliggør 
regelmæssig rengøring under soklen. 

 
3.2 - RØRSYSTEM 

1 - OMAC-pumpens indsugning og udtømning er dimensioneret til selv meget viskose medier. Derfor 
behøver rørsystemet ikke nødvendigvis være proportioneret hertil.  
2 - Indsugnings- og udtømningsrørsystemet bør være dimensioneret i henhold til beregningen i den 
tekniske manual, idet der tages højde for de forventede kapacitets-, viskositets- og friktionstab. 
3 - LOBEROTORpumperne kan arbejde med store friktionstab i udløbet, men ikke i indløbet, hvor vi 
anbefaler så stor og så kort rørføring som muligt for at få en lavere NPSN (Net Positive Suction Head) 
end den, der er til rådighed. 
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4 - Pumpen bør installeres i nærheden af den kilde, hvorfra den suger medie op. 
5 - Reducer som minimum bøjninger og studser langs hele ledningen. 
6 - Anvend bøjninger med stor radius, og undgå afgreninger og unødvendige strækninger. 
7 - Kontroller, at indløbets tilslutningspakning er i orden og ikke nedsætter pumpens sugekraft. 

8 - Rørsystemets vægt må ikke belaste pumpehuset, og 
der må ikke anvendes vold ved tilslutningen  
for at undgå overbelastning og deformering af 
rotorhuset. 

 

Fig. 2 

9 - Især i tilfælde af meget lange rørsystemer skal der 
anbringes afspærringsventiler på både indløbs- og 
udløbssiden for at muliggøre pumpevedligeholdelse og 
afmontering uden at skulle tømme rørsystemet helt. 

 
Fig. 3 

10 - Indsæt en fleksibel kompensator for at reducere 
vibrationer og undgå tryk på grund af termisk 
ekspansion i rørsystemet.  

Fig. 4 
 
11 - Vi tilråder, at der anbringes manometre og 
vakuummetre nær pumpen. De er nyttige ved kontrol af 
pumpens driftsbetingelser og til diagnosticering af 
mulige problemer såsom: 
– overtryk 
– manglende flow 
– ustabile driftsbetingelser  
– kavitation 
 

 
Fig. 5 

12 - Om nødvendigt placeres der et filter på indløbet. Filtrets sugeflade skal være mindst 4-5 gange 
større end sugerøret for at minimere friktionstabet. 
13 - Når pumpen skal installeres, skal der være tilstrækkelig plads omkring den til vedligeholdelse og 
mulig afmontering. 
14 - Hvis der ikke står væske i pumpen, skal der placeres en fodventil eller en kontraventil på 
indløbsiden for at opretholde spædningen. 
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RIGTIGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = fodventil 
B = kontraventil 

 
 
 

   FORKERT 
 
 

     Luft 
 
 

Fig. 6 
 
15 - Sugeledningens vandrette sektioner skal have en lille hældning opefter for at undgå, at der dannes 
luftlommer, som kan påvirke pumpens spædning. 
 

 
 
    VAKUUM 

     RIGTIGT 
 

   FORKERT 
 

     Luft                   Luft 
 

Fig. 7 
 

16 - Reducer friktionstab, der skyldes sugeledningen, til et minimum 
ved vakuumsugning. Anbring en kontraventil på udløbssiden for at: 
– undgå luft- eller væsketilbagestrømning i pausen med henblik på 
at holde rørsystemet helt fuldt; 
– lette start under belastning. 

 

 
Vakuum 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8 
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3.3 - FØRSTE START 
1 - Klembrættilslutningen og den termiske indstilling, der laves iht. den maksimalt tilladelige absorption, 
skal udføres af fagfolk og følge instruktionerne på elmotorens typeskilt (✎ .). 
2 - Rengør rørsystemet med rent vand for at fjerne fremmedlegemer, slagger og belastning. 
VIGTIGT: Anvend ikke LOBEROTORpumper til ?a.m.-drift. 
3 - Kontroller, at alle porte på indløb og udløb er helt åbne. 
4 - LOBEROTORpumpen har meget ringe sugekraft med tørre flige. Derfor skal rotorhuset og 
sugeledningen fyldes med væske, hvis der ikke står væske i pumpen. 
VIGTIGT: LOBEROTORpumper kan køre, selv om de er tørre, fordi de bevægelige dele ikke rører 
hinanden, bortset fra glidefladerne på pakningerne, som især ved høj hastighed har en tendens til at blive 
overophedede. Vi tilråder derfor, at pumpen ikke får lov at køre uden væske for lang tid ad gangen for at 
undgå slid på pakningerne. Hvor længe pumpen må køre uden væske, afhænger af 
omdrejningshastighed og materialet på pakningernes glideflader (5 minutter for PTFE eller kulstof og 15 
sekunder for wolfram). 
5 - I pumper med ?flushed pakninger og varmekapper skal det kontrolleres, at alle disse anordninger er 
rigtigt tilsluttet, og at væsken, der anvendes til skylning - frem for alt ved pakdåser med hydraulisk 
spærre, passer til den pumpede væske. 

 
Fig. 9 

 
6 - Kontroller den rigtige rotationsretning for pumpen ud fra drivakslens stilling. I standardversioner er 
rotationsretningen reversibel.  

 
Fig. 10 
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7 - Start om muligt pumpen ved reduceret hastighed, øg den derefter, til den når arbejdshastigheden, 
og kontroller, om der er problemer 
(overtryk, tab i rørsystemet, kavitation, vibration). 
8 - Hvis arbejdshastigheden er meget høj, er det normalt, at lejehustemperaturen når 50-60°C, ikke 
mindst i de første arbejdstimer. 

 
4. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 

4.1 - SMØRING 
1 - OMAC-pumper leveres færdigfyldte med olie af typen ISO VG 68. 
 

Anbefalede smøremidler Tab. 9   Oliemængde Tab. 10 
ARBEJDSTEMPERATUR  PUMPETYPE LITER MÆRKE 

da –20°C a + 90°C da +90°C a + 150°C  B100 0,2 
ESSO SPARTAN EP 68 SPARTAN EP 150  B105 - B110 - B115 0,5 
SHELL OMALA OIL 68 OMALA OIL 150  B215 - B220 1 
CASTROL ALPHA SP 68 ALPHA SP 150  B325 - B330 2,2 
BP ENERGOL GR-XP 100 ENERGOL GR-XP 150  B430 - B440 4,5 
MOBIL MOBILGEAR 626 MOBILGEAR 629  B470 - B490 6,7 
AGIP BLASIA 68 BLASIA 150  B550 15 
FINA GIRAN 100 GIRAN 150  B660-B680 30 

 
2 - Kontroller dagligt oliestanden på pumpesiden, som skal være helt fyldt med det oppumpede 
materiale (pump off). 
3 - Efterfyld om nødvendigt med smøreolie ud fra Tab. 9. 
4 - Hvis pumpen anvendes med lodrette åbninger, skal der byttes om på proppens og 
oliestandsmålerens position. 
5 - Olien bør skiftes efter en indkøringsperiode på ca. 150 arbejdstimer, og derefter for hver 2.500 
timer. 
6 - Hvis lejehuset kører konstant med temperaturer over  90°C, skal der smøres med olie med en 
højere viskositet (se Tab. 9), og olien skal udskiftes for hver 1.000 arbejdstimer. 
 

4.2 - ENKELTVIRKENDE, BALANCEREDE MEKANISKE PAKNINGER Fig. 23 - 24 
1 - De mekaniske pakninger kræver ikke vedligeholdelse. 
2 - Hvis der opstår lækager på grund af slid på kontaktfladen, udskiftes hele pakningen (se 
afmonteringsvejledning). 
3 - Hvis der arbejdes længe med slidte pakninger, skal det kontrolleres, at det oppumpede produkt 
ikke trænger ind i lejehuset. 
4 - VIGTIGT: Lad ikke de ?enkle, mekaniske pakninger køre i tør tilstand. 
 

4.3 - ?FLUSHED, MEKANISKE PAKNINGER Fig. 25 
1 - Som det er tilfældet med enkeltvirkende mekaniske pakninger, kræver de ?flushed mekaniske 
pakninger ingen vedligeholdelse. 
2 - Når den mekaniske pakning udskiftes, skal drejeringen (224) og læberingen (223) på 
hjælpepakningen også udskiftes. 
3 - Med et godt tilsluttet ?skyllesystem kan pumpen endda arbejde, uden at der pumpes noget 
produkt, fordi pakningerne ikke kan blive overophedede. 
4 - Kontroller, at fluksningen er effektiv, når pumpen kører, for ikke at beskadige hjælpepakningerne 
(se tilslutningsdiagram Fig. 9). 
5 - Se vejledningen vedrørende enkeltvirkende mekaniske pakninger for at afmontere de ?flushed 
mekaniske pakninger. 
6 - Fjern skyllecisternen fra rotorhuset for at fjerne den stationære del af den mekaniske pakning. 
7 - Ved samling skal drejeringen (224) anbringes rigtigt og hjælpepakningsringen (223) samles i sit 
sæde på skyllecisternen (220) i henhold til tegning Fig. 25, før den roterende del af den mekaniske 
pakning sættes i. 
 

4.4 - PAKNINGSAFBALANCERING 
1 - Alle LOBEROTORpumpens mekaniske pakninger afbalanceres, ved at den stationære del låses 
fast med en speciel balancering 210 - 230 (Fig. 23 - 24 - 25). 
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2 - Afbalanceringen af den mekaniske pakning er strengt nødvendig, når trykket, 
målt på pumpeudløbet, er ca. eller overstiger 10 bar. 
3 - Afbalanceringen foreslås endog for lavtryksdrift, når der er: 
– trykspidser på grund af første igangsætning 
– ekstremt viskose produkter 
– hyppige starter 
– sarte eller bløde pakningsmaterialer (grafit, keramiske, PTFE). 
 

4.5 - PAKDÅSER Fig. 28 - 29 
1 - Indledende justering af pakdåserne bør gennemføres under indkøringen. 
2 - Efter at pumpen har kørt nogle få timer, vil pakningen være blevet komprimeret, hvorefter 
yderligere justering er nødvendig. Husk dog at lade pumpen dryppe ganske let, så pakningen bliver 
smurt. 
3 - Når dryptabet bliver for stort og det ikke længere er muligt at spænde pakningen, skal både pakring 
og akselbeskyttelsesbøsning udskiftes. 
 

4.6 - LÆBEPAKNINGER Fig. 27 
1 - Læbepakningerne er sat sammen af et underlag, hvori de to læbepakninger af typen UM er 
placeret: den ene vendt indad til tætning af produktet og den anden vendt udad til sugetætning. Akslen 
er beskyttet af en bøsning i AISI 316. 
2 - Kontroller under samlingen, at læbepakningerne sidder rigtigt på underlaget (244). 
3 - Saml underlagene på rotorhuset, smør dem med fedt mellem pakningerne og isæt bøsningerne 
(241). 
4 - Saml rotorhuset og spænd bøsningernes unbrakoskruer, hvorved de låses på akslen, hvis 
pakningerne allerede er anbragt. 
 

4.7 - ADVARSLER 
1 - Hvis produktet let tørrer ud, krystalliseres eller bundfældes, er det nødvendigt at vaske pumpe- og 
rørsystem efter hver arbejdsdag eller ved starten af en lang anlægspause. 
2 - OMAC-pumper har den specielle egenskab, at omdrejningsretningen kan ændres, hvilket gør det 
muligt at returnere produktet ved at tømme udløbsrørsystemet. 
3 - Kontroller, at pakningsanordningerne ikke er blokerede, ved at dreje pumpeakslen manuelt, hvis 
pumpen ikke har kørt i lang tid. 
4 - Kontroller, at pumperne og rørsystemet ikke er blokeret af faste stoffer, der er opstået i 
pauseperioden, hvis produktet har tendens til at størkne eller stivne. 
 

4.8 - DAGLIG KONTROL 
1 - Visuel kontrol af alle pakninger og lignende samt af den generelle kørsel. 
2 - Sørg for hurtigst muligt at udskifte pakningen, hvis en mekanisk pakning er utæt, således at det 
undgås, at produktet trænger ind i lejehuset. 
 

4.9 - UGENTLIG KONTROL 
1 - Kontroller pumpens og motorenhedens oliestand og fyld om nødvendigt efter med olie svarende til 
producentens vejledning. 
2 - Kontroller rotorhuset og rengør det, idet eventuelle produktaflejringer fjernes. 
3 - Kontroller, at der ikke er sket nogen rivning mellem rotorerne eller mellem rotorer og rotorhusets 
statiske overflader. 
4 - Kontroller, at bypassventilen, hvis der er en sådan, ikke er blokeret efter en lang pause i arbejdet. 
For at undersøge det er det skal justerskruen (59) løsnes helt og sættes tilbage i den udgangsstilling, 
som indikeres af holderen (62) Fig. 21. 
 

4.10 - HALVÅRSKONTROL 
1 - Kontroller smøreoliens tilstand, hvis pumpen arbejder konstant ved høj temperatur, dvs. over 
120°C. Sørg for at få den udskiftet, hvis den er blevet mørk. 
2 - Kontroller, at takthjulene ikke lader rotorerne røre hinanden; skift om nødvendigt de slidte gearhjul. 
3 - Kontroller akslernes stivhed. Udskift lejerne, hvis de udviser det mindste aksiale eller radiale slør. 
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4 - Kontroller lejehusene for korrosion. Sørg om nødvendigt for at få dem malet med en maling, der 
kan beskytte dem mod hurtigt slid. OMAC-standardpumper er malet med: LYS 
EPOXYEMALJEMALING RAL 7032. 
 

Hvis disse kontroller udføres systematisk, kan pumpen blive ved med at køre som ny i mange år. 
 
 
5.  SIKKERHEDSVENTIL OG MANUEL BYPASS 

5.1 - SIKKERHEDSVENTIL 
1 - Placering af en sikkerhedsventil direkte på pumpen eller anlægget anbefales for altid at redde 
pumpen i tilfælde af forkert betjening, som kan fremkalde overtrykspidser. 
2 - Hvis pumpen ikke har en sikkerhedsventil, kan den ikke arbejde med et blot delvist blokeret 
udløbsrør. 
3 - På bestilling kan OMAC-pumper leveres med sikkerhedsventil. 
4 - Sikkerhedsventilen, der er placeret direkte på pumpens endedæksel, er reversibel og drives af en 
?registerkomprimeret fjeder. 
5 - Justeringen af sikkerhedsventilen skal udføres på en arbejdende pumpe, fordi 
recirkulationskonstansen afhænger af pumpehastighed, produktets absolutte vægt og viskositet. 
6 - For at undgå konstante vibrationer skal sikkerhedsventilen justeres, så den begynder at arbejde 
med et tryk, der ligger 10% over driftstrykket. 
 

5.2 - SIKKERHEDSVENTILJUSTERING Fig. 21 
1 - Start pumpen, idet sikkerhedsventilen stadig er løs, dvs. uden at fjederen er under tryk. 
2 - Spænd justerskruen (59), idet fjederen gradvist komprimeres, og trykket på udløbet kontrolleres, så 
det ikke overstiger det maks. tilladte tryk. 
3 - Find ventilens kritiske åbningspunkt ved det krævede tryk, ved at stille på justeringsskruen og 
kontrollere åbningen med en målesonde.  
4 - Komprimer fjederen 1/4 skrueomdrejning over det kritiske punkt for at undgå vibrationer. 
5 - Anbring mærkeringen (62) og fastgør den med en velegnet unbrakoskrue (65). 
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5.3 - MANUEL BYPASSVENTIL 
1 - Sikkerhedsventilen kan også anvendes som manuel bypass til at justere kapaciteten. 
2 - Tag trykket af fjederen ved at løsne mærkeringen (59), så stemplet (57) kan fjernes fra 
pumpekammeret og en del af den pumpede væske få lov at løbe tilbage til sugekammeret. 
3 - Denne procedure må på grund af konstant recirkulation ikke udføres med flygtige væsker eller 
produkter, der er følsomme over for temperaturstigninger. 
4 - For produkter med en viskositet over 15.000 Cps foreslår vi, at der etableres en rigtigt 
proportioneret bypass på ledningen, så det er muligt at ?lade hele flowet køre igennem, hvis det bliver 
nødvendigt at recirkulere hele det pumpede produkt. 
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ÅRSAG 
 

AFHJÆLPNING 

•            Forkert rotationsretning 1. Vend den 

•            Uspædet pumpe 2. Fyld pumpekammeret og føderørene med væske, idet 
luften stødes ud 

• • •      •    Ikke udskyllet tilstrækkelige mængder 
3. Øg skyllehøjden, forstør indsugningsrørets diameter, 
reducer indsugningsrørets længde og bøjninger, nedsæt 
pumpehastigheden og medietemperaturen, kontroller, at 
viskositetsøgningen passer til motorens effekt 

 • • •     •    Produktet fordamper ved indløbet 4. Afhjælpning som ved punkt 3 

 • • •     •    Luft trænger ind i indløbet 5. Kontroller og spænd indsugningsrørtilslutningerne, 
spænd pakdåsen eller udskift den om nødvendigt 

• • • •     •    Der er luft i indsugningsrørsystemet 6. Afhjælpning som ved punkt 2 

 • • •     •    ?Gennemskylning i sugebeholder i ikke 
tilstrækkelig 7. Øg produktniveauet, sænk sugeåbningens position 

• • • •     •    Snavset eller blokeret ventil eller 
sugefilter 8. Rengør dem 

   • • • • • •    For høj produktviskositet 9. Reducer pumpehastigheden, øg produkttemperaturen 

 •           Utilstrækkelig produktviskositet 10. Øg pumpehastigheden, sænk produkttemperaturen 

 •    •   • •  • For høj produkttemperatur 11. Sænk produkttemperaturen, nedkøl pumpekammeret 

    •  • •     Utilstrækkelig produkttemperatur 12. Øg produkttemperaturen, opvarm pumpekammeret 
(inden for de grænser, producenten giver) 

        • • • • Opslæmmede partikler i produktet 13. Rengør indsugningsrøret, etabler et filter på indløbet 

 •   • • • •  •  • For højt modtryk 
14. Fjern eventuelle forhindringer i udløbsrøret, rengør 
det, øg dets diameter, mindsk udløbsrørsystemets 
længde og antal bøjninger 

     • • •   • • For stram pakning 15. Løsn pakdåsen og spænd den korrekt (se vejledning) 

 • • •     •    For løs pakning 16. Stram pakdåsen korrekt (se vejledning) 

          •  Utilstrækkelig mængde tætningsvæske 17. Kontroller væskeflowet og øg det om nødvendigt 

  • •   • • •    For høj pumpehastighed 18. Sænk pumpehastigheden 

 •           Utilstrækkelig pumpehastighed 19. Øg pumpehastigheden 

     • • • • •  • Tryk på rotorhuset 20. Kontroller rørsystemets opstilling, indsæt 
kompensatorer, understøt rørsystemet 

 •           Remmen glider 21. Stram den 

     • • • •    Samling ikke rigtigt rettet ind 22. Juster opstillingen mellem pumpe og drevanordning 

        •    Pumpen eller drevanordningen ikke 
fastgjort på soklen 23. Spænd ankerbolte, kontroller igen opstillingen 

     • • • • •  • Slidte lejer 24. Få dem udskiftet af producenten 

    • • • • • •  • Slidte eller usynkroniserede gearhjul 25. Udskift dem eller juster dem efter producentens 
vejledning 

     • • • •   • Forkert mængde eller kvalitet gearolie 26. Følg producentens vejledning 

    • • • • • •  • Dele rører rotorhuset 27. Kontroller planmæssigt tryk og driftstryk, kontakt 
producent 

 •     • •     Slidte rotorer 28. Udskift dem 

• •    •       Kontroller for ventillækager 29. Kontroller ventiljustering, kontroller og rengør 
pakningsanordninger og udskift om nødvendigt dele 

 •       •    Kontroller, om ventilen vibrerer 30. Kontroller ventiljusteringen (se vejledning), kontroller 
og rengør ventilen 

 •       •    Kontroller, om ventilen er dårligt justeret 31. Juster fjederspændingen, så ventilen åbner med et 
tryk på over 10% af driftstrykket. 



 
 

- 14 - 

 

 
 
 

Tab. 13 - ROTORFRIGANG 

Rotorer i AISI 316 
ST-version 

Rotorer i AISI 316 
SM-version 

Rotorer i rustfrit stål 
anti-rivningslegering 

Aksel- 
fremspring 

A B C D A B C D A B C D S 

B100 0,12 0,12 0,15 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,07 0,08 0,12 0,15 0,12 
B105 - B110 0,14 0,14 0,15 0,30 0,19 0,19 0,22 0,30 0,07 0,08 0,20 0,20 0,14 

B115 0,14 0,14 0,18 0,30 0,19 0,19 0,22 0,30 0,07 0,08 0,20 0,20 0,14 
B215 0,15 0,15 0,18 0,30 0,22 0,23 0,32 0,30 0,07 0,08 0,20 0,20 0,15 
B220 0,15 0,17 0,23 0,30 0,25 0,25 0,32 0,30 0,07 0,08 0,20 0,20 0,15 
B325 0,17 0,17 0,20 0,35 0,25 0,25 0,32 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,17 
B330 0,17 0,19 0,23 0,35 0,27 0,28 0,32 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,17 
B430 0,18 0,18 0,22 0,35 0,27 0,27 0,32 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,18 
B440 0,18 0,18 0,22 0,35 0,27 0,27 0,32 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,18 
B470 0,20 0,20 0,27 0,35 0,32 0,32 0,35 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,20 
B490 0,20 0,20 0,27 0,35 0,32 0,32 0,35 0,35 0,10 0,10 0,25 0,20 0,20 
B550 0,22 0,22 0,35 0,40 0,32 0,32 0,40 0,40 0,15 0,15 0,35 0,25 0,22 
B660 0,27 0,27 0,35 0,50 0,37 0,37 0,50 0,50     0,27 
B680 0,27 0,27 0,35 0,50 0,37 0,37 0,50 0,50     0,27 

��������������•������� 

 

Tab. 14 - Spændingsmoment – Nm 

Pumpe- 
størrelse 

Pos. 8 
Justering af gear 

Pos. 42 
Rotorlås 

Pos. 52 
Rotorhus 

Pos. 51 
Ende- 

dæksel 

B100 3,5 27 7 7 

B1 8 83 18 18 

B2 12 127 32 32 

B3 29 223 54 54 

B4 52 348 127 54 

B5 88 348 54 54 

B6 203 348 83 83 
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Tab. 15 - Varmekappe og ?pakningsskylletilslutninger 

 B100 B1 B2 B3 B4 B470 - 490 B5 B6  

A –  1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 

B –  1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 3/4” 3/4” 3/4" 

C 1/8” 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 3/4” 3/4” 3/4"  

D 56 75 100 122 150 180 230 300  

Cylindrisk GAS-gevind UNI 228 - dimensioner i mm 
 

 

 
 B100 B1 B2 B3 B4 B470

-490 
B5 B6 

D1 20 30 35 50 65 80 65 100 
D6 29 39 44 62 77 95 77 115 
D7 35 45 50 70 85 105 85 125 
L1 29,1 29,1 29,1 34,1 38,8 43,8 38,8 41,3 
L2 44 44 44 50 55,5 59 55,5 85 
L3 19,1 19,1 19,1 21,1 25,8 25,8 25,8 25,8 
L4 10 10 10 13 13 18 13 15,5 
L5 2 2 2 2,5 2,5 3 2,5 3 
L6 5 5 5 6 6 7 6 7 
L7 9 9 9 9 9 9 9 9 
L8 2 9,5 14 14 16 21 45 56 

 
Tab. 16 - Mekanisk paknings samlede dimensioner i mm 
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Tab. 17 - Lejer 

For-samlede lejer  Pumpest
ørrelse ISO-lejer  Pumpestørre

lse forside bagside   forside bagside 
B1 32006 X   B5 NJ 2216 E 3214 
B2 32008 X 32007 X  B6 NJ 224 E 3220 
B3 32010 X 32008 X  
B4 32014 X 32012 X  

 
1 - Lejerne på pumpetype B1 - B2 - B3 - B4 er sammensat af 2 stk. enradede koniske rullelejer, en 

afstandsring til indvendige ringe og en afstandsring til udvendige ringe. 
Monteringen af typen SET-RIGHT TM fra selskabet TIMKEN udføres omhyggeligt af vores personale for at 
garantere en ideel rulning uden slør. 
Derfor skal disse lejer bestilles direkte til OMAC. De leveres for-samlede til den rette forbelastning. 

2 - Lejerne til pumpetype B5 - B6 svarer til ISO-normen for ligerulletypen og toradede lejer af ?kronetypen, 
der fås overalt. 

3 - Lejernes levetid afhænger af driftsbetingelserne (hastighed, tryk, absorberet kraft). Beregning af lejernes 
levetid kan leveres efter anmodning, hvis blot driftsbetingelserne er kendte. 

 

 
 

Fig. 13 - Leje SET-RIGHT TM 
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8. - INSTRUKSER VEDRØRENDE MONTERING OG AFMONTERING. PUMPETYPE B1 - B2 - B3 - B4 - 
B550 
 

 
 
Fig. 14 - Snittegning af type B105 - B110 - B115 
 

 
 
Fig. 15 - Snittegning af type B215 - B220 - B325 - B330 - B430 - B440 - B550 
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AFMONTERING AF ROTORHUS - PUMPETYPE B1 - B2 - B3 - B4 - B550 

 
 

1. Fjern frontmøtrikkerne og indsæt vipperedskab i 
de dertil beregnede riller i dækslet. 

 

2. Løsn rotormøtrikkerne ved at dreje dem mod 
uret og anbring et redskab (ikke metal) mellem 
rotorerne, så de forhindres i at dreje. 

  

3. Overhold de referencemærker, der er på rotorer 
og aksler (1-2), så delene placeres korrekt, når 
de skal samles igen. 

 

4. Træk rotorerne ud og pas på ikke at beskadige 
dem med metalværktøjer. 

 

 
5. Løsn de bageste møtrikker og træk rotorhuset 

ud. 

 

6. Træk den stationære del af den mekaniske 
pakning ud af rotorhuset. 
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7. Løsn unbrakoskruerne på den mekaniske 

pakning. 

 

8. Træk den roterende del af den mekaniske 
pakning af akslen. 

 
MONTERING AF ROTORHUS Mod. B1 - B2 - B3 - B4 - B550 

 

 

9. VIGTIGT! Pas under de følgende operationer på 
ikke at beskadige den skjulte pakningsflade. 
Læg ikke pakningerne på arbejdsbordet og rør 
kun ved dem med rene hænder. 

 

10. Rengør omhyggeligt akslerne. Smør O-ringen 
let og isæt den roterende del af pakningen, 
muligvis ved hjælp en konisk bøsning.  
Pres kun med hænderne - undgå at anvende 
metalværktøj. 

  
11. Sørg for, at den mekaniske pakning hviler på 

akslens anlægsflade, og spænd gradvist 
unbrakoskruerne. Vi anbefaler at anvende et 
?gevindlåsemiddel (ex locktite) for at undgå, at 
skruerne løsner sig under drift. 

 

12. Saml den stationære del af rotorhuset og sørg 
for, at rillen er i linie med holdestiften, der 
allerede er placeret på sædets bund. 
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13. Rengør omhyggeligt pakningens glideflader og 
saml rotorhuset forsigtigt for ikke at beskadige 
pakningerne og sørg for, at de godt anbragt på 
?propper. Fastspænd de bageste møtrikker. 

 

14. Saml rotorerne og sæt dem i højeste stilling 
efter referencemærkerne (1-2). Fastspænd 
rotormøtrikkerne (se tab. 14). Anbring et 
redskab (ikke metal) mellem rotorerne for at 
forhindre dem i at dreje. 

 
AFMONTERING AF LEJEHUS - PUMPETYPE B1 - B2 - B3 - B4 

  

15. Fjern olien og drevnøglen på akslen efter at 
have afmonteret rotorhuset. 

 

16. Fjern geardækslet og lav et referencemærke 
på gearhjulene for at kunne placere dem korrekt 
ved genmontering. 

  

17. Fjern låseskivernes holdenøgler . 

 

18. Løsn holderingsmøtrikken ved at stikke en kile 
(ikke metal) ind mellem gearhjulene for at 
forhindre dem i at dreje. 

 



 

- 21 - 

  

19. Tag gearhjulene af ved at stikke en løftestang 
ind mellem lejehuset og gearhjulenes side uden 
at beskadige fortandingsprofilen. 

 

20. Ved montering og afmontering anbefaler vi, at 
gearhjulene erstattes med en afstandsring for 
ikke at splitte det for-samlede leje ad.   

  

21. Fjern lejernes holdere. 

 

22. Fjern akslerne ved hjælp af en hammer (ikke 
metal). 

  

23. Marker afstandsringene med henblik på den 
aksiale justering, anbring dem derefter korrekt 
igen ved samling. 

 

24. Fjern låseskivernes holdenøgler. Løsn 
holderingenes møtrikker og fjern lejerne. 

 



 
 

- 22 - 

 

MONTERING AF LEJEHUS - PUMPETYPE B1 - B2 - B3 - B4 

 

 

25. Lejerne er for-samlede med den korrekte for-
belastning. Lejedelene kan ikke erstattes af 
andre. Det er ikke muligt at ombytte dele fra 
samme leje. For at bytte om på frontlejerne, der 
låser akslen aksialt, skal referencemarkeringen ( 
), der skal sættes på akslens anlægsflade, 
overholdes. På type B 105, B 110, B 115 er der 
placeret et enkelt, for-samlet og aksialt låst leje.  

 

   

 

 

26. Dimensioner "X" (± 0,02) 
 

B1 B2 B3 B4 
63 39,50 41,40 50,90  

   

 

 

27. Monter det for-samlede frontleje, spænd 
ringmøtrikken og sæt holdenøglen i 
ringmøtrikkens indhak. 
 
VIGTIGT: Anbring alle sikkerhedsskivens nøgler 
henne ved ringmøtrikken for at lade 
afstandsringen passere med henblik på aksial 
justering. 

   

 

 

28. Monter det for-samlede bageste leje, spænd 
holderingen, idet der indsættes en afstandsring 
egnet til at erstatte gearhjulet, så lejet holdes 
samlet under monteringsarbejdet. 
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29. Anbring afstandsstykkerne til aksial justering og 
monter akslerne med de allerede fikserede lejer. 

   

 

 

30. Anbring O-ringen i dens sæde og monter 
lejeholderne med den allerede fastgjorte 
olielæbepakning. Monter rotorhuset og rotorerne 
som allerede beskrevet og kontroller, at sløret er 
som vist i tab. 13. 

   

 

 

31. Afmonter rotorer og rotorhus og juster 
afstandsringen i henhold til den ønskede 
dimension, hvis rotorfrigangen ikke er omfattet af 
tolerancerne, der vises i tab. 13.  
 
N.B. Der kan rekvireres et mellemringssæt hos 
producenten. 

   

 

 

32. Fjern afstandsringene, der anvendes til 
afmontering, og isæt nøglerne til geardrevet i 
deres sæder med let kraft. 
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33. Gearhjulsparret består af et fast og et 

justerbartgearhjul. Monter det faste gearhjul, 
derefter det justerbare med uspændte skruer. 
Husk at tage hensyn til en omtrentlig primær 
synkronisering af rotoren. 

 

34. Spænd holderingsmøtrikkerne med de dertil 
hørende sikkerhedsskiver og anbring den rette 
holdenøgle korrekt. Isæt en kile i blødt materiale 
mellem geartænderne for at undgå, at 
gearhjulene drejer under dette arbejde. 

  
35. Når kilen er sat ind mellem gearhjulene, 

spændes rotormøtrikkerne. Husk at tage 
hensyn til drevmomentet, der vises i tab. 14. 

 

36. Synkroniser rotorerne perfekt og spænd 
gradvist det justerbare gearhjuls skruer, idet 
rotorsynkroniseringen overvåges. 

 
 

37. Spænd de justerbare gearskruer helt, idet det 
sikres, at drevmomenterne bliver som vist i tab. 
14. 
N.B. I TILFÆLDE AF NY-SYNKRONISERING 
ER DET NØDVENDIGT AT UDSKIFTE 
PLANSKIVERNE, SOM ER BLEVET HULE 
VED DEN TIDLIGERE SAMMENSPÆNDING. 

 

38. Monter geardækslet. Sørg for at anbringe O-
ringen og isætte nøglen på akslen. Påfyld den 
oliemængde i lejehuset som angivet i tab. 10. 
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9. MONTERINGS- OG AFMONTERINGSVEJLEDNING. PUMPETYPE B6 
 
 

 
 

Fig. 16 Snittegning af type B660 - B680 



 
 

- 26 - 

 

 
9. MONTERINGS- OG AFMONTERINGSVEJLEDNING. PUMPETYPE B550 

 
 
 

 
Fig. 16/bis Snittegning af type B550 
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AFMONTERING AF ROTORHUS - PUMPETYPE B660 - B680 

  
1. Fjern endedækslet og løsn rotorens to 

låsemøtrikker. 

 

2. Løsn de bageste møtrikker og fjern rotorhuset. 

 

  
3. Løsn rotormøtrikkerne ved at dreje dem mod 

uret og anbring et redskab (ikke metal) mellem 
rotorerne, så de forhindres i at dreje. 

 

4. Overhold de referencemærker, der er på rotorer 
og aksler (1-2), så delene placeres korrekt, når 
de skal samles igen. 

  
5. Træk rotorerne ud og pas på ikke at beskadige 

dem med metalværktøjer. 

 

6. Løsn de to sikkerhedsskruer og fjern 
pakningsflangen. 
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7. Træk den stationære del af understøtningen, 

der er fastgjort på pakningsflangen. 

 

8. Løsn unbrakoskruerne på den mekaniske 
pakning. 

 

 

MONTERING AF ROTORHUS 
 
10. VIGTIGT! 

Pas under de følgende operationer på ikke at 
beskadige de skjulte pakningsflader. Læg ikke 
pakningerne på arbejdsbordet og rør kun ved 
dem med rene hænder. 

 

9. Træk den roterende del af pakningen af akslen.

 

 

  
11. Rengør omhyggeligt akslerne. Sørg for, at 

pakningernes afstandsringe er sat i (295). Smør 
O-ringene let og sæt den roterende del af 
pakningerne på akslerne. Pres kun med 
hænderne - undgå at anvende metalværktøj.  

 

12. Sørg for, at den mekaniske pakning hviler på 
akslens anlægsflade og spænd 
unbrakoskruerne gradvist. Vi anbefaler at 
anvende et ?gevindlåsemiddel (ex locktite) for 
at undgå, at skruerne løsner sig under drift. 

 



 

- 29 - 

 

  
13. Saml den stationære del af pakningerne på 

understøtningerne og sørg for at anbringe rillen 
i linie med holdestiften. Monter disse 
understøtninger på pakningsflangen, idet O-
ringen placeres. 

 

14. Rengør omhyggeligt pakningens glideflade og 
monter pakningsflangen forsigtigt for ikke at 
beskadige pakningerne. Sørg for, at flangen er 
indstillet efter referencestifterne, og spænd de 
rette skruer. 

 

  
15. Saml rotorerne og indstil dem efter reference-

mærkerne (1-2). Spænd rotormøtrikkerne (se 
tab. 14). Anbring et redskab (ikke metal) mellem 
rotorerne for at forhindre dem i at dreje. Spænd 
rotormøtrikkerne. 

 

16. Monter rotorhuset og anbring O-ringen. 

 
AFMONTERING AF LEJEHUS 

  

17. Fjern olien og akslens drevnot efter at have 
afmonteret rotorhuset.  

 

18. Fjern geardækslet, tag holdenøglerne af 
låseringen og løsn ringmøtrikkerne.  
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19. Stil pumpen på højkant og træk de to 
lejestøtter ud. Brug gevindhullerne til dette. _ 
Herved fjernes afstandsringene til aksial 
justering ligeledes. Disse skal forsynes med 
markering og lægges til side, så de kan 
placeres rigtigt, når pumpen samles igen.  

 
 

 

 

 

  

20. Fjern kuglelejet fra dets understøtning ved at 
fjerne ?bull ringen.  

 

 

21. Marker gearhjulene for at placere dem rigtigt, 
når de samles igen. 

 
 

22. Træk akslerne ud, mens gearhjulene stadig 
sidder i. Hertil anbefaler vi at anvende mekanisk 
løfteudstyr, som kan fastgøres til gevindhullerne 
på akselenderne. 

 

23. Fjern rullelejets indvendige ring med en 
udtrækker. Fjern gearhjulet og pas på ikke at 
beskadige tandprofilen. 
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MONTERING AF LEJEHUS 

  
24. Fjern ringen og træk rullelejets udvendige ring 

ud af lejehuset.  
 

 

25. Monter rullelejets udvendige ringe på 
lejehuset. Der skal anvendes en holdering til at 
indstille ringene aksialt, fordi der ikke er 
etableret nogen forsænkning. Monter 
holderingene uden pakringe.  

 

 

26. Rullelejets indvendige ring monteres med et 
overmål. Derfor foreslår vi en påkrympning, 
hvor ringen opvarmes til 90�C i oliebad, for at 
undgå eventuel rivning. Sæt gearhjulene i deres 
leje og saml dem med let kraft.  
 
VIGTIGT: Monter de indstillelige gearhjul på 
akslen, som skal anbringes på pumpen.  

 

 

 

 
 

27. Monter akslerne. Hvis ikke gearhjulene er 
blevet fjernet fra akslerne, overholdes den 
synkronisering, der blev markeret tidligere, når 
pumpen samles igen. 

 

28. Isæt afstandsringe (10) på akslerne og saml 
understøtningerne (75) med de kuglelejer, der 
allerede er monteret. Anbring afstandsringene til 
aksial justering (11) og stram skruerne.  
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29. Monter pakringene (18) på holderingene (9). 

 

30. Monter rotorhuset som tidligere beskrevet; 
stram holderingsmøtrikken med de tilhørende 
låseskiver og indstil holdenøglerne rigtigt. Isæt 
en kile (ikke metal) mellem rotorerne for at 
undgå, at rotorerne drejer under dette arbejde.  

  
31. Løsn skruerne, som låser de bageste lejers 

understøtning, fjern afstandsringene og juster 
dem efter den ønskede dimension, hvis der ikke 
er inkluderet spillerum i tolerancerne angivet i 
tab. 13. N.B. Der kan rekvireres et 
mellemringssæt hos producenten.  

 

32. Synkroniser rotorerne og spænd gradvist det 
justerbare gearhjuls skruer og kontroller 
rotorsynkroniseringen. Det justerbare gearhjul 
kan nås gennem en åbning øverst i lejehuset.  

 

 
 

33. Spænd de justerbare gearskruer helt, idet det 
sikres, at drevmomenterne bliver som vist i tab. 
14. N.B. I TILFÆLDE AF NY-
SYNKRONISERING ER DET NØDVENDIGT 
AT UDSKIFTE PLANSKIVERNE, SOM ER 
BLEVET HULE VED DEN TIDLIGERE 
SAMMENSPÆNDING.  

 

34. Monter geardækslet. Sørg for at anbringe O-
ringen og isætte nøglen på akslen. Påfyld den 
oliemængde i gearkassen, der er angivet i tab. 
10.  
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10. VENDING AF DRIVAKSLEN - PUMPETYPE B5 - B6 
1 - For at vende drivakslen er det nødvendigt at fjerne akslerne fra lejehuset som tidligere beskrevet. 
VIGTIGT! (Se fig. 20): Sæt markeringer på rotorerne B, lejefladerne (75) og de aksiale justerbare 
afstandsringe (11), så de kan placeres korrekt på den samme aksel, når rotorerne monteres igen. 
2 - Monter atter de vendte aksler på basis af de markeringer, der blev lavet ved afmonteringen. Gearene 
skal gå i indgreb med samme gearhjul og tandafstand som tidligere markeret for at kunne overholde 
synkroniseringen. Kontroller, at spillerum og rotorsynkronisering er som angivet i tolerancetabellen, tab. 
13. 

 
 
11. VALG AF RESERVEDELE 

1 - Pakninger til pumpetype B1 - B2 - B3 - B4 - B550 

 
Fig. 27/a  Kode 0 

LÆBEPAKNING 
42 - 245 = N.B.R. (viton)  

O-ring 
Pos. 240 = "UM" viton-ringe  

(Fig. 27/a) 
"UM" polymer S1-ringe (Fig. 
27/b) 

 
Fig. 27/b  Kode 0 

 
 

 
Fig. 28  Kode 1 

PAKDÅSE 
Pos. 285 - 282 = N.B.R. (viton) O-ring 
Pos. 280 = PTFE smurt fletpakring 

 

 
 

 
Fig. 29  Kode 2 

PAKDÅSE MED HYDRAULISK SPÆRRE 
Pos. 292 = AISI 316 hydraulisk ring i rustfrit stål til 
væskegennemskylning. 
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Fig. 29  Kode 3-4-5-8 

AFBALANCERET DREJENDE MEKANISK PAKNING TYPE "U7K" - "KL2A" 
Kode 3  • Stationær del  = kulstof 
 • Roterende del  = AISI 316 SS  - O-ring = EPDM (viton) 
Kode 4  • Stationær del  = kulstof  
 • Roterende del  = wolframkarbid  - O-ring = EPDM (viton) 
Kode 5  • Stationær del  = wolframkarbid 
 • Roterende del  = wolframkarbid  - O-ring = EPDM (viton) 
Kode 8  • Stationær del  = siliciumkarbid 
 • Roterende del  = siliciumkarbid  - O-ring = EPDM (viton) 

 

 

 
Fig. 23  Kode 3-6-7 

AFBALANCERET ROTERENDE MEKANISK PAKNING TYPE "C5E" - "KL2A"
Kode 3  • Stationær del  = 316 AISI SS 
 • Roterende del  = kulstof  - O-ring = EPDM (viton) 
Kode 6  • Stationær del  = keramisk  
 • Roterende del  = kulstof  - O-ring = EPDM (viton) 
Kode 7  • Stationær del  = keramisk  
 • Roterende del  = rulon  - O-ring = EPDM (viton) 

 

 

 
Fig. 25  Kode C 

ENVEJS ?FLUSHED MEKANISK PAKNING TYPE "U7K" - "C5E" - "KL2A" 
220 =  ?Flushing ?pakningsboks ved lavt tryk med fri væsketømning. 
223 =  EPDM-VITON "UM" pakring eller speciel PTFE læbering. 
224 =  AISI 316 SS drejering til "UM" ring. 

AISI 316 SS keramisk coatet drejering til speciel PTFE læbering. 
 

 
 

KODE Q - ?DOBBELT/TOVEJS ?FLUSHED MEKANISK PAKNING 
 

 

Specialapplikationer kun efter anmodning 
• ?Pumpet væskepakning  
- AISI 316 SS/kulstof 
- Karbid/kulstof 
- Karbid/karbid 
- Keramisk/kulstof 
- Keramisk/rulon 
• ?Flushing væskepakning 
- AISI 316 SS/kulstof 

 

 



 

- 35 - 

2 - PAKNINGER TIL PUMPETYPE B660 - B680 

 
Fig. 32  Kode 0 

LÆBEPAKNING 
Pos. 242 - 245  = N.B.R. (viton) O-ring  
Pos. 240 = "UM" viton-ringe = "UM" polymer S1-ringe 

 

 

 
Fig. 33 Kode 1 

PAKDÅSE 
Pos. 285 – 282  = N.B.R. (viton) O-ring 
Pos. 280 = smurte PTFE fletpakringe. 

 

 

 
Fig. 34 Kode 2 

PAKDÅSE MED HYDRAULISK SPÆRRE 
Pos. 292 = AISI 316 SS hydraulisk ring til væskegennemskylning. 
 
 

 

 

 
Fig. 30 Kode 3-4-5-6-7-8 

AFBALANCERET MEKANISK PAKNING TYPE "7K" - "C7E" - 
"KL5A" 
Kode 3 = AISI 316 SS/grafit + EPDM (viton) O-ring  
Kode 4 = Wolframkarbid/grafit + EPDM (viton) O-ring  
Kode 5 = Wolframkarbid/wolframkarbid + EPDM (viton) O-ring  
Kode 6 = Keramisk/grafit + EPDM (viton) O-ring  
Kode 7 = Keramisk/rulon + EPDM (viton) O-ring  
Kode 8 = Siliciumkarbid/siliciumkarbid + viton (EPDM) O-ring 
 
 

 
 

 
Fig. 31 Kode C 

?ENVEJS ?FLUSHED MEKANISK PAKNING TYPE "7K" - "C5E" - 
"KL2A" 
Pos. 220 = ?Flushing ?pakningsboks ved lavt tryk med fri 
væsketømning.  
 
Pos. 223 = EPDM-viton "UM" pakring. 

 

3 - BYPASS - SIKKERHEDSVENTIL PÅ PUMPEDÆKSEL 
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Fig. 21 Sikkerhedsventil og manuel bypass 
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4 - ASEPTISK VERSION AF ROTORHUS 
 

 
 
 
5 - DOBBELTVÆGGET ENDEDÆKSEL OG ROTORHUS TIL PUMPEOPVARMNING ELLER -KØLING 

 
 
 

Fig. 36 Dobbeltvægget endedæksel  Fig. 37 Dobbeltvægget rotorhus 
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Fig. 18 Pumpetype B105 - B110 - B115 
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Fig. 19 Pumpetype B215 - B220 - B325 - B330 - B430 - B440 
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Fig. 20 Pumpetype B550 - B660 - B680 
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MATERIALE-, PAKNINGS- OG EKSTRAUDSTYRSKODER 
 
 

MATERIALER  PAKNINGSTYPER  
 0 - LÆBEPAKNING VITON UM 

LÆBEPAKNING EPDM UM 
LÆBEPAKNING POLYMER S1 
1 - PTFEPAKDÅSE 
2 - PTFE ?SKYLLEPAKDÅSE 
3 - MEKANISK PAKNING: BTC5E - B2GVGG (316 S.S./KULSTOF/VITON) 
MEKANISK PAKNING: BTC5E - B2GEGG (316 S.S./KULSTOF/EPDM) 
MEKANISK PAKNING UNITEN 7K - X7XZ7HX (316 S.S./KULSTOF/EPDM) 
MEKANISK PAKNING FLUITEN KL2A Z32Y1DJE (316 S.S./KULSTOF/EPDM) 
4 - MEKANISK PAKNING: UNITEN 7K - X73Z7HX (WOLFRAMKARBID/KULSTOF/EPDM) 
MEKANISK PAKNING: UNITEN 7K - XY3ZYHX (WOLFRAMKARBID/KULSTOF/VITON) 
MEKANISK PAKNING: FLUITEN KL2A Z32K22DJE (WOLFRAMKARBID/KULSTOF/EPDM) 
5 - MEKANISK PAKNING: UNITEN 7K - X7337Z7HX 
(WOLFRAMKARBID/WOLFRAMKARBID/EPDM) 
MEKANISK PAKNING: UNITEN 7K - XY33YHX 
(WOLFRAMKARBID/WOLFRAMKARBID/VITON) 
MEKANISK PAKNING: FLUITEN KL2A K22K22DJE 
(WOLFRAMKARBID/WOLFRAMKARBID/EPDM) 
6 - MEKANISK PAKNING: BTC5E - B2V1VGG (KERAMISK/KULSTOF/VITON) 
MEKANISK PAKNING: FLUITEN KL2A Z32 CDJE (KERAMISK/KULSTOF/EPDM) 
7 - MEKANISK PAKNING: BTC5E - YV1VGG (KERAMISK/RULON/VITON) 
8 - MEKANISK PAKNING: FLUITEN KL2A U32U31VJE (SILICIUMKARBID/SIL. KARB./EPDM) 
Q- DOBBELT MEKANISK PAKNING: FLUITEN KL2A (NØDVENDIGE MATERIALER) 

 

 

 PAKNINGSMATERIALER (TYPER)  

A - 304 AISI RUSTFRIT STÅL 
B - 316 AISI RUSTFRIT STÅL 
C - 420 AISI RUSTFRIT STÅL 
D - DUPLEX RUSTFRIT STÅL 
DS - SAF 2507 DUPLEX S.S. 
E - DEW88MET-LEGERING 
F - JERN 
G - G 25 STØBEJERN 
H - HASTELLOY-LEGERING C 276 
I - MONEL 
J - TITANIUM GRAD 2 
K - CUPRONIKKEL 
KA - KALREZ® 
L - ALUMINIUM 
M - KULSTOFSTÅL 
N - MESSING 
& - ACTEON 
P - PTFE (PTFE) 
Q - S1 POLYMER 
R - ?MECTON S POLYMER 
S - SILICIUMGUMMI 
T - NBR 
U - EPDM 
V - VITON 
W - HYPALON 
Y - NATURGUMMI 
Z - ELEKTRISK MATERIALE 

 
 - METALLER, KARBIDER, OXIDER 

H - 304 RUSTFRIT STÅL (UNITEN) 
X - 316 RUSTFRIT STÅL (UNITEN) 
G - 316 RUSTFRIT STÅL (BT) 
J - STELLIT (UNITEN) 
L - HASTELLOY (UNITEN) 
3 - SLAGLODDET WOLFRAMKARBID 
(WIDIA) (UNITEN) 
R - WOLFRAMKARBID I ÉT STYKKE (WIDIA) 
(UNITEN) 
K - SILICIUMKARBID (UNITEN) 
2 - KERAMISK (UNITEN) 
V1 - KERAMISK (BT) 

- KULSTOFFER, RESINER, 
ELASTOMERER 
Z - KULSTOF (UNITEN) 
B2 - KULSTOF (BT) 
5 - PTFE (UNITEN) 
4 - RULON (UNITEN) 
Y - RULON (BT) 
F - O-RING FEP (UNITEN) 
E - EPDM (BT) 
7 - EPDM (UNITEN) 
Y - VITON (UNITEN) 
V - VITON (BT) 

 

 

A - ASEPTIS
B 
C - ?FLUSHE
D - DUPLEX
E - ROTORE
F - PUMPE I
G - INDVEND
H - HØJTRY
I - MONEL 40
J - TITANIUM
K - OVERFLA
L - FORSTØ
M - POLYME
N 
O 
P - PTFE-FIN
Q - DOBBEL
R - ROTORH
S - S1 POLY
T - HYDRAU
U - EPDM-FI
V - VITON-F
W - POLYME
Y - HASTELL
Z - HASTELL
1 - ENDEDÆ
2 - ENDEDÆ
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KOMPONENTKODE 

  1 2 3 4  5  6 7 8 
1 = Pumper 
2 = Reservedele - komponenter 
3 = For-samling 
4 = Almindeligt tilgængelige dele 
5 = Halvfærdige dele 

RESERVEDELSKODE 

6 = Råstoffer - afsmeltninger 
  

001 Lejeunderstøtninger og andre 
detaljer 
3 Rotorkapper 
004 Aksler 

PRODUKTKATEGORIER 

osv., se liste 
  

A = AISI 304 rustfrit stål 
B = AISI 316 rustfrit stål 
C = AISI 420 rustfrit stål MATERIALER 

osv., se liste 
  

PROGRESSIV NUMMERERING IHT. STØRRELSER 

 

Eksempel = lejeunderstøtning B220 støbejern kode 2001G002 
 

ROTORHUSKODE 
  1 2 3  4  5  6 7 8 
2 = Færdig komponent 
5 = Halvfærdig komponent RESERVEDELSKODE 
6 = Rå smeltet komponent 

  
FAMILIE 3 = Tilhørsforhold 

  
0 = Standard 
1 = Normalopvarmet 
2 = Aseptisk 
3 = Aseptisk opvarmet 
6 = Forstørret indløbsport 

VERSION 

7 = Opvarmet/forstørret indløbsport 
  

0 = UM og mekaniske pakninger 
1 = Pakdåser PAKNINGSTYPE 
9 = Speciel 

  
0 = BSP udvendigt gasgevind 
1 = PN 16 UNI 2278 flanger 
2 = DIN 11851 
3 = SMS 
4 = RJT (BS) 
5 = IDF - ISS 
6 = Tre-klemme 
7 = Indvendigt gasgevind 
8 = Ønologisk 

TILSLUTNINGSDELE 

9 = Speciel 
 

MATERIALER B - H - I - J - R 
 
PROGRESSIV NUMMERERING IHT. STØRRELSER 

 

Eksempel = rotorkappe med mekaniske pakninger - DIN - opvarmet - AISI 316 SS - B430  kode 23102 B 07 



 

- 43 - 
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Fig. 40 Tværsnit type B100 
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Fig. 41 PUMPETYPE B100 



 

 

PAKNINGER TIL PUMPETYPE 

 
Fig. 42  Kode 0 

LÆBEPAKNING 
Pos. 242 = N.B.R. (Viton) O-ring 
Pos. 240 = “UM” viton-ringe 

 
 

 
Fig. 43  Kode 0 

S1 LÆBEPAKNING 
Pos. 242 = N.B.R. (viton) O-ring 
Pos. 240 = “UM” polymer S1-ringe 

 
 

 
Fig. 44  Kode 3-4-5-8 

AFBALANCERET ROTERENDE MEKANISK PAKNING TYPE "U7K" 
Kode 3  • Stationær del = kulstof  O-ring = EPDM (viton) 
 • Roterende del = AISI 316 s.s. 
Kode 4  • Stationær del = kulstof  O-ring = EPDM (viton) 
 • Roterende del = wolframkarbid 
Kode 5  • Stationær del = wolframkarbid  O-ring = EPDM (viton) 
 • Roterende del = wolframkarbid 
Kode 8  • Stationær del = siliciumkarbid  O-ring = EPDM (viton) 
 • Roterende del = siliciumkarbid 

 
 

 
Fig. 45  Kode 1 

PAKDÅSE 
Pos. 242 = N.B.R. (viton) O-ring 
Pos. 280 = PTFE smurt fletpakring 
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B100 RESERVEDELSLISTE - RESERVEDELSKODE 
Pos. nr. Beskrivelse Materialer Nødv. 

antal 
DEL nr. 

1 Lejehus G25 støbejern 1 2001G007 
2 Gearhus Aluminium 1 2001L037 
3 Standard drivaksel AISI 316 L S.S. 1 2004B061 
4 Standard drevet aksel AISI 316 L S.S. 1 2004B062 
5 Fast gearhjul 38NCD4 1 2008M013 
6 Justerbart gearhjul 38NCD4 1 2008M017 
7 Justerbar gearhjulsbøsning 38NCD4 1 2008M038 
8 M4x10 TE skrue Jern 6 410F04X10 
9 Splitring Jern 2 421F371 
10 DIN 6319 type G d=6x17 plan spændeskive Jern 4 412F06G17 
11 Aksial justeringsmellemring Jern 2 2014M030 
12 M6x35 TCEI skrue AISI 304 S.S. 4 411A06X35 
13 M6x12 TCEI skrue Jern 4 411F06X12Z 
15 Gearhuspakning Fiber 1 404T100 
17 18x30x7 oliepakring N.B.R. 1 403Y18307D 
18 25x37x7 oliepakring N.B.R. 2 403Y25377D 
19 6x6x18 nøgle Jern 2 418F06x18 
20 6x6x30 nøgle AISI 304 S.S. 1 418A06x30 
21 M20x1 gearringsmøtrik Jern 2 415F20AUT 
25 1/4” oliehætteudluftningshul Messing 1 407L14S 
26 1/4" oliehætte Aluminium 1 407L14T 
29 HK 3020 frontleje og bøsning  2 2019M020 
30 NATB 5904 bageste leje  2 406 

FNATB5904 
40 Rotorkappe AISI 316 L S.S. 1 23….B14 
41 316 S.S. gearrotor ST AISI 316 L S.S. 2 2005B086 
 316 S.S2 flig ST AISI 316 L S.S. 2 2005B089 
 5-fliget, gummicoatet 316 S.S.  AISI 316 S.S. + gummi 2 2005B098 
 S.S. gearrotor i anti-rivningslegering Acteon 2 2005&086 
 2-fliget S.S. anti-rivningslegering Acteon 2 2005&089 

42 Låsemøtrik til rotor AISI 316 L S.S. 2 2004B107 
43 3075 O-ring N.B.R. 2 404T3075 
44 Standard endedæksel AISI 316 L S.S. 1 2006B007 
45 4337 dæksel o-ring N.B.R. 1 404T4337 
47 M6x80 fronttapskrue AISI 304 S.S. 4 419A06X80 
48 d=8x20 frontstift AISI 304 S.S. 2 417A08X16 
50 2056 O-ring N.B.R. 2 404T2056 
51 M6 hættemøtrik AISI 304 S.S. 4 414A06 
52 UNI 5588 møtrik AISI 304 S.S. 2 413A06 
55 Planskive Jern 6 412F04 

200 Låsestift AISI 304 S.S. 2 2014B200 
201 Mekanisk pakning UNITEN 7K-X7XZ7.HX AISI 316 S.S./kulstofN/EPDM 2 4U020U7KXZ7 

 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XYXZY.HX AISI 316 S.S./kulstof/viton 2 4U020U7KXZY 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XFXZ5.HX AISI 316 S.S./kulstof/PTFE 2 4U020U7KXZ5 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-X73Z7.HX  Wolframkarbid/kulstof/EPDM 2 4U020U7K3Z7 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XY3ZY.HX Wolframkarbid/kulstof/viton 2 4U020U7K3ZY 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XF3Z5.HX Wolframkarbid/kulstof/PTFE 2 4U020U7K3Z5 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-X7337.HX Wolframkarbid/wolframkarbid/EPDM 2 4U020U7K337 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XY33Y.HX Wolframkarbid/wolframkarbid/viton 2 4U020U7K33Y 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XF335.HX Wolframkarbid/wolframkarbid/PTFE 2 4U020U7K335 
 Mekanisk pakning UNITEN 7K-XYDKKY.HX Siliciumkarbid/siliciumkarbid/viton 2 4U020U7KKKY 

210 Balancering til pakning 304 AISI S.S. 2 2014B015 
218 M6x12 TE skrue 304 AISI S.S. 4 410A06X12 
240 35x25x5 pakring Viton 4 402V35255 

 35x25x5 pakring EPDM 4 402U35255 
 S1 polymer læbepakning Polymer 2 402Q35256 

241 Bøsning til pakring 316 L Aisi S.S. 2 2004B171 
242 3081 o-ring, bøsning N.B.R. 2 404T3081 
243 M5x6 skrue 304 AISI S.S. 6 420A05X05 
244 Pakringsstøtte 316 L AISI S.S. 2 2014B058 

 S1 læbepakningsstøtte 304 AISI S.S. 2 2014B065 
280 PFTE pakningsringsæt PTFE 1 205P25355 
281 Pakdåse - S1 pakningsbøsning 316 L AISI S.S. 2 2004B170 
283 Skrue 304 AISI S.S. 6 420A05X05 
288 Register 316 L AISI S.S. 2 2014B108 
295 Mellemlægsskive 304 AISI S.S. 2 2014B045 
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