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Gebruikershandleiding
212-J/412-J Microvac®-pompen

Beschrijving
212J Microvac roterende zuigerpomp 230/460V, 3Ø, 60 Hz met 230/460V-klos

Item-nummer
900-212-014

212J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 60 Hz met 380V-klos

900212014501

212J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 60 Hz met 415V-klos

900212014502

212J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 60 Hz met 380V-klos met waterbespaarder

900212014503

212J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 60 Hz met 415V-klos met waterbespaarder

900212014504

412J Microvac roterende zuigerpomp 230/460V, 3Ø, 60 Hz met 230/460V-klos

900-412-014

412J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 50 Hz met 380V-klos

900412014501

412J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 50 Hz met 415V-klos

900412014502

412J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 50 Hz met 380V-klos met waterbespaarder

900412014503

412J Microvac roterende zuigerpomp 400V, 3Ø, 50 Hz met 415V-klos met waterbespaarder

900412014504

Conformiteitsverklaring
Wij,

Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex, RH10 9LW, Verenigd Koninkrijk

verklaren, als fabrikant en persoon bevoegd om binnen de EU technische dossiers op te
stellen, op eigen verantwoordelijkheid dat het product (de producten)
900 YYYYYY 50 Z
Pomptype
YYYYYY
212014 = 212-J pomp
412014 = 412-J pomp

Spanning/TCV optie
Z
1 = 400 V, driefasig, 50 Hz/380 V, driefasig, 50 Hz
2 = 400 V, driefasig, 50 Hz/415 V, driefasig, 50 Hz
3 = 400 V, driefasig, 50 Hz/380 V, driefasig, 50 Hz met TCV
4 = 400 V, driefasig, 50 Hz/415 V, driefasig, 50 Hz met TCV

waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende norm(en) of andere bindende
documenten is/zijn.
EN1012-2:1996, A1: 2009
EN60034-1: 2004

Compressoren en Vacuümpompen. Veiligheidsvereisten.
Vacuümpompen
Roterende elektrische machines. Waarde en prestatie
Deze pagina is opzettelijk blank gelaten.

en voldoet aan alle relevante voorwaarden van
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2002/95/EG*

Richtlijn inzake machines
Richtlijn inzake laagspanning.
Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Richtlijn inzake de Beperking van het gebruik van bepaalde
Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

* d.w.z. dat het product (de producten) minder dan 0,1 gewichtsprocent homogene materialen voor hexavalent
chroom, lood, kwik, PBB en PBDE en minder dan 0,01 gewichtsprocent homogene materialen voor cadmium bevat(ten)
(onderworpen aan de door de Richtlijn toegestane uitzonderingen)U Deze informatie is uitsluitend van toepassing op
producten die op de datum van afgifte van dit certificaat of hierna verkocht werden. Edwards heeft alle mogelijke
stappen ondernomen om deze verklaring te kunnen bevestigen, welke hoofdzakelijk gebaseerd werd op door onze
leveranciers verstrekte informatie. Hoewel de RoHs-richtlijn wettelijk gezien niet van toepassing is op deze
vacuümapparatuur, zijn wij ons ervan bewust dat de productconformiteit voor veel van onze klanten belangrijk is.G

Deze verklaring dekt alle productserienummers vanaf de datum waarop
deze Verklaring werd ondertekend
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Inleiding

1.1

Doel

Inleiding

1

Deze handleiding behandelt de installatie, de werking en de onderhoudsinstructies voor Microvac-pompen model
212-J en 412-J (in de rest van de handleiding "Microvac-pomp" genoemd). De Microvac-pomp moet worden gebruikt
zoals in deze handleiding wordt aangegeven. Lees deze handleiding vooraleer de pomp te installeren en in gebruik
te nemen.
Belangrijke veiligheidsinformatie wordt aangeduid met WAARSCHUWING en/of VOORZICHTIG. Deze richtlijnen
moeten worden opgevolgd. Het gebruik van WAARSCHUWING en/of VOORZICHTIG wordt hieronder gedefinieerd.

WAARSCHUWING
Waarschuwingen worden gegeven wanneer het niet opvolgen van de instructies persoonlijk letsel
of de dood van personen tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG
Opgelet wordt gebruikt wanneer het niet opvolgen van de instructie schade aan de apparatuur en het proces tot
gevolg kan hebben.
De eenheden die in deze handleiding worden gebruikt zijn in overeenstemming met het internationaal
metingssysteem SI gevolgd door Britse eenheden tussen haakjes; SI (Brits).
U vindt de volgende waarschuwingssymbolen op de pomp:

1.2

Waarschuwing – raadpleeg de bijgaande
documentatie

Waarschuwing – risico voor elektrische schok

Waarschuwing – hete oppervlakken

Waarschuwing – gevaar voor explosie

Waarschuwing – gebruik beschermende
uitrusting

Waarschuwing – bewegende onderdelen

ATEX-richtlijnimplicaties

De Microvac-pomp is niet ontworpen om te beantwoorden aan de Europese ATEX-normen.
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1.3

Beschrijving

De Microvac-pompen zijn eenheden van het onafhankelijke, roterende type met zuiger met oliedichting. Een op de
aandrijfas gemonteerde excentriek drijft de zuiger aan. Twee vrij oscillerende, drijvende scharnierbaren in de
pompbehuizing geleiden het verschuiven van de zuiger. De zuigerassemblage roteert in wijzerzin wanneer u kijkt
naar het aandrijvingsuiteinde. De lucht komt in de pomp via de inlaat en passeert via de zuigerverschuiving wanneer
de zuiger zijn invoerslag uitvoert. Naarmate de zuiger de centrale bovenpositie nadert, wordt de invoerpoort
gesloten, waarbij het systeem wordt afgescheiden van de pomp (zie Figuur 1). De lucht wordt ingesloten aan de
voorkant van de zuiger wanneer hij zijn volgende slag begint. Naarmate de zuiger verder draait, wordt de ingesloten
lucht samengedrukt en afgevoerd via de uitlaatkleppen en langs de uitlaat van het reservoir. De afvoerkleppen zijn
van het corrosie-bestande schoteltype voor zwaar gebruik.
Figuur 1 – Werkingstheorie
Uitlaat

Inlaat

Gas komt in pomp
via inlaat

Inlaat

De inlaat sluit en houdt
het gas gevangen

Gas wordt samengeperst en daarna
naar buiten geperst via uitlaat

Wanneer de pomp in werking is, gebeurt de smering van de interne delen volkomen automatisch. Er wordt olie door
atmosferische druk van het reservoir via interne oliedoorgangen naar de aslagers geperst. De olie wordt dan in de
pomp gevoerd om de noodzakelijke oliedichting van zuiger naar cilinder te leveren. De olie in de pompkamer wordt
geperst doorheen de uitlaatkleppen met de samengeperste lucht en keert terug naar het reservoir. Een
elektromagnetische klep verhindert dat er olie vloeit naar de pomp in het geval van een stroomdefect of wanneer
de pomp wordt uitgeschakeld zonder dat het vacuüm wordt gebroken.
De algemene opstellingen van de pomp worden gegeven in de Figuren 2 en 3.

1.3.1

Gasballast

Om hogere stoombelastingen te pompen, wordt er gasballast in de pomp geleverd om condensatie te verhinderen
van de damp die door de pompgassen wordt getransporteerd.
Er kan lucht worden ingevoerd tot het lage vacuümstadium. Alternatief kan er een inert gas zoals stikstof worden
geleverd via een geschikte externe klep.

1.3.2

Watersysteem

WAARSCHUWING
Er moeten koelleidingen worden geïnstalleerd om geen uitschakelgevaar te creëren dat kan
resulteren in kwetsuren voor het personeel.
Een koelwatervoorraad bij 30°C (85°F) en 5,7 LPM (1,5 GPM) is vereist voor de 212-J en er is 7,6 LPM (2 GPM) voor
de 412-J maximum vereist voor een efficiënte pompprestatie. De interne pompwaterdruk mag niet meer zijn dan
35 psig (Raadpleeg Hoofdstuk 3.8 voor informatie).
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Figuur 2 – Algemene opstelling 212-J-pomp

1. Oliedoorvloei-indicator
2. Elektromagnetische klep
3. Vacuümuitlaataansluiting
4. Waterinvoeraansluiting
5. Purgeeraansluiting gasballast
6. Gasballastaanpassing
7. 1/4" vacuümtoegangspoort
8. Riemkast
9. Motor hefoogbout
10. Vacuüminlaataansluiting
11. 1/2" vacuümtoegangspoort
12. Waterafvoeraansluiting
13. Kijkglas oliepeil
14. Olievulpoort
15. Motor
16. Systeem hefoogbout
17. Reservoirdeksel
18. Olieaftapklep
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Figuur 3 – Algemene opstelling 412-J-pomp
1. Kijkglas oliepeil
2. Systeem hefoogbout
3. Motor hefoogbout
4. Reservoirdeksel
5. Oliedoorvloei-indicator
6. 1/2" vacuümtoegangspoort
7. Olieaftappoort, doodlopend
8. Vacuümuitlaataansluiting
9. Motor
10. Olievulpoort
11. Waterafvoeraansluiting
12. Elektromagnetische klep
13. Poort olietemperatuursensor
14. Poort olietemperatuurverwarmer
15. Olieaftapklep
16. Waterinvoeraansluiting
17. Purgeeraansluiting gasballast
18. Gasballastaanpassing
19. 1/4" vacuümtoegangspoort
20. Riemkast
21. Vacuüminlaataansluiting
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Elektrisch systeem

WAARSCHUWING
Er moeten elektriciteitsleidingen worden geïnstalleerd om geen uitschakelgevaar te creëren dat
kan resulteren in kwetsuren voor het personeel.
De hoofdstroomtoevoer is 400 VAC/3 Fa/ 50 Hz en moet bedraad zijn via een, naar behoren van zekeringen voorziene
motorstarter. De stroom voor de olie-elektromagneet wordt afgenomen van eender welke twee motorleidingen.
Controleer de naamplaten van zowel de motor als de elektromagneet om het juiste voltage te verzekeren (raadpleeg
Hoofdstuk 3.7 voor informatie).

1.3.4

Smeermiddelen

Raadpleeg Hoofdstuk 2 voor de aanbevolen pompvloeistoffen.

1.3.5

Kappen

De motorpoelie, de pomppoelie, de riemen en het vliegwiel zitten onder kappen om contact per ongeluk met deze
onderdelen te verhinderen. De pomp mag nooit worden gebruikt wanneer de kappen verwijderd zijn.

1.3.6

Vacuümtoegangspoorten

VOORZICHTIG
Wanneer u een meter aansluit op één van de poorten is het nodig om een elleboog van 90° en een minimum
305 mm (12 duim) lange, verticale buis naar de sensor van de meter te voorzien om de kans te reduceren op
contaminatie van de meter met smeermiddelen van de pomp.
De pomp is voorzien met 1/4" en 1/2" NPT vacuüm toegangspoorten. Deze poorten zijn voorzien voor het gemak van
de klant. De poorten kunnen worden gebruikt voor meters om de pompprestatie te controleren, of om toegang te
hebben voor het invoeren van purgeergassen naar de pomp.

1.3.7

Sensor olietemperatuur/toegangspoorten verwarmer (alleen 412-J-pomp)

De olietemperatuur sensor/verwarmerpoorten werden toegevoegd aan de pomp 412-J om een middel te bieden voor
het controleren en het verwarmen van de pompolie. De sensor controleert de olietemperatuur in de pomp en kan
worden gebruikt als een indicator voor het onderhoud. De verwarmer kan worden gebruikt om de olie op te warmen
wanneer die onder de minimum starttemperatuur is om de hoeveelheid condenseerbare stoffen in de olie te
reduceren (raadpleeg Figuur 3 items 13 en 14).

1.3.8

Olieaftappoort (alleen 412-J-pomp)

Een 1/4" olieaftap toegangspoort werd toegevoegd om een middel te voorzien om olie te verwijderen die samenvloeit
boven de klepafdekkingen (raadpleeg Figuur 3 item 7).
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Technische gegevens

2.1

Bedrijfs- en opslagomstandigheden

Technische gegevens

2

Tabel 1 – Algemene gegevens
Algemene items

Referentiegegevens

Gamma van omgevingstemperaturen (Werking)

12 tot 40°C (54 tot 104°F)

Normale oppervlaktetemperatuur van de pomp Lichaam bij eindvacuüm 50 tot 70°C (122 tot 158°F)
(Werking), Omgevingstemperatuur van 20°C (68°F)
Maximum vochtigheid (Werking)

90 % RH

Gamma van omgevingstemperaturen (Opslag)

-30 tot 70°C (-22 tot 158°F)

2.2

Pompspecificaties

De technische specificaties voor Microvac-pompen worden gegeven in Tabel 2. De pompafmetingen worden getoond
in Figuren 4 en 5.
Tabel 2 – Technische specificaties van de pomp
Specificering

Eenheid

212-J

412-J

Eindvacuüm

microns Hg

< 25

< 25

Verdringing

cfm

150

300

m3h-1

255

510

tpm

500

490

duim

3 ANSI

4 ANSI

Pompsnelheid
Vacuüminlaat
Vacuümuitlaat
Geluidsniveau op 1 meter*
Hevige trillingen

†

duim

2 NPT/FLG

3 NPT/FLG

dB(A)

< 77

< 83

mm/sec

7

7

duim

1/2 NPT

1/2 NPT

mm

13

13

duim

1/2 NPT

1/2 NPT

Buisaansluitingen
Waterinlaat
Wateruitlaat
Oliecapaciteit

mm

13

13

gallons

4

12

liters

15

46

pond

950

1875

kg

431

850

pond

1075

1975

kg

488

896

Gewicht
Netto
Versturing
Hoogte
Vloeroppervlakte

duim

46

55

mm

1171

1395

duim

26-1/4 x 24

40-1/4 x 25-5/8

mm

667 x 610

1022 x 651
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Tabel 2 – Technische specificaties van de pomp (vervolg)
Specificering
Koelwaterverbruik (Maximum)
Inlaat koelwatertemperatuur
(Maximum)
*
†

Eenheid

212-J

412-J

gpm

1,5

2

lpm

5,7

7,6

°F

85

85

°C

30

30

Het geluidsniveau werd gemeten conform ISO2151 terwijl de pomp in werking was op einddrukwaarde.
Pompwerking op hogere inlaatdrukwaarden zal het geluidsniveau verhogen.
Gemeten bij de inlaatpoort cf. ISO2372 (1974).

2.3

Materialen in contact met procesgassen

Het volgende materiaal zal in contact komen met procesgassen. Er moet een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd
betreffende het effect van procesgassen op de volgende materialen: Aluminium; Buna N; Geelkoper; Gietijzer;
Smeedijzer; Fluoro-elastomeer; Staal; Roestvrij Staal; Koolwaterstofolie en Atmosfeer.

2.4

Elektrische gegevens

De motorspecificaties worden gegeven in Tabel 3 en Tabel 4.
De items die eindigen op 501 of 503 gebruiken een elektromagneet van 380 VAC, 50 Hz. De items die eindigen op
502 of 504 gebruiken een elektromagneet van 415 VAC, 50 Hz.
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Figuur 4 – Afmetingen 212-J-pomp

1171 mm
(46")

1111 mm
(43-3/4")

695 mm
(27-3/8")

413 mm
(16-1/4")
349 mm
(13-3/4")

79 mm
(3-1/8")

141 mm
(5-15/16")

139 mm
(5-1/2")
333 mm
(13-1/8")

507 mm
(19-15/16")

333 mm
(13-1/8")
581 mm
(22-7/8")

667 mm
(26-1/4")

Tabel 3 – Motorspecificaties, IEC-motors (CE-pompen)
Specificering
Kast
Omgevingstemperatuur
Frame

900212014501/2/3/4

900412014501/2/3/4

IP55

IP55

40°C (104°F)

40°C (104°F)

132

160

Isoleringsklasse

F

F

Stroomvoeding.

200/400

200/400

B3

B3

3/50 Hz

3/50 Hz

5,5

11,0

Montage
Fase/Frequentie
kW

Opmerking: Raadpleeg de naamplaat met motorwaarden voor het gewicht, de efficiëntie, de motorsnelheid en de
amperage bij volle belasting.
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Figuur 5 – Afmetingen 412-J-pomp

Tabel 4 – Motorspecificaties, NEMA-motors
Specificering

900-212-014

900-412-014

Kast
Omgevingstemperatuur

TEFC
40°C (104°F)

TEFC
40°C (104°F)

Frame
Isoleringsklasse

213T
F

215T
F

Stroomvoeding.
Montage

230/460
B3

230/460
B3

Fase/Frequentie
HP

3/60 Hz
7,5

3/60 Hz
10,0

Opmerking: Raadpleeg de naamplaat met motorwaarden voor het gewicht, de efficiëntie, de motorsnelheid en de
amperage bij volle belasting.
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3.1

Veiligheid

Installatie

3

WAARSCHUWING
Als deze pomp met koolwaterstofolie werkt, mag u deze niet gebruiken voor verwerking van
zuurstof in concentraties hoger dan 25% volume. Bij hogere concentraties ontstaat er in de
oliekast van de pomp brand- of explosiegevaar.

WAARSCHUWING
Wij raden af dat u Microvac-pompen gebruikt voor het pompen van gevaarlijke stoffen.

WAARSCHUWING
Let op dat de uitlaatleiding niet geblokkeerd/verstopt raakt. Als er een uitlaatisolatieklep werd
geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de pomp niet in bedrijf kan worden gesteld met de klep dicht.

WAARSCHUWING
De Microvac-pompen worden enkel goedgekeurd voor gebruik op toepassingen die lucht, stikstof
en andere inerte gassen gebruiken.
Pomp geen zuurstof, waterstof, chemisch actieve, corrosieve of ontvlambare gassen of
gasmengsels, waarvan de aanwezigheid kan resulteren in een explosie.
Raadpleeg de handleiding Mechanical Pump and Pumping System Safety Chemical and Industrial
Vacuum Systems Safety (Veiligheid van de Mechanische Pomp en het Pompsysteem in Chemische
en Industriële Vacuümsystemen) (meegeleverd met de pomp), Edwards-publicatie nummer
P400-40-100 voor aanbevelingen.
Raadpleeg Edwards voor specifieke applicatie-assistentie voordat u de pomp gebruikt voor
gevaarlijke toepassingen.
Ga na of de Microvac-pomp geschikt is voor de toepassing. Raadpleeg de richtlijnen van Edwards omtrent de
vacuümpomp en de veiligheid van het vacuümsysteem (zie de bijgaande publicaties op het einde van de
inhoudstafellijst vooraan deze handleiding).
De installatie van de Microvac-pomp moet worden uitgevoerd door een naar behoren opgeleid en gecontroleerd
technicus. Volg de veiligheidsrichtlijnen hieronder wanneer de pomp wordt geïnstalleerd, vooral wanneer de pomp
aan een bestaand systeem wordt aangesloten. Er worden specifieke, gedetailleerde veiligheidsmaatregelen voorzien
op de juiste plaats in de richtlijnen.


Draag aangepaste veiligheidskledij wanneer de mogelijkheid bestaat van in contact te komen met
gecontamineerde componenten.



Ontlucht en purgeer het vacuümsysteem vooraleer het installatiewerk wordt gestart.



Zorg ervoor dat de installatietechnicus vertrouwd is met de veiligheidsprocedures die betrekking hebben op
de pompolie en andere producten die door het pompsysteem worden behandeld. Neem gepaste
voorzorgsmaatregelen om de inhalatie van olienevel en buitensporig huidcontact met pompolie te vermijden
daar verlengde blootstelling schadelijk kan zijn.



Koppel de andere componenten in het pompsysteem af van de stroomtoevoer om werking per ongeval
te voorkomen.
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3.2

Overwegingen over het systeemdesign

Neem de volgende punten in acht wanneer u het pompsysteem ontwerpt:


Gebruik een geschikte klep om de pomp te isoleren van het vacuümsysteem wanneer de pomp moet
opwarmen vooraleer ze condenseerbare dampen verpompt of om bijkomende systeembescherming te bieden
wanneer de pomp wordt uitgeschakeld.



Vermijd hoge niveaus van warmte-input naar de pomp van de procesgassen. Anders kan de pomp oververhit
geraken en vastlopen.



Wanneer de pomp wordt gebruikt in een hoge omgevingstemperatuur en een hoge gasdoorvoer heeft, kan de
temperatuur van het pomplichaam hoger worden dan 70°C (158°F) en moet ze worden uitgerust met
geschikte beschermingskappen om contact met de hete oppervlakken te verhinderen.



Zorg ervoor dat de uitlaatleiding niet geblokkeerd kan raken. Als er een uitlaatisolatieklep werd
geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de pomp niet kan werken met de klep dicht.



Zorg voor een purge met inert gas wanneer het pompsysteem wordt uitgeschakeld om gevaarlijke gassen te
verdunnen tot veilige concentraties.

3.3

Uitpakken en controleren
WAARSCHUWING
Gebruik bij het positioneren van de pomp een geschikte hefinstallatie om kwetsuren bij het
personeel te voorkomen. Zorg ervoor dat het systeem niet wordt opgetild bij de motoroogbout
daar de motoroogbout niet bedoeld is om het opgehangen gewicht van het systeem op te tillen.
Kwetsuren voor het personeel en/of schade aan de uitrusting kan daarvan het gevolg zijn.
Zie Hoofdstuk 2 voor informatie omtrent de pompmassa.

Verwijder alle verpakkingsmateriaal, haal de pomp uit haar verpakkingskist, verwijder de beschermingshoeken van
de inlaat- en uitlaatpoorten en controleer de pomp. Is de kabel beschadigd, verwittig dan schriftelijk uw leverancier
en de transportfirma binnen drie dagen; vermeld het artikelnummer van de pomp, samen met uw bestelnummer en
het factuurnummer van de leverancier. Bewaar al het verpakkingsmateriaal voor inspectie. Gebruik de pomp niet
wanneer ze beschadigd is.
Wanneer de pomp niet onmiddellijk wordt gebruikt, breng dan opnieuw de beschermende hoeken aan. Bewaar de
pomp in geschikte omstandigheden zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van deze handleiding.

3.4

De pomp lokaliseren
WAARSCHUWING
Gebruik een geschikte hefuitrusting om de pomp te verplaatsen. Zie Hoofdstuk 2 voor informatie
omtrent de pompmassa.

Lokaliseer de pomp dicht bij de plaats waar de uitrusting wordt verplaatst zodat het vacuüm, het water en de
uitlaataansluitingen naar behoren kunnen worden gemaakt zonder gevaar te veroorzaken voor de veiligheid van het
personeel. Voorzie een gepaste ruimte rond de pomp voor het onderhoud.
Monteer de pomp op een vaste fundering, zoals een betonnen vloer en zet ze waterpas met opvulstukjes of door
opvoegen. Monteer de pomp op de fundering waarbij u ervoor zorgt geen spanning of verwringing in de
pompbehuizing te veroorzaken. Zie Figuren 4 en 5 voor de dimensies van de funderingsmontage. De pomp moet op
de vloer worden gemonteerd onder gebruikmaking van de vier (4) vooraf geboorde montagegaten in de pompbasis.
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3.5

Inlaatbuizensysteem
WAARSCHUWING
Het inlaat vacuüm buissysteem moet naar behoren worden ondersteund. Zorg ervoor dat de buizen
vast staan en geen gevaar voor uitschakeling zullen veroorzaken.

VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat het vacuümsysteem en de aansluitingsbuizen uitgedreven zijn en vrij van lasspatten, vuil of
gruis. Vreemde restdeeltjes die in de pomp raken, kunnen defecten en mogelijk schade aan de inwendige
onderdelen veroorzaken. Aangepaste sifons, filters of schermen moeten permanent worden geïnstalleerd
wanneer wordt verwacht dat partikels groter dan 0,25 mm (10 micron) in de pomp zullen raken. Oliezuivering
is vereist wanneer een beduidende hoeveelheid partikels groter dan 0,25 mm (10 micron) worden gepompt.
De inlaatdruk mag niet hoger zijn dan 1,013 bar (760 Torr).
Alle buisleidingen moeten zo kort mogelijk zijn en ze mogen niet kleiner zijn dan de inlaat naar de pomp. Wanneer
lange leidingen niet kunnen worden vermeden, moet u de diameter van de buizen verhogen met 50% of meer
tegenover de diameter van de pompinlaat. Het geleidingsvermogen van lange leidingen moet worden gecontroleerd
en de leiding moet voldoende groot worden gemaakt of dit zal een negatieve impact hebben op de pompsnelheid van
het systeem. Wanneer u de pomp aansluit op het systeem, voorzie dan een verticale buis van tenminste 610 mm
(24,0") lang tussen de pomp en het systeem wanneer de pomp zich bevindt onder de inlaat van het systeem. Wanneer
de pomp zich bevindt boven, of op hetzelfde niveau van de systeeminlaat, voorzie dan een omgekeerde “U” –buis
die kan dienen als sifon voor systeemvuil en om de migratie van pompolie naar de systeeminlaat te verhinderen. Zorg
ervoor dat alle vacuümbuisaansluitingen dicht zijn. Wanneer er een filter in lijn wordt gebruikt, installeert u deze
overeenkomstig Figuur 6. Het is aan te bevelen een flexibele aansluiting te installeren tussen de pompinlaat en de
vacuümbuisleiding om vibratie te reduceren (zie Figuur 7).
Een hoge-vacuümklep die volledig opengaat, wordt aanbevolen om de start te vergemakkelijken en om na te gaan of
de pomp drukvrij is.
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Verwijder de beschermingskappen/deksels van de inlaat- en uitlaatflenzen vooraleer u de buizen installeert. Als de
pomp moet worden gebruikt bij temperaturen onder het vriespunt, tap dan de watermantel af om te vermijden dat
de behuizing kraakt; blaas de watermantel uit. Als de eenheid gedurende een periode zal worden opgeslagen
vooraleer ze wordt in bedrijf gesteld, volg dan dezelfde procedure.
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Figuur 6 – Configuraties inlaatbuizen

610 mm
(24,0")
Minimum

610 mm
(24,0")
Minimum

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.5.1

Microvac-pomp
Elleboog met dichte/lange radius
Flexibele connector
In-Lijn Filter
Vacuümregelklep
Systeem

Locaties vacuümtoegangspoort

De vacuümtoegangspoorten zijn makkelijk bereikbaar op de pomp en bieden een toegang van 6,4 mm (1/4") of
12,7 mm (1/2") (raadpleeg Figuur 2 items 7 en 12, en Figuur 3 items 6 en 19). De buisplugs kunnen worden vervangen
door een kleine vacuümkogelklep waaraan een meter kan worden aangesloten. Wanneer een McLeod-meter wordt
gebruikt, moet er een synthetische buis met een dikke wand en gemakkelijke doorlaat zoals Tygon worden gebruikt
voor een flexibele aansluiting. De meter moet zich ongeveer 610 mm (24,0") boven de poort bevinden om te
verhinderen dat er olie in de meter raakt.
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Uitlaatbuizen
WAARSCHUWING
Houd de uitlaat van de pomp altijd vrij. Een verstopping of blokkering kan schade aan de uitrusting
en persoonlijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING
Het vacuüm buissysteem moet naar behoren worden ondersteund. Zorg ervoor dat de buizen vast
staan en geen gevaar voor uitschakeling zullen veroorzaken.

WAARSCHUWING
De uitlaatdruk van de pomp mag niet hoger zijn dan 483 mbar (7 psig). Wanneer dit gebeurt,
kunnen daaruit schade aan de uitrusting en kwetsuren bij het personeel resulteren.

WAARSCHUWING
Vooraleer u de pomp laat werken, moet u de plastic plug verwijderen van de uitlaatpoort. De pomp
mag niet worden gebruikt wanneer ze niet is geïnstalleerd in een aangepast vacuümsysteem.

WAARSCHUWING
De uitlaatfilters die zijn aangebracht op de 212-J en 412-J pompen moeten worden afgetapt om
te vermijden dat er zich een gevaarlijke tegendruk ontwikkelt. Verhoogde tegendruk kan
resulteren in schade aan de pomp en kwetsuren bij mensen.

VOORZICHTIG
Breng geen klep aan in de uitlaatleiding. Wanneer er een klep moet worden geïnstalleerd in een leiding, moet
er ook een ontlastklep worden ingevoegd tussen het reservoir en de klep. De ontlastklep moet even groot zijn
als de leiding en ingesteld om open te gaan bij 138 mbar (2 psig).
De pompen verspreiden kleine oliedruppeltjes in de uitlaat van de pomp. Edwards raadt het gebruik van uitlaatfilters
aan om te verhinderen dat deze druppeltjes accumuleren in de uitlaatbuizen of het systeem, of op de plaats waar
de buizen eindigen. De olie en de condenseerbare stoffen zullen samenkomen in de buizen en terugkeren naar het
pompreservoir of worden samengebracht binnen de filterbehuizing.
Voor de 212-J- en 412-J-pompen die geen uitlaatfilter gebruiken, wordt aanbevolen dat de uitlaat horizontaal over
een korte afstand van buizen zou worden voorzien en verbonden in een verticale uitlaatbuis. De lagere, verticale
uitlaatbuis moet minstens 305 mm (12") lang zijn en uitlopen op een plug of afvoerkraan om de verwijdering van vocht
en/of gecontamineerde olie mogelijk te maken voordat die voldoende kan accumuleren en teruglopen in het
pompoliereservoir (zie Figuur 7).
Voor de 212-J en 412-J pompen met een uitlaatfilter, is de verticale verzamelbuis niet vereist. Deze filters
verzamelen de samengevloeide olie en de condenseerbare stoffen in de filterbehuizing. De vloeistoffen moeten uit
de behuizing worden afgetapt door middel van de aftapkranen. Wanneer de olie niet wordt afgetapt uit de
uitlaatfilters, zal dit resulteren in een verminderde pompprestatie en een beduidend hogere tegendruk.
De uitlaatbuis mag niet kleiner zijn dan de pompuitlaat en ze moet zo kort mogelijk zijn. De pompuitlaat zal een
kleine hoeveelheid olie bevatten en die moet worden behandeld op een manier die consistent is met de van
toepassing zijnde federale en locale reglementeringen. Wanneer de uitlaat buiten het gebouw komt, richt dan het
uiteinde van de uitlaatbuis naar beneden om te verhinderen dat er regenwater in raakt.
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Er zijn olienevelscheiders beschikbaar bij Edwards die de oliemist in de meerderheid van de toepassingen kunnen
elimineren. De scheider zal geen schadelijke of toxische gassen verwijderen en hij moet uitlopen op een aangepaste
sifon. Neem contact op met Edwards voor aanbevelingen.
Figuur 7 – Uitlaatbuizen

1. Microvac-pomp
2. Ontluchtingsbuis
3. Aftapkraan
305 mm
(12,0")

3.7

Elektrische aansluitingen
WAARSCHUWING
Installeer de elektriciteitskabels terwijl u ervoor zorgt dat u geen uitschakelgevaar creëert dat
kwetsuren bij het personeel zou kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING
De installatie van de elektrische aansluitingen moet gebeuren door een bevoegd technicus die
vertrouwd is met vacuümsystemen, pompen en bedieningen. Het systeem moet zodanig worden
bedraad dat er geen gevaar ontstaat ten gevolge van stroomverlies of het herinitialiseren van de
pomp na een stroomuitval. Bij een stroomuitval moet het systeem een manuele reset voor de
bedieningen krijgen voor het heropstarten.

WAARSCHUWING
Let erop dat de elektrische installatie van uw pompmotor in overeenstemming is met uw lokale en
nationale veiligheidsvoorschriften. Ze moet aangesloten zijn op een naar behoren van zekeringen
voorziene en beveiligde stroomtoevoer en een geschikt aardingspunt.
Het verdient aanbeveling dat u de stroomvoeding naar de motor aansluit via een starter of een onderbreker met
thermische overstroombeveiliging die kan worden afgestemd op de vollaststroomwaarden zoals vermeld op het
kenplaatje van de motor. De vermogenswaarden voor zekeringen moeten worden berekend door een bevoegde
elektricien. De leverancier van uw thermische overstroombeveiliging kan bepaalde zekeringwaarden voorschrijven
voor een correcte werking van de overstroombeveiliging. Controleer of de door u gebruikte zekering geschikt is voor
de startstroomwaarden zoals vermeld op het kenplaatje van de motor.

VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat het juiste voltage, de juiste starters en overbelastingen aan de motor worden geleverd, en het
juiste voltage aan de klos van de elektromagneet. De pomp en/of de klos van de elektromagneet kunnen
weigeren te werken wanneer het voltage lager is dan 90% van wat opgegeven is.
Het elektrische schema van de pomp wordt weergegeven in Figuur 8.
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Sluit de elektromagnetisch klep(pen) aan.
Sluit de motor aan zodat de pompas draait in wijzerrichting wanneer u kijkt vanuit het aandrijvingsuiteinde.
Zie Hoofdstuk 4.1 voor de pre-start controleprocedures.
Figuur 8 – Elektrisch schema
L
F
M
M Aux
OL
SV

Motoraansluitdoos

Zie aansluitkast van de
motor/waardenplaatje
met motorbekabeling

Steun
Zekering
Motorcontactgever
Hulpmotorcontactgever
Overbelasting
Elektromagnetische klep

Pompmotor

SV-1
Normaal
Gesloten

Olie Elektromagnetische
klep (Zie handleiding voor
specifieke voltages)

Door de klant

OL1

Stop

Start

Motorstarter

1M Aux
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Installeer een motorstarter met een veiligheidsvoorziening die de operator makkelijk kan bereiken.
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3.8

Koeling
WAARSCHUWING
De temperatuur van de externe pompoppervlakken kan hoger worden dan 70°C (160°F) en
kwetsuren bij het personeel veroorzaken. Er kunnen hete oppervlakken worden gevonden waar
het pompsmeermiddel zich bevindt.

VOORZICHTIG
Start de pomp niet wanneer de olietemperatuur onder 13°C (55°F) ligt.
De Microvac-pomp is watergekoeld en moet worden aangesloten op een waterleiding.
De 1/2" NPT-waterinlaataansluiting bevindt zich in de pompbehuizing aan de aandrijfkant dicht bij de bodem
(raadpleeg Figuur 2 item 6 en Figuur 3 item 16).
Breng een klep aan in de waterinlaatleiding om de waterdoorstroming te regelen zodat de temperatuur van de olie
in het reservoir 60-71°C (140-160°F) is. Er zijn olietemperatuurkits beschikbaar die automatisch de
waterdoorstroming controleren om de juiste olietemperatuur te behouden (contacteer Edwards voor bijkomende
informatie). Wanneer de pomp zich buiten een gebouw bevindt en onderhevig is aan vriestemperaturen moet de
watermantel van de pomp worden afgetapt of gevuld met antivriesmiddel.
De 1/2" NPT wateruitlaataansluiting bevindt zich in de pompbehuizing (raadpleeg Figuur 2 item 5, en Figuur 3
item 11).
De wateruitlaat moet worden aangesloten op een open aftapping om de operator toe te laten periodiek de
doorstroming en de temperatuur van het uitlaatwater te controleren. Er mag geen klep of tegendruk zijn in de
aftapleiding. In sommige gevallen moet het koelwater worden afgevoerd naar een drukafvoer. In dergelijke gevallen
mag de afvoerdruk niet hoger zijn dan 2,41 bar (35 psig) en er mag geen afsluitklep worden geplaatst in de
aftapleiding tenzij er een ontlastingsklep van 2,41 bar (35 psig) wordt voorzien om de pomp te beschermen tegen
hoge inlaatdruk.
Opmerking: Wanneer er condenseerbare stoffen aanwezig zijn in het procesgas en de gasballast werkt, moet de
koelwatertoevoer worden aangepast om de bedrijfstemperatuur te verhogen tot het niveau voor de
gasballast (raadpleeg Hoofdstuk 4).

3.9

Pompsmering

De prestatie van deze pomp hangt grotendeels af van het type van de gebruikte olie. Er wordt een initiële olievulling
voorzien voor elke pomp. Deze standaardolie is V-Lube F, die wordt aanbevolen voor algemene werkvoorwaarden in
een relatief propere omgeving. V-Lube F is een multi-grade petroleumolie die versterkt is voor bescherming tegen
oxidatie, die detergent dispergeermiddelen bevat met uitstekende doorvloeikarakteristieken bij lage temperatuur.
Wanneer de pomp moet worden gebruikt op vacuümniveaus die maken dat de olietemperatuur stijgt boven 71°C
(160°F) voor langere perioden, moet er een olie van zwaardere klasse worden gebruikt. V-Lube G is beschikbaar voor
olietemperaturen tot 94°C (200°F).
Speciale bedrijfsvoorwaarden kunnen het gebruik van speciale olies vereisen. Raadpleeg Edwards voor specifieke
aanbevelingen wanneer andere dan gewone petroleumolies worden gebruikt.
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Initiële olievulling

WAARSCHUWING
De olievuldop boven op de pomp heeft twee functies. Het is de opening waar u olie bijvult maar
tegelijk ook een drukontlastingsklep die opengaat bij een drukwaarde tussen 0,55 bar (8 psig) en
0,97 bar (14 psig). Deze drukontlasting beschermt de pomp tegen overdruk in de oliekast en tegen
mogelijke scheuren in het zijdeksel van de pomp. De 412J-pompen zijn uitgerust met twee
olievuldoppen. Zorg ervoor dat minstens één van deze olievuldoppen niet verstopt is, d.w.z. dat
deze nergens op aangesloten is.

VOORZICHTIG
Het starten van de Microvac-pomp wanneer de olietemperatuur lager is dan 13°C (55°F) kan resulteren in
buitensporige sleet en afschaafschade aan de bewegende onderdelen.
De Microvac-pomp wordt geleverd met een initiële olievulling; 15 liter (4,0 gallons) voor de 212-J en 45 liter
(12 gallons) voor de 412-J. Vooraleer u de aanzuigleiding aankoppelt moet u eerst de pomp traag twee (2) rotaties
draaien. Dit zal de olie verdelen over het hele binnenste van de pomp.
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Bediening

4.1

Controle voor het starten

Bediening

4

VOORZICHTIG
Wanneer het schoepenwiel niet draait, moet u de pomp onmiddellijk stilleggen. Controleer de werking van de
elektromagnetische klep. Wanneer de elektromagnetische klep correct werkt, moet u de olieleidingen
controleren op blokkeringen.
Opmerking: Zet even de pomp aan voor tenminste twee omwentelingen.
Zet de pomp even aan terwijl u de pomprotatie observeert. Wanneer de pomp niet draait in wijzerzin, verwissel dan
twee of drie faseleidingen onderling.
Zorg ervoor dat de olie-elektromagnetische klep naar behoren werkt door controle te houden op de oliedoorvloeiindicator. Het schoepenwiel moet draaien nadat de systeemdruk lager is dan 600 mm Hg (6" Hg aan de inlaat). De
werking van de elektromagnetische klep wordt ook duidelijk wanneer ze een magnetisch veld creëert en warm wordt.
De olie-elektromagnetische klep is normaal gesloten en moet worden geactiveerd wanneer de pomp start.
Het drukverschil tussen het oliereservoir (atmosferische druk) en de pompholte (vacuüm) dwingt de olie naar de
lagers en in de pompholte. De olie smeert de bewegende delen en creëert ook een oliedichting.
De olie begint te lopen bij 800 mbar (600 Torr). Bij 533 mbar (400 Torr) is de doorstroming ongeveer 50%.
Van 133 mbar (100 Torr) tot drukvrije outputdruk is 100%.
Opmerking: 533 mbar (400 Torr) moet worden bereikt binnen de 10 minuten of er is een perssmeersysteem nodig
om te zorgen voor de vereiste oliedoorstroming naar de pompholte.

4.2

Pompstart
WAARSCHUWING
De elektromagnetische klep kan heet worden tijdens de werking.

VOORZICHTIG
Start de pomp niet wanneer de olietemperatuur onder 13°C (55°F) ligt.
Opmerking: Nieuwe riemen verliezen gewoonlijk hun spanning tijdens de initiële werking en moeten opnieuw
worden gecontroleerd tijdens de eerste werkingsdagen. Span altijd de riemen volgens de specificaties
van de riemproducent. Buitensporige spanning kan een onnodige belasting op de lagers van
de stuwpomp brengen, terwijl extreme over-spanning de as kan doen breken ten gevolge
van metaalmoeheid.
1. Draai de koelwatertoevoer aan.
2. Zorg ervoor dat de uitrusting die wordt leeggepompt naar behoren is schoongemaakt en dat alle
vacuümregelkleppen zijn gesloten.
3. Druk op de START-knop en controleer of de elektromagnetische klep naar behoren werkt.
4. Open de pompinlaatklep.
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4.3

Gasballastbediening
VOORZICHTIG

Wanneer u een gasballastklep opent, mag u die niet openen voorbij de derde markering op de klepschacht
(zie Figuur 9).
Open de gasballastklep voor maximum efficiëntie. Pas de ballast aan door de klep te draaien voor de gewenste graad.
De volle gasballast zal maken dat de pomptemperatuur stijgt en dat is normaal. Voor het maximum resultaat van de
gasballast, moet de pomp werken bij ongeveer 71°C (160°F). De bedrijfstemperatuur kan worden verhoogd door de
doorstroming van het koelwater te verminderen. Raadpleeg Edwards voor beschikbare controlekits van de
olietemperatuur.
Bij het pompen van stoom in buitensporige hoeveelheden kan de olie worden gecontamineerd. De olie kan worden
gezuiverd door de pomp te laten draaien met volle gasballast terwijl de pomp wordt geïsoleerd van het systeem.
Wanneer buitensporige contaminanten aanwezig zijn, wat wordt aangegeven door een hoog oliepeil, of door
verdunning, vorming van lak, enz. moet de olie worden vervangen.
Opmerking: Voor vuile toepassingen waar condenseerbare contaminanten aanwezig zijn (asfalt, pek, epoxyharsen
enz.) die geen waterdamp zijn, moet de pomp worden gebruikt bij zowat 71°C (160°F).
Schakel een purge met inert gas aan om de lucht uit de pomp en de uitlaatleiding te verwijderen vooraleer het
proces start.
Opmerking: Edwards beveelt aan de veiligheidshandleiding van de vacuümpomp en het vacuümsysteem (publicatie
nummer P300-20-000), die beschikbaar is bij Edwards of de leverancier aan te vragen en te lezen.


De gasballastklep moet elke zes maanden worden gecontroleerd op sleet of een gebroken veer wanneer ze
werkt op basis van een dag van acht (8) uur werken; elke 3 maanden voor een vierentwintig (24) uur werking
per dag.



De gasballastklep moet worden gesloten wanneer de pomp wordt stilgelegd. Wanneer de klep open staat,
zal er gas in de pomp worden getrokken via de keerklep en de vacuümverdeelleiding zal onder druk worden
gebracht met atmosferische lucht. Er kan desgewenst een elektromagnetische klep die bevestigd is aan
de gasballastinlaat en die elektrisch is aangesloten op de motorleidingen worden gebruikt om de gasballast
automatisch uit te schakelen bij het uitschakelen van de pomp. Contacteer Edwards voor bijkomende
informatie.
Figuur 9 – Instelling gasballast

Derde markering op de klepschacht

Klepschacht

Zijdeksel
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Wanneer er een gas onder druk wordt gebruikt om de pomp te ballasten, moet de druk worden gereduceerd
tot 2 psi maximum. Het gebruik van hogere druk kan de pomp beschadigen.



Het lichtjes openen van de gasballast zal het kleplawaai verminderen wanneer de pomp wordt
uitgeschakeld, maar zal verhinderen dat de laagst mogelijke druk wordt bereikt.



Om permanent een laag geluidsniveau bij uitgeschakelde druk te bewaren, kan de afsluitschijf worden
verwijderd van de klepschacht. Dit zal op elk moment een kleine hoeveelheid ballast voorzien, zelfs wanneer
de klep volledig is gesloten. Het zal ook het vacuüm breken wanneer de pomp wordt stilgelegd. Wanneer de
vacuümonderbreking niet toelaatbaar is, kunnen er elektromagnetische kleppen worden geïnstalleerd.
Na het verwijderen van de afsluitschijf en met de gasballastklep dicht, zal de uitgeschakelde druk zowat
200 micron bedragen De afdichtring kan worden geherinstalleerd wanneer er geen continue ballast meer
nodig is. Er moet zorg voor worden gedragen om de dichtingsring niet te beschadigen wanneer de
herinstallatie wordt vervroegd.

4.4

Pompstop



Sluit de inlaatklep naar het systeem.



Stop de motor en breek het vacuüm tenzij het systeem dat anders oplegt.

Opmerking: De olie-elektromagnetische klep sluit automatisch wanneer de pomp wordt gestopt, of wanneer er een
stroomonderbreking plaats vindt. Dit zal verhinderen dat de pomp en het vacuümsysteem met olie
worden overspoeld.

4.5

Bedrijfsnota's
WAARSCHUWING
De olievuldop boven op de pomp heeft twee functies. Het is de opening waar u olie bijvult maar
tegelijk ook een drukontlastingsklep die opengaat bij een drukwaarde tussen 0,55 bar (8 psig) en
0,97 bar (14 psig). Deze drukontlasting beschermt de pomp tegen overdruk in de oliekast en tegen
mogelijke scheuren in het zijdeksel van de pomp. De 412J-pompen zijn uitgerust met twee
olievuldoppen. Zorg ervoor dat minstens één van deze olievuldoppen niet verstopt is, d.w.z. dat
deze nergens op aangesloten is.

Als er grote hoeveelheden lucht doorheen de pomp gaan, kan die warm worden en onder erge omstandigheden zelfs
heet. Dit is geen aanduiding van slechte werking. De pomp werd ontworpen voor hoog vacuümwerk en mag niet
worden gebruikt bij druk die hoger is dan 533 mbar (400 Torr) gedurende meer dan 10 minuten of ook niet bij
tussenvacuüms voor perioden die maken dat de olietemperatuur hoger wordt dan 93°C (200°F).

© Edwards Limited 2012. Alle rechten voorbehouden.
Edwards en het Edwards logo zijn handelsmerken van Edwards Limited.

Pagina 23

Bediening



S149-01-886 Issue G

Bediening

Voor de optimale pompwerking moet de olietemperatuur in het oliereservoir tussen 60-71°C (140-160°F) zijn terwijl
de pomp werkt op het systeem of het proces. De olietemperatuur kan worden gemeten door een thermometer te
stoppen in het vulgat of door een pyrometer in contact te brengen met het olieblok bij de elektromagnetische klep.
Wanneer de pomp moet worden gebruikt terwijl de olietemperatuur hoger is dan 71°C (160°F), is het gebruik van
een olie met hogere viscositeit aan te bevelen (raadpleeg Hoofdstuk 3.9).
Wanneer u de pomp start of grote hoeveelheden lucht behandelt, zal er een oliedamp in de vorm van rook vrijkomen
uit de uitlaat. Dit is geen aanduiding van problemen. Het rookvolume zal verminderen naarmate de druk in het
systeem vermindert.
Opmerking: Edwards biedt een gesloten type van olienevelseparator aan die de olierook zal elimineren, maar die
nog steeds een uitlaat naar buiten toe nodig heeft. Contacteer een vertegenwoordiger van Edwards
voor informatie.
Wanneer de pomp tijdens een langere periode stil ligt, zal het nodig zijn vooraleer te starten om de pomp ten minste
twee (2) draaien te draaien door er kort tegen te drukken om de vrije beweging van de onderdelen te verzekeren.
Een lage olietemperatuur kan overbelasting veroorzaken bij het starten van de pomp en mogelijk verhinderen dat de
pomp gedicht wordt. De Microvac-pompen mogen niet worden gestart wanneer de olietemperatuur lager is dan 13°C
(55 °F). De optimale bedrijfsolietemperatuur na het starten is tussen 60-71°C (140-160°F). Het openen van de
gasballastklep zal helpen de olie te verwarmen. Een waterbespaarder (raadpleeg Hoofdstuk 7.4) wordt aanbevolen
om automatisch de olietemperatuur te controleren. Contacteer een vertegenwoordiger van Edwards voor informatie.
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5.1

Veiligheidsinformatie

Onderhoud

5

WAARSCHUWING
Neem de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht en neem de gepaste
voorzorgsmaatregelen. Als u dit niet doet, kunnen kwetsuren en schade aan de uitrusting het
gevolg zijn.


Zorg ervoor dat het onderhoud gebeurt door een naar behoren opgeleid en gecontroleerde technicus.
Respecteer de lokale en nationale veiligheidsvereisten.



Zorg ervoor dat de onderhoudstechnicus vertrouwd is met de veiligheidsprocedures betreffende de pompolie
en de producten die door het pompsysteem worden verwerkt.



Controleer of al de vereiste onderdelen beschikbaar zijn en van het juiste type vooraleer het werk
wordt gestart.



Isoleer de pomp en andere componenten van de elektriciteitstoevoer zodat ze niet per ongeluk in werking
kunnen worden gesteld.



Laat de pomp afkoelen (zodat er een veilige temperatuur is voor het huidcontact) vooraleer het
onderhoudswerk wordt gestart.



Hergebruik de O-ringen en de dichtingen niet als deze beschadigd zijn.



Wanneer het onderhoud is gebeurd, controleert u opnieuw de richting van de pomprotatie wanneer de
elektriciteitstoevoer werd onderbroken.



De pomp en de pompolie zullen gecontamineerd zijn door de verwerkte chemicaliën die tijdens de werking
werden gepompt. Zorg ervoor dat de pomp wordt gedecontamineerd en dat er gepaste
voorzorgsmaatregelen worden genomen om het personeel te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke
substanties wanneer er contaminatie is opgetreden.



Raak de thermische afbraakproducten van gefluorineerde materialen, die aanwezig kunnen zijn wanneer de
pomp werd verwarmd tot 310°C (590°F) en hoger, niet aan, of adem ze niet in. De gefluorineerde materialen
zijn veilig bij normaal gebruik, maar kunnen worden ontbonden in heel gevaarlijke substanties (die
fluorwaterstofzuur bevatten) wanneer er wordt opgewarmd tot 310°C (590°F) en hoger. De stuwpomp kan
oververhit geraakt zijn, wanneer ze verkeerd werd gebruikt, of in brand stond. De gegevensbladen
betreffende gezondheid en veiligheid voor gefluorineerde materialen die worden gebruikt in de pomp zijn
beschikbaar op aanvraag: neem hiervoor contact op met de leverancier of met Edwards.



Onderhoud zo nodig de motor zoals wordt gespecificeerd in de informatie van de producent die samen met
de motor wordt meegeleverd.

5.2

Opsporen van lekken

Er moet een lektest worden uitgevoerd wanneer het eindvacuüm niet kan worden bereikt. Een aangepaste lektest
zal delen van de leidingen isoleren totdat de bron van het lek wordt gevonden. De standaard vacuümleiding wordt
getoond in Figuur 10. Het gebruik van een lekdetector zal het proces voor het ontdekken van lekken versnellen.
Contacteer een vertegenwoordiger van Edwards voor informatie.
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5.3

Onderhoudsplan

Er wordt een standaard onderhoudsplan voorzien voor de Microvac-pomp in Tabel 5.
Figuur 10 – Standaard buiswerk vacuümsysteem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vacuümkamer
Voorklep
Voorleiding
Luchtinlaatklep
Meterpoort
Mechanische voorpomp

7. Optionele aansluitingslocatie van de uitlaatleidingklep
8. Optionele aansluitingslocatie van houdpomp
9. Meterpoort
10. Stoompomp
11. Klep
12. Meterpoortlocaties van reservekamer
Tabel 5 – Onderhoudsplan

Bediening

Hoe vaak?

Controleer het oliepeil

Dagelijks

Controleer de bedrijfstemperatuur 60-71°C (140-160°F)

Dagelijks

Vervang de olie

Afhankelijk van de toepassing

Controleer de klepafdekkingen

6 maanden

Controleer poelies en riemen

6 maanden

Controleer gasballastklep

6 maanden

Controleer de lagertoestand

12 maanden

De motor en aandrijving schoonmaken

12 maanden

Controleer de conische opsluitranden op de poelies

Na het inlopen en 12 maanden
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Olieverversing
WAARSCHUWING
De olie zal heet zijn wanneer de pomp pas aan het werk was. Laat de pomp voldoende lang
afkoelen vooraleer u de olie ververst.

WAARSCHUWING
De olievuldop boven op de pomp heeft twee functies. Het is de opening waar u olie bijvult maar
tegelijk ook een drukontlastingsklep die opengaat bij een drukwaarde tussen 0,55 bar (8 psig) en
0,97 bar (14 psig). Deze drukontlasting beschermt de pomp tegen overdruk in de oliekast en tegen
mogelijke scheuren in het zijdeksel van de pomp. De 412J-pompen zijn uitgerust met twee
olievuldoppen. Zorg ervoor dat minstens één van deze olievuldoppen niet verstopt is, d.w.z. dat
deze nergens op aangesloten is.


Sluit alle energiebronnen die met de pomp verbonden zijn en ontlucht in de atmosfeer.



Onderzoek de procescontaminanten en selecteer de eigen persoonlijke beschermingsuitrusting (PPE) voor
bescherming tegen contact met media.



Tap onder gebruikmaking van de aftapklep de olie af in een gepaste container voor verwijdering ervan.
Gebruik enkel door Edwards aanbevolen olies wanneer u de pomp hervult. Raadpleeg Hoofdstuk 2 voor
vloeistoftype en hoeveelheden. Vul de pomp totdat het kijkglas het ¾ merkteken bereikt.



Controleer de pomp en het systeem op mogelijke gevaarlijke toestanden. Koppel de energiebronnen
weer aan.

5.5

Controle van het oliepeil



Controleer dagelijks het oliepeil. Het oliepeil moet in het centrum van het kijkglas komen wanneer de pomp
uit staat, of in de onderste helft wanneer de pomp werkt in hoog vacuüm. Het niveau zal veranderen
afhankelijk van de inlaatdruk. In de meeste gevallen wordt er olie toegevoegd nadat de pomp een korte
periode heeft gewerkt.



Om olieverlies via het vulgat te vermijden mag u geen olie bijvoegen wanneer de pomp in werking is.

Opmerking: Wanneer u gassen pompt die waterdamp bevatten, kan het nodig zijn het water te verwijderen dat
condenseert in de opvangbak van het pompreservoir. Stop de pomp en wacht tenminste 1/2 uur om
de olie en het water te laten scheiden. Open de olieaftapklep en tap water af; sluit de klep wanneer
de oliedoorstroming start. Het interval hangt af van het proces en varieert met de hoeveelheid
waterdamp en de olietemperatuur. De pomp doen werken met de olietemperatuur rond 71°C (160°F)
zal de vorming van water minimaliseren maar niet elimineren.
Het water in de olie zal het eindvacuüm verminderen en de uitvaltijden van de pomp vermeerderen. De aanwezigheid
van water in de olie wordt duidelijk door een melkachtig uitzicht van de olie bij het lopen.

5.6

Klepafdekkingonderhoud



Blokkering van alle energiebronnen die op de pomp zijn aangesloten.



Tap de olie af zoals beschreven in Hoofdstuk 5.4.



Verwijder het reservoirdeksel, het oliekeerschot en elke klepafdekking waarbij u heel voorzichtig bent om
geen hardware in de pomp te laten vallen.



Vervang versleten klepafdekkingen of onderdelen ervan. Herinstalleer klepafdekkingen met nieuwe
pakkingen. Herinstalleer het oliekeerschot met nieuwe pakking.
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Herinstalleer het oliereservoirdeksel.



Vul de olie opnieuw zoals beschreven in Hoofdstuk 5.4.



Controleer de pomp en het systeem op mogelijke gevaarlijke toestanden. Koppel de energiebronnen
weer aan.

5.7

Riemonderhoud



Sluit alle energiebronnen die met de pomp verbonden zijn en ontlucht in de atmosfeer.



Verwijder het riembeschermingsdeksel.



Test de riemspanning met de juiste tester.

Opmerking: Nieuwe riemen verliezen gewoonlijk hun spanning tijdens de initiële werking en moeten opnieuw
worden gecontroleerd tijdens de eerste werkingsdagen. Span altijd de riemen volgens de specificaties
van de riemproducent. Buitensporige spanning kan een onnodige belasting op de pomp en de
motorlagers brengen, terwijl extreme over-spanning de as kan doen breken ten gevolge van
metaalmoeheid.


Vervang versleten poelies.



Vervang alle riemen ineens wanneer er één moet worden vervangen. Controleer regelmatig de spanning
tijdens de eerste werkingsdagen. Gebruik nooit drijfriempasta. Wanneer een door de klant geleverde riem of
poelies worden gebruikt, volg dan de door de producent aanbevolen installatieprocedures.



Herinstalleer het riembeschermingsdeksel.



Controleer de pomp en het systeem op mogelijke gevaarlijke toestanden. Koppel de energiebronnen
weer aan.

5.8

Spanning aandrijfriem

Verwijder het riembeschermingsdeksel. Oefen kracht uit op de riem ongeveer in het midden van de afstand tussen
de aandrijving en de aangedreven poelies en zorg ervoor dat de resulterende doorhanging is zoals voorzien in Tabel 6.
Tabel 6 – Riemspanning
Pomp

Kracht

Doorhanging

N

Pond

mm

Duim

212-J

13,3 – 22,2

3–5

11,0

7/16

412-J

22,2 – 31,2

5–7

13,0

1/2

Pas zo nodig de spanning aan door de moeren op de stelschroeven van de motorondersteuning te verhogen of te
verlagen. Zet de moeren van de stelschroeven vast nadat de aanpassing volledig is gebeurd.
Opmerking: Het onderhouden van de juiste riemspanning is belangrijk. Overmatige overspanning van de riemen is
schadelijk voor de aslagers terwijl te lage spanning de riemen zal laten doorslippen.
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Vervanging Gasballastklep



Vervang de gasballastklep(pen) elke twee (2) jaar wanneer de gasballast regelmatig wordt gebruikt.



Blokkering van alle energiebronnen die op de pomp zijn aangesloten.



Verwijder de steelklep.



Gebruik een O-ringpik of een geschikt werktuig om de gasballastklep uit te trekken. Vervang de klep wanneer
de veer beschadigd is of gebroken.



Herinstalleer de steelklep.



Controleer de pomp en het systeem op mogelijke gevaarlijke toestanden. Koppel de energiebronnen
weer aan.

5.10

Montage of vervanging van de motor (enkel 412J-pomptypes)
WAARSCHUWING
Een nieuwe veiligheidsinspectie kan noodzakelijk zijn na het monteren van een motor. Graag uw
speciale aandacht voor de efficiëntie van de afdekplaat van het drijfwerk die voorkomt dat uw
vingers bij de motoras en alle andere roterende onderdelen komen.

De volgende motortypes kunt u op 412J-pompmodules monteren met behulp van het meegeleverde universele
montageplatform.
Opmerking: dit geldt enkel voor pompmodules met een serienummer vanaf 076227658 en hoger.
Tabel 7 – Motoren die op 412J-pomptypes kunnen worden gemonteerd
Motorhuis
Grootte
IEC D160M
NEMA 215T
NEMA 254T

Lijnfrequentie

Motorriemschijf

Positie van
kraagbout

Nominaal
hellingspercentage
van platform

Grootte van
aandrijfriem

Artikelcodes
van een
standaardpomp

50 Hz

6 duim

A

-0,5 º

B105 (L=2720)

900412014501

60 Hz

5 duim

B

-4,1 º

B105 (L=2720)

50 Hz

6 duim

C

-7,7 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 duim

C

-3,0 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 duim

B

-4,0 º

B105 (L=2720)
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Figuur 11 – Kraagboutposities en motorhuisafmetingen
MOTORHUISAFMETINGEN
NEMA 215T

MOTORHUISAFMETINGEN
NEMA IEC D160M

SCHARNIERBLOK

KRAAGBOUT

GROOT SCHARNIERBLOK
100 HOOG X 40 BREED

A, B & C = POSITIES VAN DE KRAAGBOUTEN (ZIE TABEL)

Nieuwe hoogefficiënte elektromotoren van de IE3-klasse
Bij het vervangen van uw bestaande elektromotor door een hoogefficiënte elektromotor van de nieuwe IE3-klasse is
het mogelijk dat u de extra motorvingerbeveiliging, gemonteerd op de afschermplaat van de drijfriem, moet
verwijderen voor een correcte installatie van de motor. De reden hiervoor is dat de afmetingen van de nieuwe
elektromotoren verschillen. Na vervanging van de elektromotor voert u een veiligheidsinspectie uit en controleert u
de vingerbeveiliging.
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Foutopsporing

Er wordt een lijst van fouttoestanden en mogelijke oorzaken gegeven in Tabel 8. Wanneer u niet in staat bent om de
fout te verhelpen door middel van de tabel, bel dan naar uw meest nabije Edwards Service Center om hulp.
Tabel 8 – Foutopsporing
Symptoom
Onvoldoende vacuüm
aan de pompinlaat.

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen oplossing

Gecontamineerde of onvoldoende
olie.

Controleer het oliepeil; gebruik gasballast.

De olie-elektromagnetische klep
werkt niet naar behoren of
helemaal niet.

Controleer en wanneer nodig maak de
elektromagnetische klep of de klos schoon en/of
vervang ze.

De bouten van de inlaatflens of het
deksel staan los.

Zet de flens en de bouten van het zijdeksel vast
op regelmatige tijdstippen.

Tap het reservoir en de klepkamer af en veeg ze
uit. Vuil opnieuw met correcte olie.

Lekkage van de verdeelleiding of van Zet de pluggen en de schroeven van de
de integrale olieverdeling.
verdeelleiding vast.
Het kijkglas van het oliepeil lekt.

Zet voorzichtig de schroeven vast.

De uitlaatklep dicht niet af.

Demonteer alle onderdelen, maak ze schoon en
controleer ze grondig.
Vervang alle beschadigde of versleten
onderdelen.

Buitensporig
pomplawaai.

De pomp loopt vast of klopt
buitensporig; interne delen zijn
zwaar versleten of gebroken.

Demonteer de zuigerassemblage. Vervang
gebroken of versleten onderdelen.

Lekkage in het vacuümsysteem.

Controleer het systeem zoals beschreven in
Hoofdstuk 4.

De pomp klopt abnormaal.

Het kloppen is normaal bij draaien met
uitgeschakelde druk.
Controleer het oliepeil en de elektromechanische
klep op correcte werking.
Gebroken onderdelen of vreemd materiaal in
de pomp.
Demonteer en verwijder het vreemde materiaal
uit de pomp.
Vervang zo nodig de gebroken onderdelen.

Het vastlopen van de pomp is het
resultaat van onvoldoende smering
of de aanwezigheid van vreemd
materiaal.

Controleer de elektromechanische klep op
correcte werking.
Demonteer en verwijder vreemd materiaal. Zorg
ervoor dat de olieleidingen niet verstopt zitten.
Zacht, beperkt afschuren met #500 schuurkatoen
en was dan grondig vooraleer te installeren.
Opmerking: een bepaalde afschuring aan de
zuiger, de cilinder en andere onderdelen zal niet
ernstig het verkrijgbare vacuüm beïnvloeden,
zolang het afschuren niet in een doorlopende
groef rond de omtrek van het zuigeroppervlak
gebeurt.
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Tabel 8 – Foutopsporing (vervolg)
Symptoom
Motor stopt of wil
niet starten.

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen oplossing

De thermische
overbelastingeenheden in de
motorstarter laten het afweten.

Controleer de capaciteit van de thermische
overbelastingseenheden door de ampère-rating
op de naamplaat van de motor te vergelijken
met de overbelastingstabel in de starterbox.
Gebruik zo nodig één (1) formaat groter dan
de standaard.

Mogelijk intern vastlopen.

Demonteer en verhelp.

Pomp draait niet
V-riemen te los.
wanneer de motor start.
Cilinder overspoeld met overvloedige
olie ten gevolge van defecte
elektromechanische klep (Klep zit
vast in open positie van vorige
uitschakeling, of vreemd materiaal
in de klepzitting).
Olieviscositeit te hoog of
olietemperatuur te laag.

Zet de V-riemen vast (Zie Hoofdstuk 5.8).
Draai de pomp met de hand om de buitensporige
olie te verwijderen. Demonteer de klep;
maak schoon en vervang mogelijk versleten
onderdelen. Controleer elektromechanische
klep.
Schakel over naar olie van lichtere graad of
verwarm de olie vooraleer de pomp te vullen
(vooral bij lage omgevingstemperaturen).
Pomp mag niet worden gestart wanneer de
olietemperatuur lager is dan 13°C (55°F)
(Wanneer u V-lube F gebruikt).
Draai de motor met de hand vooraleer te starten.

Poelie(s) niet vastgezet op as.
Gasballastklep in open positie op
Pomp draait in
pomp uitgeschakeld.
tegengestelde richting
wanneer de motor wordt
uitgeschakeld.
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Zorg ervoor dat de keggen op hun plaats zijn en
de poelie(s) naar behoren vastgezet.
Sluit gasballastklep voor uitschakelen van de
pomp. Atmosferische lucht verhindert het
omkeren van de pompzuigerrichting bij de
pompuitschakeling. De olie zal ook worden
verhinderd terug te stromen in de inlaatbuizen.
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Opslag en verwijdering

6.1

Opslag
VOORZICHTIG

Neem de limieten van de temperatuuropslag in Hoofdstuk 2 in acht. Opslag onder -30°C (-22°F) zal permanent
de pompdichtingen beschadigen.
Volg de volgende procedure om de pomp op te slaan:


Purgeer het vacuümsysteem en de pomp met droge stikstof en koppel de pomp af van het vacuümsysteem.



Leg de pomp stil zoals beschreven in Hoofdstuk 4.



Koppel de pomp af van de stroomtoevoer.



Demonteer de pomp, maak ze schoon en hermonteer ze. Wanneer de pomp moet worden opgeslagen voor
lange tijd, maak dan de aandrijfriemen los en ververs de olie.



Plaats de beschermingskappen op de inlaat en de uitlaatpoorten en zet ze vast.



Sla de pomp op in koele, droge omstandigheden totdat u ze gaat gebruiken. Indien nodig, bereidt u alles voor
en installeert u de pomp zoals omschreven in Hoofdstuk 3. Wanneer de pomp onderhevig zal zijn aan
temperaturen beneden het vriespunt, tap dan de watermantel af of voeg er antivriesmiddel aan toe.
Wanneer de pomp zal opgeslagen zijn voor meer dan een jaar moet ze worden schoongemaakt en
gereviseerd voor de herinstallatie.

6.2

Afvoeren

Voer de pomp of eender welke componenten die eruit werden verwijderd veilig af in overeenstemming met de lokale
en nationale veiligheids- en milieureglementeringen.
Er moet een bijzondere zorg worden besteed aan componenten en afvalolie die werden gecontamineerd met
gevaarlijke processubstanties.
Steek geen fluoro-elastomere dichtingen en o-ringen in brand.
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Reserveonderdelen en accessoires

7.1

Inleiding

De producten, reservestukken en accessoires van Edwards zijn beschikbaar bij ondernemingen van Edwards in België,
Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Japan, Korea, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en een wereldwijd netwerk van distributeurs. In de meeste van deze centra vindt u technici die bij
Edwards een speciale opleiding hebben gevolgd.
Bestel reserveonderdelen en accessoires bij uw dichtstbijzijnde Edwards filiaal of distributeur. Voorzie bij uw
bestelling de volgende informatie:


Model en nummer van het item van de uitrusting.



Serienummer



Itemnummer en beschrijving van het onderdeel.

7.2

Service

De producten van Edwards worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van Edwards servicecentra.
Elk onderhoudscentrum biedt een breed gamma van opties, met inbegrip van: apparatuur voor reiniging; vervanging
van onderdelen; reparatie; hermontage en testen volgens fabrieksspecificaties. De uitrusting die een servicebeurt
kreeg, die gerepareerd of gehermonteerd werd, wordt steeds terugbezorgd met een volledige garantie.
De lokale onderhoudsdienst kan tevens technici van Edwards leveren om onderhoud, of herstel van uw uitrusting ter
plaatse uit te voeren.
Voor verdere informatie omtrent de onderhoudsopties, contacteer de meest nabije onderhoudsdienst of een andere
Edwards-onderneming.

7.3

Reserveonderdelen

Raadpleeg de handleiding Reservestukken.

7.4

Toebehoren

Hier volgt een lijst van accessoires die kunnen worden aangekocht door contact op te nemen met Edwards.
Tabel 9 – Toebehoren
Toebehoren

Item-nummer

Olienevelseparator (212-J)

900-291-J24

Olienevelseparator (412-J)

900-291-J25

Olienevelafscheider /

*

Afvoerbochtstuk*

XXXXXXXXXX

Waterbespaarder

900-412-124

Draagbare oliezuiveraar

Afhankelijk van de toepassing

Omdat sommige elektromotoren - zoals die van de hoogefficiënte IE3-klasse - langer
(in lengte) zijn, is het mogelijk dat de olienevelsafscheider tegen de kap van de
motorventilator botst. Daarom moet de olienevelafscheider met een knie- of
bochtstuk gemonteerd worden.

© Edwards Limited 2012. Alle rechten voorbehouden.
Edwards en het Edwards logo zijn handelsmerken van Edwards Limited.

Pagina 35

Reserveonderdelen en accessoires

7

S149-01-886 Issue G

Deze pagina is opzettelijk blank gelaten.

Pagina 36

© Edwards Limited 2012. Alle rechten voorbehouden.
Edwards en het Edwards logo zijn handelsmerken van Edwards Limited.

S149-01-886 Issue G

PFPE-vervaardigde Microvac-pompen

8.1

Samenvatting

PFPE-vervaardigde Microvac-pompen worden geleverd voor gebruik met Edwards PFPE-olie voor mechanische
pompen, zoals Fomblin YVAC 06/6 of Krytox 1506.
PFPE-vervaardigde Microvac-pompen zijn geschikt voor het pompen van hoge concentraties zuurstof.
Edwards raadt u aan publicatienummer P300-20-000 (Beveiliging van vacuümpomp en pompsysteem) te raadplegen
alvorens PFPE-vervaardigde Microvac-pompen te installeren en te gebruiken.

8.2

Installatie
VOORZICHTIG

Gebruik nooit koolwaterstofsmeermiddelen in een PFPE-vervaardigde pomp.
Wanneer u de Microvac-pomp vult met olie (zoals beschreven in Hoofdstuk 3), dient u hiervoor een geschikte Edwards
PFPE-olie te gebruiken. U kunt hiervoor geen koolwaterstofolie gebruiken.

8.3

Bediening
WAARSCHUWING
PFPE-vervaardigde Microvac-pompen zijn geschikt voor het pompen van hoge concentraties
zuurstof. Edwards raadt u aan de PFPE-vervaardigde Microvac-pompen niet te gebruiken voor het
pompen van gevaarlijke materialen.

De werking van een PFPE-vervaardigde Microvac-pomp verloopt zoals beschreven in Hoofdstuk 4. Houd echter
rekening met de waarschuwing hierboven.

8.4

Onderhoud
WAARSCHUWING
Neem de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht en neem de gepaste
voorzorgsmaatregelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsels.

Wees extra voorzichtig als u denkt dat de pomp oververhit raakt (vandaar de PFPE-olie).
Raak de thermale doorslagproducten van PFPE-olie die in de pomp aanwezig kunnen zijn wanneer de pomp werd
verwarmd tot 260°C (500°F) en hoger niet aan, of adem ze niet in. PFPE-olie is veilig bij normaal gebruik, maar kan
worden ontbonden tot heel gevaarlijke substanties wanneer deze wordt opgewarmd tot 260°C (500°F) en hoger. De
stuwpomp kan oververhit geraakt zijn, wanneer ze verkeerd werd gebruikt, wanneer ze slecht functioneerde, of in
brand stond. De gegevensbladen i.v.m. productveiligheid voor PFPE-olieproducten die worden gebruikt in de pomp
zijn beschikbaar op aanvraag: neem hiervoor contact op met de leverancier of met Edwards.
Fomblin-olie heeft andere eigenschappen dan andere pompoliesoorten, daarom:
raadt Edwards u aan te controleren op olielekken, vooral rond de aspakkingen, als u de PFPE-vervaardigde Microvacpomp gebruikt in combinatie met Fomblin-olie.
neemt u contact op met de leverancier of Edwards voor advies wanneer u een olielek detecteert.
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