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Uppgradering av kylvattenpump

Ovan: Bilder på pumpen före uppgradering.

Nedan: Bilder på pumpen under uppgradering och återmonterad.

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Spångs ProcessTeknik har under juni 2014 uppgraderat en kylvattenpump hos Fortums verk i Värtan. 
Pumpen har omvandats från rostig hög till en driftsäker och tillförlitlig pump med bra prestanda. En kort 
sammanfattning av uppgraderingen, som företogs mellan 12-27 juni, återges nedan i punktform:
- Demontering och transport till vår verkstad i Tullinge.
- Blästning och sedan återuppbyggnad av pumphus och gavel till rätta toleranser med komposit ARC 858.
- Kompositbeläggning av alla våtdelar med Chesterton ARC 855.
- Balansering av pumphjul i vår balanseringsmaskin.
- Tillverkning av nya slitringar i rostfritt material.
- Åtgärda sliten axel och förbereda för ny tätning.
- Montering av enkel patrontätning S10.
- Nya lager, tätningar och o-ringar.
- Utvändig lackering.
- Återtransport och montering på plats.
- Avslutande laserriktning.


