
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Översättning av originalinstruktionsbok 
 
 

Drifts-/monteringsanvisning 

Nr 44.HZV.SV3.06/13 HZV 

DICKOW PUMPEN KG 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Postadress: Telefon Telefax Vat. No. 

Metodvägen 2D  +46-313368780  +46-313368799 SE556093547901 

SE-435 33  Mölnlycke info@swedenborg.se   www.swedenborg.se 
 

 

 

 

AB GF SWEDENBORG är generalagent för firma Dickow Pumpen KG 

 

Vid tekniska frågor eller reservdelar ber vi Er ha följande uppgifter tillhands: 

- Pumptyp 

- Serie Nr. avläses på pumpskylten eller återfinns i pumpdatabladet – PB.-------- 

 

För mer information se vår hemsida, där återfinns datablad på aktuell pump. 
 

mailto:info@swedenborg.se
http://www.swedenborg.se/


 

HZV SV3 06.13  2 av 54
 

Innehållsföreckning 
 
Innehållsföreckning...................................................................................................................................... 2 
1. Allmänt ................................................................................................................................................ 4 
2.  Säkerhet ............................................................................................................................................... 5 

2.1 Varnningsanvisningarnas innebörd............................................................................................. 5 
2.2 Ändamålsenlig användning......................................................................................................... 6 
2.3 Undvikande av förutsebar felaktig användning .......................................................................... 6 
2.4 Personalens kvalifikation ............................................................................................................ 7 
2.5 Övriga säkerhetsbestämmelser.................................................................................................... 7 
2.6 Säkerhetsanvisningar för användare/operatör ............................................................................. 7 
2.7 Säkerhetsanvisningar för underhålls-, inspektions-   och montagearbeten ................................. 7 
2.8 Icke-iakttagande av bruksanvisningen ........................................................................................ 8 
2.9 Anvisningar beträffande explosionsskydd .................................................................................. 8 

3. Beskrivning........................................................................................................................................ 10 
3.1 Allmän beskrivning................................................................................................................... 10 
3.2 Beteckning ................................................................................................................................ 10 
3.3 Storlekar.................................................................................................................................... 10 
3.4. Märkning................................................................................................................................... 11 
3.5 Pumpens uppbyggnad ............................................................................................................... 11 
3.6 Leveransomfång........................................................................................................................ 13 
3.7 Mått och vikt ............................................................................................................................. 13 

4. Transport / mellanlagring / skrotning ................................................................................................ 14 
4.1 Transport ................................................................................................................................... 14 
4.2 Lagring / Konservering ............................................................................................................. 15 
4.3 Retursändning ........................................................................................................................... 15 
4.4 Skrotning................................................................................................................................... 16 

5. Uppställning / Inbyggnad .................................................................................................................. 17 
5.1 Säkerhetsbestämmelser ............................................................................................................. 17 
5.2 Fundament ................................................................................................................................ 17 
5.3 Ställa upp pumpaggregatet........................................................................................................ 17 
5.4 Rörledningar ............................................................................................................................. 18 
5.5 Kontrollera kopplingsinställningen........................................................................................... 20 
5.6 Elektrisk anslutning av pumpaggregat ...................................................................................... 21 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning............................................................................................................. 23 
6.1 Idrifttagning.............................................................................................................................. 23 
6.2 Köra pumpen............................................................................................................................. 24 
6.3 Korrigering av pumphjul........................................................................................................... 24 
6.4 Gränser för driftsområde........................................................................................................... 24 
6.5 Stänga av pumpen ..................................................................................................................... 25 
6.6 Urdrifttagning ........................................................................................................................... 26 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion................................................................................................ 27 
7.1 Säkerhetsbestämmelser ............................................................................................................. 27 
7.2 Driftsövervakning ..................................................................................................................... 28 
7.3 Tömning och omhändertagning ................................................................................................ 30 
7.4 Demontering av pumpaggregat................................................................................................. 30 
7.5 Komponentinspektion ............................................................................................................... 36 
7.6 Montera pumpaggregat ............................................................................................................. 37 
7.7 Skruvåtdragningsmoment ......................................................................................................... 45 

8. Åtgärda störningar ............................................................................................................................. 47 
9. Delars utbytbarhet.............................................................................................................................. 49 

Innehållsföreckning



 

HZV SV3 06.13  3 av 54
 

10. Sektionsritningar ........................................................................................................................... 50 
10.1 Pump ......................................................................................................................................... 50 
10.2 Glidringstätning ........................................................................................................................ 52 

11. Försäkringar .................................................................................................................................. 53 
11.1 EG-försäkran om överensstämmelse ........................................................................................ 53 
11.2 Intyg om ofarlighet ................................................................................................................... 54 

 
 

Innehållsföreckning



 

HZV SV3 06.13  4 av 54
 

1. Allmänt 
 
Denna bruksanvisning beskriver fackmässig och säker användning vid pumpens alla driftsfaser. 
 
Bruksanvisningen tar ingen hänsyn till platsrelaterade bestämmelser, för vars efterföljande användaren 
själv är ansvarig. 
 
På typskylten anges serie och storlek, de viktigaste driftsdata samt serienumret. Serienumret ger en 
entydig beskrivning av pumpen / pumpaggregatet och används till identifiering av alla andra procedurer. 
 
För att upprätthålla garantianspråken ska, vid en skada, serviceavdelningen hos Dickow Pumpen 
informeras utan dröjsmål . 
 
För installation av levererade utbytesenheter ska respektive underkapitel av "Underhåll, Reparationer, 
Inspektion" beaktas. 
 
Andra gällande dokument: 
 

- Pumpdatablad 
- Uppställningsriktning resp. måttblad 
- Genomskärningsritning 
- Stycklistor 
- Dokumentation från underleverantörer 
 
 

1. Allmänt 
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2.  Säkerhet 
 
Bruksanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för uppställning, drift och underhåll. Bara om 
anvisningarna följs kan en säker hantering av pumpen eller pumpaggregatet garanteras och personskador 
och materiella skador förhindras. 
 
Alla säkerhetsanvisningar i denna instruktionsbok måste följas. 
 
Före montage och idrifttagning ska bruksanvisningen ha lästs och till fullo förstås av ansvarig 
fackpersonal / användare.  
Bruksanvisningen måste stå till ständigt förfogande på arbetsplatsen. 
 
Alla anvisningar och skyltar som är monterade på pumpen måste följas och hållas i läsligt tillstånd. 
 
 

2.1 Varnningsanvisningarnas innebörd 
 

Signalord Förklaring 
  

Betecknar en omedelbart hotande fara. 
Om den inte undviks resulterar den i dödsfall eller mycket allvarliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen farlig situation. 
Om den inte undviks kan den resultera i dödsfall eller mycket allvarliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen farlig situation. 
Om den inte undviks kan den resultera i lätta eller måttliga 
personskador. 
 

  

Betecknar en möjligen skadlig situation. 
Om den inte undviks kan den innebära risker för pumpen och dess 
funktion. 
 

 
 

Symbol Förklaring 
 

 

 

Allmänt farotecken 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i sammanhang med 
dödsfall eller personskada. 
 

 

 

 

Farlig elektrisk spänning 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med 
elektrisk spänning. 
 

2. Säkerhet 

OBSERVERA 

VARNING 

SE UPP 

FARA 
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Varning för magnetfält 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med 
magnetfält. 
 

 

 

 

Het yta 
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med heta 
ytor. 
 

 

 

 

Explosionsskydd 
Ger information om hur man ska förhindra att explosioner uppstår i 
explosionsfarliga områden enligt EG-direktiv 94/9/EG. 
 

 

 
 

 

Maskinskador 
Markerar tillsammans med signalordet OBSERVERA risker för 
pumpen och dess funktion. 
 

 

 

 

Anvisning 
Markerar rekommendationer och nyttig information för hanteringen av 
produkten. 
 

 
 

2.2 Ändamålsenlig användning 
 
Pumpen / pumpaggregatet får bara användas inom det användningsområde, som beskrivs i det 
pumpdatablad som är medbestämmande för användningen. Detta gäller i synnerhet för pumpmedium, 
flöde, varvtal, tryck, temperatur och motoreffekt. Dessutom gäller: 
 
 Pumpen får bara användas i tekniskt felfritt tillstånd. 

 Pumpen får inte användas i delvis monterat tillstånd. 

 Kör aldrig pumpen utan pumpmedium. 

 Beakta uppgifterna om minsta flöde i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen. 

 Beakta uppgifterna om maxmialt flöde i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen. 

 Det maximala varvtalet är 3500 varvmin (+10%). 
 

2.3 Undvikande av förutsebar felaktig användning 
 
 Öppna aldrig avstängningsarmaturer på trycksidan utöver tillåtet område. Därigenom överskrids den 

maximala flödesmängden och uppstår eventuellt kavitationsskador. 

 Överskrid aldrig de tillåtna användningsgränserna beträffande tryck och temperatur som anges i 
pumpdatabladet. 

 Alla säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar i bruksanvisningen ska beaktas och följas. 

 

2. Säkerhet 
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2.4 Personalens kvalifikation 
 
Personalen måste ha motsvarande kvalifikation för montage, betjäning, underhåll och inspektion av pump 
/ pumpaggregat. 
Respektive ansvarsområden, behörighet och övervakning måste regleras i detalj av användaren. 
Åtgärda kunskapsluckor hos personalen med utbildning. Utbildningen kan ges av fackpersonal från 
Dickow Pumpen. 
 

2.5 Övriga säkerhetsbestämmelser 
 
Förutom de säkerhetsanvisningar som ges i denna bruksanvisning gäller därutöver nedanstående 
säkerhetsbestämmelser: 
 
 Föreskrifter för förebyggande av olycksfall 

 Explosionsskyddsföreskrifter 

 Säkerhetsbestämmelser för hantering av farliga ämnen 

 Gällande standarder och lagar 

 

2.6 Säkerhetsanvisningar för användare/operatör 
 
 Montera de beröringsskydd för heta och kalla komponenter som behövs vid uppställningsplatsen. 

 Kopplingsskydd och ingreppsskydd på pump / pumpenaggregat får inte tas bort under drift. 

 Jordanslutning på pumpaggregat ska alltid vara ansluten. 

 Ställ skyddsutrustning till förfogande för personalen och kontrollera att den används. 

 Led bort läckage av farliga pumpmedier på sådant sätt att ingen fara uppstår för personer och miljö. 
Följ lagstadgade bestämmelser. 

 Uteslut risker genom elektrisk energi. 

 

2.7 Säkerhetsanvisningar för underhålls-, inspektions-  
 och montagearbeten 
 
 Ombyggnadsarbeten eller förändringar på pumpen är bara tillåtna efter att Dickow Pumpen har 

konsulterats. 

 Använd endast originaldelar eller komponenter som har godkänts av Dickow Pumpen. 

 Arbeten på pump / pumpaggregat ska endast utföras vid stillestånd. 

 Pumphuset måste ha svalnat till omgivningstemperatur. 

 Pumpen måste vara trycklös och tömd. 

 Beakta tillvägagångssättet för urdrifttagning enligt kapitel 6.6. 

 Pumpar med hälsofarliga medier ska dekontamineras. Beakta kapitel 4.4. 

 Sätt tillbaka kopplingsskydd resp. ingreppsskydd när arbetena har avslutats. 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

 

2. Säkerhet 
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2.8 Icke-iakttagande av bruksanvisningen 
 
Om denna bruksanvisning ignoreras leder det till att anspråk på garanti och ersättning för skador går 
förlorade. Ett icke-iakttagade medför att följande risker uppstår: 
 
 Risker för personer genom elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk påverkan. 

 Risker genom explosion. 

 Risker genom att viktiga funktioner slutar fungera. 

 Risker för miljön genom läckage av farliga ämnen. 

 

2.9 Anvisningar beträffande explosionsskydd 
 
 Vid drift i explosionsfarligt område måste anvisningarna i detta 

kapitel tvingande beaktas 
 

 

 Pumpar får endast användas inom explosionsfarligt område om de är 
försedda med motsvarande märkning. 

 Pumpar måste vara särskilt markerade för detta enligt 
pumpdatabladet. 

 Ändamålsenlig användning måste vara garanterad. 

 Otillåtna användningssätt måste absolut undvikas. 

 För drift enligt EG-direktiv 94/9/EG (ATEX) gäller speciella villkor. 
Symbolen bredvid indikerar de avsnitt som ska beaktas speciellt i 
denna bruksanvisning. 

 

 
 
 
2.9.1 Yttemperatur 
 
De högsta yttemperaturerna förväntas uppträda på pumphuset, glidringstätningens motring och vid 
rullningslagren. Pumphusets yttemperatur motsvarar pumpmediets temperatur. 
 
Motringens förväntade temperatur resp. beräkning av tillåten temperatur på pumpmediet eller 
spärrvätskans arbetstemperatur fås för DICKOW glidringstätning N3 av metallbälgstyp, beräknas med 
nedanstående formler. 
 

Temperatur- 
klass 

Tmax yta [°C] 

T4  135 
T5  100 
T6   85 

 
 ∆ TGLRD [K] 

Varvtal [min-1] Klass 1 Klass 2 Klass 3 
1450-1750 20 25 40 
2900-3500 35 45 60 

 

2. Säkerhet 

FARA 



 

HZV SV3 06.13  9 av 54
 

Klass 1 = Vatten och vattenliknande medier 
Klass 2 = övriga medier 
Klass 3 = Oljor 

 
 

Glidringsparning – förkortning Faktor K 
SiC / Kol  – U.A. 1,0 

 
 
Temperatur på atmosfärssidans glidringskomponent 
 

TGLRD = T + (K • ∆ TGLRD) 
 

 T  =  Temperatur pumpmedium resp. spärrvätska 
 
 
Tillåten temperatur på pumpmediet resp. spärrvätskan 
 

Ttillåten = Tmax - (K • ∆ TGLRD) - TS 
 

 TS  =  Säkerhetsavdrag; T-klasser T6-T4  =  5 °C 
 
 
 
 
 

  

 

Vid användning av glidringstätningar från annan tillverkare ska respektive 
tillverkares bruksanvisning beaktas. 

 
 
 
2.9.2 Övervakningsanordning 
 
Pumpen får bara köras inom de gränsvärden som finns angivna i pumpdatabladet och på typskylten. 
Om användaren inte kan säkerställa att driftsgränserna följs, ska övervakningsanordningar installeras.  
 
Ytterligare information om övervakningsanordningar erhålls hos Dickow Pumpen. 
 
 
 

ANVISNING 

2. Säkerhet 
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3. Beskrivning 
3.1 Allmän beskrivning 
 
Dessa pumpar kan användas överallt där vätskor med ej alltför hög viskositet skall transporteras, under 
förutsättning att dessa är fria från grova fasta partiklar. Dränkbara pumpar används när de befintliga 
sughöjderna för självsugande pumpar är för stor. Vanliga användningar är utpumpning av bränslen och 
lösningsmedel ur underjordiska tankar, transport av flygfotogen i hydrantanläggningar för tankning av 
flygplan och återföring av kondensat.  
 
 

3.2 Beteckning 
 
Exempel:  HZV hu   1023   D   Ge 
 

HZV Serie 

hu Materialutförande; t.ex. hu = 1.0619  -  GP240GH 

102 Nominell bredd tryckstutsar = 100 mm 

3 Antal steg 

D Leveransomfattning; t.ex. D=komplett aggregat inklusive motor 

Ge Axeltätning; t.ex. Ge = norm-GLRD, avlastad 

 
 
 

3.3 Storlekar 
 

Storlek Max. antal steg 

40 8 

51 / 52  8 

66 / 67 8 

101 / 102 6 

126 / 127 5 

151 / 153 5 

201 4 

 
 
Storlekarna 51 / 66 / 101 / 126 / 151 har en reducerad inloppsdiameter på sughjulet. 
 

3. Beskrivning 
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3.4. Märkning 
 
3.4.1 Typskylt 
 

 
 

 
 

Bild 1:   Typskylt tyska och engelska 
 
 
3.4.2 Märkning enligt EG-explosionsskyddsdirektiv 
 

          

          Grupp II 
          

          Kategori 2 
          

          Användning i atmosfärer med gas/ånga/dimma 
          

          Skydd genom konstruktiv säkerhet EN 13464-5 
          

          se nedan 
 

  
 Referensnummer i den tekniska dokumentationen 

 
 

 

Bild 2:   ATEX-typskylt 
 

 
 
Yttemperaturen är inte beroende av tändkällan utan av pumpmediets temperatur. Ingen markering görs 
med en temperaturklass eller temperatur. I markeringen anges även symbolen "X". I kapitel 2.9.1 
hänvisas till den yttemperatur som kommer att uppträda. Beakta anvisningarna på pumpdatabladet. 
 
 

3.5 Pumpens uppbyggnad 
 
Typ 
 Centrifugalpump i segmentutförande 

 Vertikal uppställning 

 alternativt: Tunnutförande 

 Enrörspump 

 

3. Beskrivning 
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Pumphus 
 Radiellt delat 

 Flerstegs 

 
 
Pumphjul 
 Slutet  

 Inlopp sughjul förstorat (vid vissa storlekar) 

 
 
Lagring 
 dubbelradiga vinkelkontaktkullager som fast lagring 

 Fettsmörjning 

 Glidlager PTFE / 25% kol i axelns styrlager 

 alternativt: SiC-glidlager 

 
 
Axeltätning 
 Enkel och dubbel glidringstätning 

 Patrontätningar (cartridge) 
 
 
 
3.5.1 Tunnutförande 
 

 
 

 
 
 
För att transportera kokande vätskor (t.ex. 
kondensat) kan pumpens byggas i tunnutförande för 
att uppnå låga NPSH-värden. 

Bild 3:   Tunnutförande  

3. Beskrivning 
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3.6 Leveransomfång 
 
Beroende på utförande ingår följande positioner i leveransomfånget: 
 
 Pump 

 Elastisk koppling med eller utan demonterbart stycke 

 Ingreppsskydd 

 Domlock 

 Drivmotor 

 Eventuellt ytterligare specialtillbehör 

 
 

3.7 Mått och vikt 
 
Uppgifter och mått och vikt framgår av installationsritningen/måttbladet. 
 

3. Beskrivning 
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4. Transport / mellanlagring / skrotning 
 

4.1 Transport 
 
  

Pump/pumpaggregat glider ut ur upphängningen 
 

 
 

 

Livsfara genom nedfallande komponenter! 
 

 Transportera pumpen/pumpaggregatet endast i vertikalt läge. 

 Häng aldrig upp pumpaggregatet i motorns lyftögla. 

 Vistas inte under hängande last. 

 Beakta viktuppgifterna på installationsritningen. 

 Beakta lokala föreskrifter för förebyggande av olycksfall. 

 Använd lämpliga och godkända lyftredskap. 

  
 

 
 

Bild 4:  HZV 
 
 
 

4. Transport / mellanlagring / skrotning 

FARA 
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4.2 Lagring / Konservering 
 
 Skador genom fukt eller smuts under lagringen 

 

 

Korrosion och/eller nedsmutsning av pumpen! 
 

 Vid lagring utomhus av pump resp. förpackad pump och tillbehör ska dessa 
täckas över vattentätt. 

  
 Fuktiga, smutsiga eller skadade öppningar och anslutningsställen 

 

 

Läckage eller skador på pumpen! 
 

 Frilägg förslutna öppningar först vid uppställningen. 

 
 
Vi rekommenderar följande åtgärder vid lagring av pump resp. pumpaggregat: 
 
 Lagra pumpen i ett torrt skyddat rum med konstant luftfuktighet. 

 Vrid runt axeln en gång i månaden för hand. 

 
Nya pumpar av materialen GGG och ferritiskt stålgjutgods är förbehandlade med ett 
korrosionssskyddsmedel och avvattningsvätska. Den maximala lagringstiden vid torr lagring uppgår till 
12 månader. 
 
Pumpens ej ytbehandlade nedsänkta del har sprutats in med ett rostskyddsmedel. Detta tixotropa, 
lösningsmedelshaltiga rostskyddsmedel på vaxbas efterlämnar efter avdunstning en brun, griptålig, 
moltståndskraftig vaxskyddsfilm, som tål temperaturer upp till 120°C. Filmen är 
handsvettsneutraliserande, regn- och havsvattenavvisande och skyddar mot aggressiv industriatmosfär. 
Vid ej kompatibilitet med transportmediet kan rostskyddsmedlet enkelt tas bort med universalförtunning. 
 
Om en redan använd pump ställs på lager ska kapitel 6.6 beaktas. 
 
 

4.3 Retursändning 
 
 Töm pumpen enligt föreskrift. Beakta kapitel 7.3. 

 Pumpen ska principiellt spolas och rengöras i synnerhet vid skadliga, explosiva heta eller   
i övrigt riskabla pumpmedier. 

 Till pumpen måste alltid ett fullständigt ifyllt intyg om riskfrihet bifogas. Se kapitel 11.2. 

 
 

 Vid behov kan ett intyg om riskfrihet laddas ner i internet under 
www.dickow.de. 

 

 
http://www.dickow.de/unbedenk-en.pdf 
 

 

OBSERVERA 

OBSERVERA 

4. Transport / mellanlagring / skrotning 

ANVISNING 
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4.4 Skrotning 
 
  

Hälsofarliga pumpmedier 
 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Samla upp och ta hand om spolvätska och restvätska. 

 Bär skyddsklädsel och skyddsmask. 

 Beakta lagar och bestämmelser för destruktion av hälsofarliga vätskor. 

  
1. Demontera pump/pumpaggregat. 

2. Samla upp fetter och oljor. 

3. Separera materialen i pumpen. 

4. Skrota enligt landets föreskrifter. 

 
 

VARNING 

4. Transport / mellanlagring / skrotning 
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5. Uppställning / Inbyggnad 
5.1 Säkerhetsbestämmelser 
 
 Felaktig uppställning i explosionsfarligt område 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Beakta gällande lokala explosionsskyddsföreskrifter. 

 Beakta uppgifterna på pumpdatabladet och pumpens / motorns typskylt. 

  
 

5.2 Fundament 
 
 Uppställning på icke hårdgjorda och icke bärande fundament 

 

 

Personskador och materiella skador! 
 

 Pumpaggregatet får bara placeras på en stabiliserad och bärande 
underkonstruktion. 

 Pumpaggregat får bara ställas ner på ett vågrätt och jämnt underlag. 

 Beakta viktuppgifterna på installationsritningen. 

 Beakta vibrationsfri underkonstruktion. 

 
 

5.3 Ställa upp pumpaggregatet 
 
5.3.1 Uppställning på behållarfläns resp. underkonstruktion  
 
För en uppställning på en underkonstruktion skall denna uppvisa nödvändig stabilitet och beskaffenhet. 
 
1. Kontrollera behållarflänsens resp. underkonstruktionens position. Beakta tillåten avvikelse Smax 

(1) beroende på anslutningsflänsens (2) nominella bredd DN. 
 

 
 

DN (2) [mm] 500-700 800-1000 1100-1300 

Smax (1) [mm] 1 1,5 2  

Bild 5:   Avvikelse underkonstruktion  

  

2. Vid inmontering av pumpaggregatet utan sugkorg skall ett minimiavstånd till behållarbotten 
iakttas. För att undvika inloppsvirvlar bör detta avstånd vara minst sugflänsens nominella 
bredd. 

3. Ställ upp och justera in pumpaggregatet. 

4. Dra åt infästningsmuttrar. 

FARA 

5. Uppställning / Inbyggnad

VARNING 
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5.4 Rörledningar 
 
  

Överskridande av tillåten belastning vid pumpstutsarna 
 

 

Livsfara genom utträngande hett, toxiskt, frätande eller brännbart 
pumpmedium vid läckställen! 
 

 Använd inte pumpen som fast punkt för rörledningen. 

 Rörledningen ska fästas direkt före pumpen och anslutas 
spänningsfritt. 

 Beakta tillåtna krafter och moment vid stutsarna. Se kapitel 5.4.2. 

 Kompensera rörledningarnas utvidgning vid temperaturhöjningar. 

 
 
 Svetspärlor, glödspån och andra föroreningar i rörledningen och i 

behållaren 
 

 

Skador på pumpen! 
 

 Rengör rörledningen och behållaren noga innan anslutning av pumpen. 

 Ta bort föroreningar ur ledningarna och behållaren. 

 Använd sugkorg vid behov. 

 

 
 
 
5.4.1 Tillåtna moment och krafter på stuts 
 

 

 
 

FARA 

5. Uppställning / Inbyggnad 

OBSERVERA 
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DN Fx [N] Fy [N] Fz [N]  F [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm]  M [Nm] 

40 580 650 530 1015 170 90 120 225 

50 780 870 700 1350 230 110 160 300 

65 920 1030 840 1600 320 170 270 450 

80 1180 1310 1070 2050 550 320 400 750 

100 1570 1750 1410 2740 620 370 470 850 

125 1850 2050 1650 3210 800 500 700 1150 

150 2300 2600 2100 4050 900 620 770 1320 

200 3000 3400 2700 5250 1350 850 1070 1900 

250 3700 4200 3300 6450 1800 1300 1550 2650 

 
 
Krafter och moment gäller för 20 °C. Temperaturberoende korrigeringsvärden, se bild. 
 

 
 

Bild 6:   Temperaturkorrigeringsdiagram 

 
Om inte alla inverkande laster uppnår maximalt tillåtna värden, får en av dessa laster överskrida 
gränsvärdet under följande förutsättningar: 
 
 Överskridandet är begränsat till 1,4 gånger tillåtet värde. 

 För de krafter och moment som verkligen verkar på varje fläns gäller: 

 

2
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Σ/F/
2

 tillatetmax.

verkligt
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verkligt 
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5.5 Kontrollera kopplingsinställningen 
 
 

 

Otillåtna temperaturer vid koppling eller rullningslager genom felinriktad 
koppling 
 

Explosionsrisk! 
 

 Korrekt inriktning av kopplingen måste alltid vara garanterad. 

  
 Oavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet 

 

 

Skaderisk genom rörliga komponenter! 
 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är 
bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

  

 
 

Bild 7:   Vinkel- och radialförskjutning hos kopplingar 

  

 
 

Bild 8:   Kontrollera kopplingsinställningen 
 

 

FARA 

5. Uppställning / Inbyggnad 
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1. Demontera ingreppsskydd. 

2. Lägg en egglinjal (1) axiellt över kopplingshalvorna. 

3. Eventuell radiell förskjutning ∆Kr blir synlig genom ljusspalten.  
Ännu bättre: Mät den radiella förskjutningen genom att mäta avstånden A och B på tre ställen, 
förskjutna med 120°. 
Kopplingen är korrekt inriktad när avståndet till axeln är det samma överallt. 

4. Mät avståndet s1 mellan kopplingshalvorna runt om. Kopplingen är korrekt inriktad när avståndet 
är det samma runt om. 

5. Beträffande tillåten avvikelse ∆s1 och ∆Kr mellan de båda kopplingshalvornas ska uppgifterna i  
kopplingstillverkarens bruksanvisning beaktas! 

6. Montera ingreppsskydd. 

 
 Vinkelförskjutning och radiell förskjutning för stor 

 

 

Skador på kullagren. 
 

 Information till Dickow Pumpen. 

 

5.6 Elektrisk anslutning av pumpaggregat 
 
 Felaktig elektrisk installation 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 För den elektriska installationen skall även IEC 60079-14 beaktas. 

 Anslut alltid explosionsskyddade motorer via en motorskyddsbrytare. 

  
 Arbeten på pumpaggregatet utförs av okvalificerad personal  

 

 

Livsfara på grund av elektriska stötar. 
 

 Elektriska anslutningar får bara göras av en behörig elektriker. 

 Beakta föreskrifterna IEC 30364 och IEC 60079. 

  
 Felaktig nätanslutning 

 

 

Kortslutning! 
 

 Beakta de lokala kraftförsörjningsföretagens anslutningsvillkor. 

 
Tillvägagångssätt: 
 
1. Jämför befintlig nätspänning med uppgifterna på motorns typskylt. 

2. Välj lämplig koppling. 

3. Jämför motorns rotationsriktning med pumpens. Beakta rotationsriktningspilen på pumpen. 

OBSERVERA 

FARA 

FARA 

VARNING 
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Beakta den medföljande bruksanvisningen till motorn. 
 

 
 
 
5.6.1 Kontrollera rotationsriktning 
 
 Temperaturökning genom delar som rör vid varandra 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Kontrollera aldrig rotationsriktningen när pumpen är torr. 

 Koppla bort pumpen innan rotationsriktningen kontrolleras. 

  
 Fel rotationsriktning hos motor och pump 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Beakta rotationsriktningspilen på pumpen. 

  
1. Starta motorn helt kort. Beakta motorns rotationsriktning. 

2. Motorns rotationsriktning skall stämma överens med rotationsriktningspilen på pumpen. 

3. Vid en felaktig rotationsriktning skall nättilledningen i motorns klämlåda skiftas. 

 
 

ANVISNING 

FARA 

OBSERVERA 
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6. Idrifttagning / Urdrifttagning  
6.1 Idrifttagning 
 
Före idrifttagningen ska följande punkter kontrolleras: 
 
 Pumpaggregatet är elektroniskt anslutet enligt föreskrift med alla skyddsanordningar. 

 Behållaren är fylld med pumpmedium. 

 Rotationsriktningen har kontrollerats. 

 Alla extra anslutningar är anslutna och funktionsdugliga. 

 Smörjmedlet har kontrollerats. 

 Efter längre stillestånd ska åtgärderna i kapitel 7 Underhåll/Reparationer/Inspektion beaktas och 
genomföras. 

 
 
6.1.1 Smörjmedel 
 
Pumpens rullningslager har fyllts med fett på fabriken. Detta räcker för 2500 driftstimmar. Däefter ska 
rullningslagren smörjas.  
 
Påfyllningsvolym och oljekvalitet, se kapitel 7.2.1. 
 
 
6.1.2 Axeltätning 
 
Pumpen levereras med inbyggd axeltätning. Fyll en inplanerad spärrvätskebehållare enligt behållarens 
bruksanvisning. 
Vid dubbla glidringstätningar ska ett spärrvätsketryck anslutas enligt behållarens resp. glidringstätningens 
bruksanvisning innan pumpen slås på. 
 
Vid extern matning av pumpen ska detta ske med de mängder och tryck som anges i pumpdatabladet resp. 
installationsritningen. 
 
 
6.1.3 Slå på pump 
 
 Överskridande av tillåtna tryck- och temperaturgränser 

 

 

Explosionsrisk! Hett eller toxiskt pumpmedium tränger ut! 
 

 Kör aldrig pumpen med stängd avstängningsarmatur i tryckledningen. 

 Starta pumpaggregatet bara mot något öppnad avstängningsarmatur på 
trycksidan. 

  
 Övertemperatur genom torrkörning  

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Kör aldrig pumpen med tom behållare. 

 Kör pumpen endast inom tillåtet driftsområde. 
  

6. Idrifttagning / Urdrifttagning 

FARA 

FARA 
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1. Öppna tryckledningens avstängningsarmatur något. 

2. Slå på motorn. 

3. När manometern indikerar tryck, öppna trycksidans avstängningsarmatur tills driftspunkten har 
nåtts. 

 
 
6.1.4 Kontrollera axeltätningen 
 
En glidringstätning är en dynamisk tätning, som av fysikaliska och tekniska orsaker inte kan vara 
läckagefri. Dimensionering, toleranser, driftstillstånd, ljudnivå etc. bestämmer läckagets omfattning. 
 
Ett förhöjt läckage under glidytornas normala inkörningstid går tillbaka till en normal nivå med ökande 
drifttid. Om detta inte är fallet, måste glidringstätningen tas ur drift, demonteras och inspekteras. 
 

6.2 Köra pumpen 
 
 Höga yttemperaturer genom heta pumpmedier 

 

 

Risk för brännskador! 
 

 Undvik att beröra pumpytorna. 

 Bär skyddsklädsel. 

  
 Onormala ljud, vibrationer, temperaturer eller läckage 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Stäng genast av pumpaggregatet. 

 Ta inte pumpaggregatet i drift på nytt förrän orsakerna har åtgärdats. 

 

6.3 Korrigering av pumphjul 
 
Pumphjulen är hydrauliskt avlastade för att kompensera för axialkraften.  
 
En korrigering av pumphjulsdiametern kan ske inom det område som finns angivet i kurvbladet. 

 
6.4 Gränser för driftsområde 
 
 Överskridande av användningsgränserna beträffande tryck, temperatur 

och varvtal 
 

 

Explosionsrisk! Utträngande hett eller toxiskt pumpmedium! 
 

 De tillåtna driftsdata som anges i pumpdatabladet måste följas. 

 Undvik drift med stängd avstängningsarmatur. 

 Kör aldrig pumpen med högre temperatur än den som anges i 
pumpdatabladet. 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning 
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6.4.1 Flöde 
 
Om inget annat anges i pumpdatabladet gäller följande: 
 
Qmin = 0,25 x Qopt 

Qmax = 1,2 x Qopt 
 
 
6.4.2 Kopplingsfrekvens 
 
 För hög yttemperatur på motorn 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Hos explosionsskyddade motorer ska uppgifterna i motorns bruksanvisning 
beträffande kopplingsfrekvensen beaktas. 

 
 
Kopplingsfrekvensen bestäms av motorns maximala temperaturökning och är beroende på motorns 
effektreserver under drift och på startförhållandena. 
 
 
  

 

Beakta motortillverkarens bruksanvisning! 

 
 
6.4.3 Abrasiva medier resp. fasta ämnen 
 
Pumpas medier med abrasiva beståndsdelar resp. fasta ämnen måste man räkna med ökat slitage. 
Inspektionsintervallen ska förkortas gentemot normala tider. 
 
 

6.5 Stänga av pumpen 
 
1. Sugledningens avstängningsarmatur förblir öppen. 

2. Stäng avstängningsarmaturen i tryckledningen. 

 
 
  

 

Om en backventil är inbyggd i tryckledningen, kan avstängningsarmaturen förbli 
öppen. Ett mottryck måste finnas. 

 
 

6. Idrifttagning / Urdrifttagning  
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Vid längre stillestånd ska följande beaktas: 
 
 Stäng de extra anslutningarna. 

 
 

6.6 Urdrifttagning 
 
Pumpaggregatet förblir inmonterat: 
 
 Beräkna tillräcklig vätskemängd för funktionstesten. 

 Slå på pumpaggregatet regelbundet varje månad till varje kvartal. 

 
 
Pumpaggregatet demonteras och läggs på lager: 
 

 Töm pumpen enligt föreskrift. 

 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1 / 7.3. 

 Spreja pumphusets insida med konserveringsmedel. Behövs inte vid pumpar av rostfritt stål. 

 Spruta in konserveringsmedel genom sug- och tryckstutsarna. 

 Förslut sug- och tryckflänsarna. 

 Bestryk alla blanka och utvändiga ytor på pumpen med silikonfri olja och fett. 

 Beakta extra anvisningar för kapitel 4.2. 
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7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
7.1 Säkerhetsbestämmelser 
 
 Felaktigt underhållet pumpaggregat 

 

 

Explosionsrisk! 
 

 Pumpaggregatet skall underhållas regelbundet. 

 Skapa underhållsschema. 

  
 Oavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet 

 

 

Skaderisk genom rörliga komponenter! 
 

 Arbeten på pumpaggregatet får bara utföras när elanslutningarna är 
bortkopplade. 

 Säkra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling. 

  
 Heta transporterade medier 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur. 

  
 Hälsofarliga pumpmedier 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Följ lagstadgade bestämmelser. 

 Vid avtappning av det transporterade mediet skall skyddsåtgärder för personer 
och miljö vidtas. 

 Dekontaminering av pumpar 

 
 
Den driftsansvarige skall se till att alla underhålls-, inspektions- och monteringsarbeten utförs av 
kvalificerad fackpersonal. Denna personal skall informera sig i tillräcklig omfattning genom att läsa 
bruksanvisningen. 
 
Med ett underhållsschema kan dyra reparationer undvikas med ett minimum av resurser. 
 
Undvik all användning av våld vid hantering av pumpaggregatet. 
 

FARA 

VARNING 

VARNING 

VARNING 
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7.2 Driftsövervakning 
 
 Höga yttemperaturer på grund av rullager som går varmt 

 

 

Explosionsrisk! Brandfara! 
 

 Kontrollera rullager regelbundet för missljud. 

 Kontrollera regelbundet smörjmedelsnivån. 

  
 Slitage på grund av torrgång 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Kör aldrig pumpaggregatet med tom behållare. 

  
 Transportmediets tillåtna temperatur överskrids 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Drift mot stängd trycksidig avstängningsarmatur är inte tillåten. 

 Beakta temperaturuppgifterna i pumpfaktabladet. 

 
 
Under driften skall följande kontrolleras regelbundet: 
 
 Pumpen skall alltid arbeta lugnt och vibrationsfritt. 

 Kontrollera rullager regelbundet för missljud. Vibrationer, missljud och ökad strömförbrukning tyder 
på slitage. 

 Lagertemperaturen får inte överskrida 90oC. Mätställe utsidan på lagerhållaren. 

 Kontrollera elastiska element i kopplingen. 

 
 Överskridande av den tillåtna lagertemperaturen 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Lagertemperaturen får aldrig överskrida 90oC, uppmätt på utsidan på 
laterhållaren. 

 Montera en övervakningsanordning. 

  
 
 

 

Efter den första idrifttagningen kan det uppkomma ökade temperaturer. Det beror 
på inkörningstiden. Den slutliga lagertemperaturen inträder först efter en viss 
driftstid. Beroende på användningsförhållanden kan det ta upp till 48 timmar. 

 
 
 

FARA 
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OBSERVERA 
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7.2.1 Smörjning/livslängd rullager 
 
Den fettfyllning, som gjorts hos tillverkaren räcker i 2500 driftstimmar. Därefter skall lagren eftersmörjas 
med smörjnipplarna. Efter 5000 driftstimmar skall hela fettfyllningen bytas ut. 
 
Fettmängd vid nypåfyllning: 
 

Storlek Fettmängd per lagerställe [ g ] 

40 – 52 30 
66 – 102 40 
126 – 153 70 

201 100 
 
Under samma tidsperioder skall fettspärren mellan radialtätningsringarna 421.1 och 421.2 eftersmörjas. 
Fettmängden uppgår vid nypåfyllning till ca. 5 g 
 
Från fabriken har rullagren försetts med ett aluminiumkomplex-smörjfett AKP2 i klass NLGI 2 med en 
grundoljeviskositet på ca. ca. 240 mm2/s vid 40oC. 
Märkning enligt DIN 51502 : KP2P-20 
 
Lagren kan också smörjas med fetter med andra tvålbaser. Ta bort allt gammalt fett noga och tvätta ur. 
 
 

 Blandning av fetter med olika tvålbaser 
 

 

Ändring av smörjegenskaperna. 
 

 Tvätta ur lagren rent. 

 Anpassa eftersmörjningsintervallerna till den använda fettypen. 

 
Till exempel följande smörjfetter kan användas: 
 

 Aluminium-tvålbas 
-  r.grea AKP2;  Rhenus Lub 
-  Shell Cassida EPS 2 

 
 Litium-tvålbas 

-  Klüberplex BEM 41-132 
-  OMV lithplex EP2 
-  OMV signum EPX2 

 
 
  

 

Vid omgivningstemperaturer < -20°C skall lågtemperaturlämpliga smörjfetter 
användas. Det kan t.ex. vara: 
 

 Klüber ISO FLEX  TOPAS L32 och L32N 
 r.grea LKT2; Rhenus Lub 

 
 
Den matematiska livslängden på rullagren är på mer än 25000 timmar, även vid ogynnsamma 
belastningsförhållanden. 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 

OBSERVERA 

ANVISNING 



 

HZV SV3 06.13  30 av 54
 

7.2.2 Smörjning glidlager 
 
För glidlagren krävs en stabil vätskefilm. Kontrollera för slitage: 
 

 efter torrgång eller kavitationsdrift. 

 vid ökade vibrationer, buller och ökad strömförbrukning. 

 

7.3 Tömning och omhändertagning 
 
 Hälsofarliga pumpmedier 

 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Samla upp och ta hand om spolvätska och eventuell restvätska. 

 Bär skyddsklädsel och skyddsmask. 

 Beakta lagar och bestämmelser beträffande omhändertagning av vätskan. 

 
 
Transportmediet töms ut via pumpens sugstuts. 
 
 

7.4 Demontering av pumpaggregat 
 
7.4.1 Allmänna anvisningar 
 
 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1. 

 Vid arbeten på motorn ska dokumentationen från respektive motortillverkare beaktas. 

 Beakta genomskärningsritningarna vid isärtagningen. 

 Har skador uppstått står vår service till förfogande. 

 
 Arbeten på pumpaggregatet utan tillräcklig förberedelse 

 

 

Risk för personskada! 
 

 Stäng av pumpaggregatet enligt föreskrift. 

 Stäng trycksidiga avstängningsarmaturer. 

 Gör pumpen trycklös. 

 Stäng befintliga extra anslutningar. 

 Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur. 

 
 
 
7.4.2 Ta bort motorn 
 
1. Lossa anslutningarna till motorn. 

2. Lossa sexkantsmuttrar 920.10. 

3. Dra av motorn uppåt. 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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 Tippning av motorn 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra motorn genom att hänga upp den eller stötta den. 

 
  

 

Vid pumpaggregat med demonteringskoppling kan motorn förbli förskruvad vid 
demontering av rullagren och glidringstätningen. 
 

 
 
7.4.3 Verktyg 
 
 Felaktigt demonterings- och monteringsverktyg 

 

 

Skador på komponenter! 
 

 Använd specialverktyg. 

 
 
För att underlätta demontering och montering och för att bättre skydda känsliga delar skall följande 
specialverktyg användas. 
 
 

Mått/storlek/ritningsnr. 
Beteckning 

40 - 52 66 - 102 126 - 153 201 
för del 

Ringskruv M8 M12 M16 M20 Pumpkropp 

Inställningsmall - 60.1447 60.1448 60.1449 

Vingmutter - 60.1472 
Normerade 

glidringstätning 

 
 
 
7.4.4 Demontera rullager 
 
1. Dra av pumpsidig kopplingshälft från drivaxeln 213. 

2. Lossa insexskruv 914.1 

3. Ta bort kontramutter 925.1 med haknyckel (vänstergängning). 
 

VARNING 

ANVISNING 
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Bild 9:   Demontera rullager 
 

4. Ta bort sexkantsskruv 901.4. 

5. Ta bort sexkantsskruvar 901.3. 

6. Håll i drivaxeln 213 och ta bort axelmutter 921 med haknyckel (vänstergängning). 
Vinkelkontaktkullager 325 och lagerlocket 360 trycks ut ur lagerhållarhuset 355. 

7. Ta bort säkringsring 932.1. 

8. Dra av rullager 325 från axelmuttern 921. 

 
 
7.4.5 Byta ut rullager 
 

Storlek 325 

40 – 52 3207 C3 
66 – 102 3308 C3 

126 – 153 3311 C3 
201 3314 C3 

 
 
 
7.4.6 Demontera axeltätning 
 
1. Ta bort axelmutter 921 enligt kapitel 7.4.4. 

2. Ta bort sexkantsmuttrar 920.6. 

3. Dra av lagerhållarhuset 355 från drivaxeln 213. 

  

 DICKOW-glidringsrätning N3 

4. Lossa gängstift 904.4 i inställningsringen. 

5. Dra av glidringstätningen 433 från drivaxeln 213. 

6. Ta bort glidringstätningshuset 441 tillsammans med motringen 475 ur drivningens lagerhus 341. 

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 
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 Normerad glidringstätning enligt EN 12756 

4. Storlek 40 - 52: Ta bort sexkantsmuttern 920.6 på tätningsflänsen 441. 

5. Ta bort tätningsflänsen 441 tillsammans med motringen 475 ur drivningens lagerhus 341.  

6. Lossa gängstiftet 904.4 i axelskyddshylsan 524. 

7. Dra av axelskyddshylsan 524 tillsammans med glidringstätningen 433 från drivaxeln 213. 

8. Dra av glidringstätningen från axelskyddshylsan. 

9. Tryck ut motringen ur tätningsflänsen 441. 

  

 Cartridge-glidringstätning 

4. Fäst monteringsmallarna på glidringstätningen. 

5. Ta bort sexkantsmuttrar 920.8. 

6. Lossa gängstiften och drag av den kompletta tätningsenheten 433 från drivaxeln. 

7. Ta bort sexkantsmuttern 920.6 på tätningsflänsen 441. 

8. Ta bort tätningsflänsen 441 ur drivningens lagerhus 341. 

 
 
7.4.7 Demontera pumphjul 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.2 är avslutade. 
 

1. Ta bort sexkantsmuttrar på domlocket. 

2. Dra ut pumpenheten med en kran ur tanken. Såsom anslagsmedel skall anslagsringarna på 
drivningens lagerhus användas. 

3. Lägg pumpenheten i horisontell position på en förberedd underkonstruktion (1). 

  

 
 

Bild 10:   Avläggning på underkonstruktion (1) 
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 Tippa undan pumpen 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra pumpenhet genom ytterligare upphängning. 

  
 Befintliga rester av transportmediet 

 

 

Fara för personer och miljö! 
 

 Bär skyddsklädsel. 

 Använd skyddshandskar. 

 Använd skyddsglasögon. 

  

  
  

Bild 11:  Demontera pumphjul 
(1) Storlek 40 
(2) Storlek 52-153 
(3) Storlek 201 

  

4. Ta bort sexkantsmuttrar 920.1. 

5. Dra av kapslingsskruvar 915. 

6. Dra av sugdelen 106 tillsammans med glidlagret 310.1. 

7. Lossa gängstiftet 904.6 i pumphjulsmuttern 922. 

8. Ta bort pumphjulsmuttern 922 (högergängning). 

  

 HZV 40 – 153 

9. Dra av pumphjulet 231 från pumpaxeln 211. 

10. Ta bort passfjädern 940.1. 

11. Dra av stegkapslingen 108 med den inbyggda ledapparaten 170 och mellanringen 509. 

12. Dra av ytterligare stegkapsling 108 och pumphjul 230. 

  

VARNING 

VARNING 
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 HZV 201 

9. Ta bort sexkantsskruv 901.14. 

10. Dra av täckskivan 173. 

11. Dra av pumphjulet 230 från pumpaxeln 211. 

12. Dra av ledapparaten 170.1. 

13. Ta bort resp. dra av ytterligare pumphjul 230, mellanskivor 132, ledapparater 170.2, 
återföringsskivor 172.1/2 och sexkantsskruvar 901.14. 

 

 
 
7.4.8 Demontera stigrör 
 
Arbetena enligt kapitel 7.4.4, 7.4.6 och 7.4.7 är avslutade. 
 

 
 

Bild 12:   Demontera stigrör 
 

1. Ta bort sexkantsmuttern 920.3 på den övre stigrörsflänsen. 

2. Lyft av drivnings lagerhus med domlocket 166. Använd anslagsringar på drivningens lagerhus för 
lyftdon. 

3. Ta bort sexkantsmuttern 920.3 på det övre styrlagret 303. 

4. Dra av det översta stigröret 712.3. 

5. Ta bort insexkantskruvar 914.4 på hylskopplingens 849 undre sida. 

6. Ta bort drivaxeln 213 tillsammans med hylskopplingen 849. 

7. Ta bort kontramuttern 925.2 från mellanaxeln 212. 

8. Dra av styrlagret 303 med glidlagret 310.2 och mellanaxeln 212. 

9. Upprepa stegen 3-8 för varje ytterligare mellanrör 712.2. 
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7.5 Komponentinspektion 
 
7.5.1 Pumphjul/stängningsring 
 
Löpytorna i vid stängningsringen får inte uppvisa några synliga inloppsspår. Mät upp löpytornas 
diametrar. Det totala spelet vid nyskick är 0,6 mm. Byt stängningsringarna när spelet överskrider 0,9 mm. 
 
 
7.5.2 DICKOW-glidringstätning 
 
Metallbälgarna spänns såpass i inmonteringstillståndet att det finns en tillräcklig stängningskraft på 
glidytorna genom fjädringskraften. Efter demontering och noggrann rengöring skall glidringstätningen 
mätas upp. 
 
Byt glidringsrätning om följande höjdmått på glidringen resp. längdmåtten underskrids. 
 
  

 
 

Bild 13:   Längd L (1) och höjd H (2) glidringstätning 
 
 

H [mm] vid storlek 
Glidringstätning Kod 

40-52 66-102 126-153 201 

2 2 2 2 

L [mm]   N3 A 

64 72 98 99 

 
 
 
7.5.3 Lagerhållarhus 
 
Mät ut kullagersätenas innerdiameter. Byt ut lagerhållarhuset när följande mått överskridits: 
 
Storlek   40 –   52 →   72,018 mm 
Storlek   60 – 102 →   90,022 mm 
Storlek 126 – 153 → 120,022 mm 
Storlek 201 → 150,026 mm 
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7.5.4 Axelmutter 
 
Mät ut kullagersätets ytterdiameter. Byt axelmutter när följande mått underskridits: 
 
Baugröße   40 –   52 →   34,984 mm 
Baugröße   66 – 102 →   39,984 mm 
Baugröße 126 – 153 →   54,981 mm 
Baugröße 201 →   69,981 mm 
 
 

7.6 Montera pumpaggregat 
 
7.6.1 Allmänna anvisningar 
 
 Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1. 

 Beakta genomskärningsritningarna vid monteringen 

 Använd alltid nya plattätningar. 

 Montera plattätningar utan smörjmedel. 

 Avstå från monteringshjälp vid montering av plattätningar. Om så krävs används vanligt i handeln 
förekommande kontaktlim. Använd aldrig sekundlim. 

 Bestryk pasställen och skruvförbindningar med grafit eller liknande medel. Smörjmedlet och 
transportmedlet skall vara kompatibla. 

 Dra åt alla skruvar i enlighet med föreskrifterna. Beakta kapitel 7.7. 

 
 
 Felaktig montering 

 

 

Skador på pumpen! 
 

 Montera ihop pumpar/pumpaggregat under beaktande av de regler, som gäller 
vid maskintillverkning. 

 Använd alltid original-reservdelar. 

 
 
Innan monteringen skall följande kontrolleras: 
 
 Alla demonterade delar är rengjorda och kontrollerade för slitage. 

 Skadade eller slitna delar skall bytas ut mot originalreservdelar. 

 Alla tätningsytor är rengjorda. 
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7.6.2 Montera pumphjul 
 
 HZV 40 - 153 

 
 

Bild 14:  Montera pumphjul storlek 40-153 

  

1. Skjut på distansringen 504.1 ända till anslaget på pumpaxeln 211. 

2. Sätt in passfjädern 940.4. 

3. Skjut på pumphjulet 230 ända till anslaget på pumpaxeln 211. 

4. Skjut på pumpaxeln 211 ända till anslaget i tryckdelens 107 nav med förmonterad 
styrapparat 170 och stegdosa 540. 

5. Spänn fast enheten med den fria axeländen (1) i horisontell position i skruvstocken. 
Skydda pumpaxeln mot skador. 

6. Passa in stegkapslingen 108 med förmonterad styrapparat och stegdosa i tryckdelens 
centrering. Glöm inte plattätningen 400.1. 

7. Skjut på och passa in ytterligare stegkapslingar och pumphjul omväxlande. 

8. Skruva på pumphjulsmuttern 922 (högergängning) och säkra med gängstift 904.6. 

9. Skjut på sugstycket och passa in centreringen. 

10. Skjut in kapslingsförskruvningen 915 i de avsedda ögonen på sug- och tryckdelen. 

11. Sätt på underläggsskivor 554.1. 

12. Skruva på sexkantsmuttrarna 920.1 och dra åt med vridmomentsnyckel.  

  

7. Underhåll / Reparationer / Inspektion 



 

HZV SV3 06.13  39 av 54
 

 
 HZV 201 

 
 

Bild 15:  Montera pumphjul storlek 201 

  

1. Skjut på distansringen 504.1 ända till anslaget på pumpaxeln 211. 

2. Sätt in passfjädern 940.1. 

3. Skruva på mellanskivan 132 med förmonterad stegdosa 540, med sexkantsskruvar 901.14 
på återföringsskivan 172.1. 

4. Skjut på enheten på pumpaxeln 211. 

5. Skjut på pumphjulet 230 ända till anslaget på pumpaxeln 211. 

6. Skjut in pumpaxeln 211 i tryckdelens 107 nav. 

7. Spänn fast enheten med den fria axeländen (1) i horisontell position i skruvstocken. 
Skydda pumpaxeln mot skador. 

8. Passa in styrapparaten 170.2 i återföringsskivans 172.1 centrering. Glöm inte 
plattätningen 400.1. 

9. Skjut på och passa in ytterligare återföringsskivor, styrapparater och pumphjul. 

10. Skruva på pumphjulsmuttern 922 (högergängning) och säkra med gängstift 904.6. 

11. Skjut på sugstycket och passa in centreringen. 

12. Skjut in kapslingsförskruvningen 915 i de avsedda ögonen på sug- och tryckdelen. 

13. Sätt på underläggsskivor 554.1. 

14. Skruva på sexkantsmuttrarna 920.1 och dra åt med vridmomentsnyckel. 
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7.6.3 Montera stigrör 
 
Arbetena enligt kapitel 7.6.2 är avslutade. 
 
1. Sätt ner den förmonterade enheten med kran i lodrät position med sugflänsen nedåt på en 

ren arbetsplatta.  
Använd ringskruv (se kapitel 7.4.3) för att skruva in i axeländen. 
Skydda flänsarbetslisten mot skador. 

  

 
 

Bild 16:   Montering hylskopplingen 
 

2. Anslut pumpaxeln 211 med mellanaxeln 212 resp. drivaxeln 213 på följande sätt: 

 Skruva på kontramuttern 925.2 fram till måttet "X" 
(1) på pumpaxeln 211. 

 Sätt in passfjädern 940.2. 

 Skruva på kontramuttern 925.2 fram till måttet "X" 
(1) på den efterföljande mellanaxeln 212 resp. 
drivaxeln 213. 

 Sätt in passfjädern 940.2. 

 Skjut på hylskopplingen 849 på pumpaxeln 211. 

 Ställ in kontramuttern 925.2 på det gängade 
borrhålet. 

 Skruva in insexskruven 914.4. Glöm inte 
skruvsäkringsskivorna 936. 

 Skjut in den efterföljande mellanaxeln resp. 
drivaxeln i hylskopplingen, ställ in de gängade 
borrhålen och dra åt med insexskruvar. 

Storlek X [mm] (1) 

40 – 52 49 
66 – 102 49 
126 – 153 59 

201 87  
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 Mellan de båda axlarna fås på så sätt ett avstånd på 
ca 2 mm (2).  

   
3. Passa in det undre mellanröret 712.1 i tryckdelsflänsens 107 centrering. 

4. Sätt in sexkantsskruvar 901.1 och underläggsskivor 554.4. 

5. Dra åt sexkantsmuttrarna 920.4 med vridmomentsnyckel. 

6. Dra av styrlagret 303 med det förmonterade glidlagret 310.2 på mellanaxeln 212.  

7. Passa in styrlagret i mellanrörets 712 centrering. 

8. Lägg ner den förmonterade enheten enligt bild (kapitel 7.4.7) på en lämplig 
underkonstruktion. Beakta tillhörande riskanvisningar. 

9. Montera ytterligare mellanrör, mellanaxlar och styrlager. 

10. Montera ihop drivningens lagerhus 341 med domlocket 166. 

11. Passa in drivningens lagerhus 341 i det övre mellanrörets centrering och dra åt med 
sexkantsmuttrar 920.3. 

 
 
7.6.4 Montera in axeltätning 
 
Principiellt skall följande beaktas vid monteringen: 
 

 Beakta axeltätningsbeteckning. 

 Arbeta snyggt och noga. 

 Ta bort glidyteskyddaren utan att lämna rester. 

 Förse aldrig glidytor med smörjmedel. 

 Tryck aldrig ihop metallvikbälgen på block. 

 Axiella monteringskrafter vid påskjutning av metallvikbälgen skall alltid ligga an på bälghållaren. 

 Efter insättningen kontrolleras planparallellitet med husdelen. 

 Axelskyddshylsans yta skall alltid vara helt ren och slät. Monteringskanten är avfasad. 

 
 DICKOW-glidringsrätning N3 

 

Storlek 
X (1) 
[mm] 

40 – 52 58 
67 – 102 64 

127 – 153 90 
201 91  

 Bild 17:  Inställningsmått X (1)  
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1. Rengör glidringstätningskapslingens 441 upptagningsborrhål och ny motring 475 med Loctite-
aktivator 7411. 

2. Bestryk anliggningsytan till motringen i glidringstätningskapslingen 441 med Loctite-lim 306. 
Sätt in ny motring 475, låt torka.  

3. Lägg in plattätningen 400.8 i drivningens lagerhus 341. 

4. Passa in glidringstätningskapslingen 441 med förmonterad motring 475 i centreringen. 

5. Markera inställningsmåttet X (1) på drivaxeln 213. 

6. Skjut på glidringstätningen 433 med ställringen 473 fram till inställningsmåttet på drivaxeln. 
Glöm inte tätningsringen 490. 

7. Dra åt gängstiftet 904.4. 

8. Skruva ihop inställningsringen 473 och glidringstätningen 433 mot varandra med en haknyckel 
(vänstergängning). 
  

 Normerad glidringstätning enligt EN 12756 

 Storlek 40 – 52 
 

1. Skjut på axelskyddshylsan 524 med förmonterad 
glidringstätning 433 fram till monteringsmåttet 
(1) = 24 mm på drivaxeln 213. 

2. Lossa gängstiften 904.4 i axelskyddshylsan 524. 

3. Lägg in plattätningen 400.8 i drivningens 
lagerhus 341. 

4. Skjut på tätningsflänsen 441 med förmonterad 
motring 475 ända till anslaget. 

5. Dra åt sexkantsmuttrarna 920.6 med 
vridmomentsnyckel. 

 
 

  

Bild 18:  Monteringsmått storlek 40 - 52   
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          Storlek 66 – 201   

  

 

 

 

 

 

Bild 19:  Montering glidringstätning  
Storlek 66 - 201 

 Bild 20:  Inställningsmall och vingmutter 

   

   1. Skjut på inställningsmallen (1) (se kapitel 7.4.3) över drivaxeln 213. 

   2. Fäst med vingmutter (2) (se kapitel 7.4.3) i drivningens lagerhus 341. 

   3. Skjut på axelskyddshylsan 524 med förmonterad glidringstätning 433 fram till anslaget på 
drivaxeln 213. 

   4. Dra åt gängstiftet 904.4 mittemot inställningsmallen (1). 

   5. Lossa vingmuttern (2) och ta bort inställningsmallen (1). 

   6. Dra åt resterande gängstift 904.4. 

   7. Lägg in plattätningen 400.8 i drivningens lagerhus 341. 

   8. Sätt på tätningsfläns 441 med förmonterad motring 475. 

   

 Cartridge-glidringstätning  

1. Lägg in plattätningen 400.8 i drivningens lagerhus 341. 

2. Skjut på tätningsflänsen 441 med monterad Cartridge-glidringstätning 433 på drivaxeln 213. 

3. Montera rullagret enligt kapitel 7.6.5. 

4. Pumpaxeln skall gå att vrida lätt för hand utan motstånd. 

5. Dra åt gängstiften på glidringstätningsenheten. Säkra med Locite nr. 241 eller 672. 

6. Ta bort monteringsmallarna och spara dem för en senare demontering. 
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7.6.5 Montera rullager 
 
Arbetena enligt kapitel 7.6.4 är avslutade. 
 

1. Skjut in radialtätningsringar 421.1 och 421.2 och spärringen 458.1 i lagerhuset 355. 

2. Skjut lagerhuset 355 över drivaxeln 213. Skada inte radialtätningsringarna. 
Läckåterföringsledningens anslutning skall stämma överens med anslutningen i domlocket. 

3. Passa in lagerhuset 355 i centreringen på tätningsflänsen 441. 

4. Dra åt sexkantsmuttrarna 920.6 med vridmomentsnyckel. 

5. Skjut på lagerlocket 360 på axelmuttern 921. 

6. Fyll vinkelkontaktkullagret 325 med fett och skjut på axelmuttern 921 ända till anslaget. 

7. Säkra med säkringsring 932.1. 

8. Skjut på axelmuttern 921 på drivaxeln 213 och skruva på med haknyckel (vänstergängning). 

9. Vinkelkontaktkullagret 325 trycks in i lagerhuset 355 ända till anslaget. 

10. Dra åt sexkantsskruvarna 901.3. 

 
 
 

Bild 21:   Montera rullager 
 

11. Håll fast drivaxeln och vrid axelmuttern 921 ända till anslaget åt vänster. Mät upp måttet Lmin (1). 

12. Håll i drivaxeln och vrid axelmuttern 921 åt höger tills måttet Lmin (1) + 3 mm uppnåtts. 

13. Borrhålet för sexkantsskruven 901.4 skall stå ovanför säkringsspåret (2) i drivaxeln. 

  

 Alltför hög spänning av glidringstätningen 
 

 

Skador på den inbyggda glidringstätningen. 
 

 Vrid under inga omständigheter drivaxeln högre än vad som anges. 
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14. Dra åt sexkantsskruven 901.4. 

15. Sätt på kontramuttern 925.1 på drivaxeln och dra åt. Säkra med insexkantskruven 914.1. 

  

  

 

Drivaxeln 213 skall gå att vrida lätt för hand utan motstånd.  

  

 
 
7.6.6 Montering av motor 
 
1.  Sätt på motorn uppifrån på drivningens lagerhus. 

2.  Dra åt sexkantsmuttrarna 920.10. 

 
 Tippning av motorn 

 

 

Klämskador på händer och fötter 
 

 Säkra motorn genom att hänga upp den eller stötta den. 

 
 

7.7 Skruvåtdragningsmoment 
 

Åtdragningsmoment [Nm] 
8.8 A4-70  

Stel skruv Stel skruv 
M5 5 4 
M6 9 6 
M8 22 16 

M10 45 30 
M12 80 55 
M16 195 135 
M20 370 260 

 
 
Beräkningsgrund: 
 
 80% sträckgränsutnyttjande av skruvmaterialet. 
 

 Friktionsvärde μ = 0,14 ; Använd skruvsmörjmedel för gängning och huvud-/muttersupport. 
Rekommendation: Klüberpasta HEL 46-450. 

 

 Vridmomentsstyrd åtdragning med vridmomentsnyckel. 
 
 

ANVISNING 

VARNING 
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Avvikande skruvåtdragningsmoment anges på pumpfaktabladet. 
 

 
 
Åtdragningsmoment för låsskruvar (materialoberoende): 
 
 G 1/4   =   25 Nm 
 

 G 3/8   =   45 Nm 
 

 G 1/2   =   75 Nm 
 
 
Åtdragningsmoment för kapslingsskruvar 915/920.1 och pumphjulsmutter 922 (arbetsmaterialoberoende): 
 

Åtdragningsmoment [Nm] 
915/920.1 922 (arbetsmaterialoberoende) Storlek 

st 1.4122 M27x1,5 M33x1,5 M38x1,5 M53x1,5 M75x1,5 
40 150/250* 318 90 --- --- --- --- 

51/52 250 318 --- 110 --- --- --- 
66/67 

101/102 
420 550 --- --- 130 --- --- 

126/127 
151/153 

620 660 --- --- --- 180 --- 

201 1450 --- --- --- --- --- 250 
 

* 150 Nm  =  M16 (endast s-utförande material GGG); 250 Nm  =  M20 
 

ANVISNING 
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8. Åtgärda störningar 
 

Störning Nummer 
Pumpen matar inte eller matar för lite 1 
Motorn överbelastad 2 
Rullagertemperatur för hög 3 
Läckage på pump 4 
Ökat buller och vibrationer 5 
Otillåten temperaturökning 6 
Ökat axeltätningsläckage 7 

 
 

Störningsnummer 
1 2 3 4 5 6 7 

Orsak Åtgärd 

X    X X  Behållare ej fylld Fyll på behållare 

X       Fel vridningsriktning Skifta 2 faser till strömtillförseln 

X X      
Pumpens mottryck är högre än 
angivet 

Justera in driftspunkt på nytt öka 
varvtal 
Montera in större pumphjul 

X X    X  
Transportmediets viskositet är större 
än angiven 

Frågor hos tillverkaren 

X    X   Pumpens mottryck är lägre än angivet 
Skruva av pumphjul 
Justera in driftspunkt på nytt 

 X      Felaktigt varvtal Kontrollera varvtal 

  X  X  X Domlocket står inte rakt 

Kontrollera tillåten avvikelse 
Efterarbeta i förek. fall 
behållarflänsen eller lägg under 
kilformade utjämningsringar 

  X  X   Pumpen snedspänd i rörledningen 
Kontrollera 
rörledningsanslutningar och 
pumpinfästning 

  X  X   Rullagerskada Byt rullager 

    X  X 
Obalans roterande komponenter, t.ex. 
pumphjul 

Efterbalansera komponenter 

   X    
Kapslingsskruvar och låsskruvar 
lossade 

Dra åt skruvar 
Byt plattätning 

  X     Kopplingsavstånd ej iakttagen Korrigera avstånd 
      X 

Axeltätning sliten 
Byt axeltätning 
Kontrollera spol-/spärrvätska 

      X Axelskyddshylsa repig eller för rå Byt axelskyddshylsa 
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Störningsnummer 
1 2 3 4 5 6 7 

Orsak Åtgärd 

      X Fel i cirkulationsledning Öka tvärsnitt 

      X 
Skadade elastomerer på 
glidringstätningen 

Byt elastomerer 

      X Abrasiva fastämnespartiklar 

Montera in slitagetåligt 
glidringspar 
Ändra körsätt (plan 31/32) 
Montera dubbelverkande 
glidrings- 
tätning (plan 53) 
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9. Delars utbytbarhet 
 
De flesta delarna tillverkas på beställning och är inte inbördes utbytbara. Det gäller framför allt för 
mellanrören, axlarna, domlocken och drivningens lagerhus.  
Pumpens hydrauliska delar kan inte kombineras med andra byggstorlekar. 
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10. Sektionsritningar 
10.1 Pump 

 

 

Bild 22:  Översiktsritning standardutförande HZV 

10. Sektionsritningar
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Bild 23:  Utförande med SiC-glidlager 
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10.2 Glidringstätning 
 
 

 
 

Bild 24:   DICKOW-glidringsrätning N3 Bild 25:  enkelverkande normerad  
                           glidringstätning utförande "Ge" 

 
 

 
 
 

Bild 26:  Cartridge-glidringstätning utförande "Cart" 
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11. Försäkringar 
11.1 EG-försäkran om överensstämmelse 

 
EG-försäkran om överensstämmelse 

 

i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga II, nr. 1A 

 
DICKOW PUMPEN KG 

Siemensstraße 22 
D-84478 Waldkraiburg 

 

Härmed förklarar vi att det på pumpdatabladet beskrivna pumpaggregatet  

Beteckning: Dränkbar pump 

Typ:  HZV 
Storlek:   
Utförande:  
Serienr.:   

 
          överensstämmer med alla gällande bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG 

 
 
 
 

 

Följande harmoniserade standarder användes 
 
     

  EN 809:1998+A1:2009+AC:2010 
 EN ISO 12100:2010 
 EN 12162:2001+A1:2009 

EN ISO 12732-1:2008 
EN ISO 12732-3:2008 
EN ISO 20361:2009 
 

 

     
     

Dessutom användes följande standarder och tekniska specifikationer 
 

     

  EN ISO 5199:2002 
 EN ISO 9906:1999 
 EN 12723:2000 
 
 

              VDMA 24276:2001 
 
 

 

     
     
 

Waldkraiburg, den  
                 
 

 

                                                                (Jürgen Konrad, teknisk chef DICKOW) 
   
 Jürgen Konrad är befullmäktigad att sammanställa de tekniska underlagen 
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11.2 Intyg om ofarlighet 
 

 
Document of Compliance 

Please fill in this statement for health innocuousness completely and attach it to the pump to 
be returned to the factory. 

Pump data  

Type:        Serial No.: PB      
  

Reason for shipment  

      

Contamination of the pump  

     Hazardous liquids were not handled 

     Hazardous liquids were handled 
  
   Pumped liquid:       
  

   The pump has been  

    cleaned    flushed    breamed 

  
   The following safety measures must be taken before opening/repairing the pump: 

      

Customer data 

Company: Phone:       
 

      
Fax:       

Address: E-Mail:        
   
 

      
  

Name: Position:        
(Block Letters) 

      
 

  
  
This is to certify that the above mentioned pump has been proper cleaned/flushed/breamed 
and repair can be performed without risk. 
  
Date:        Signature:             
  

 

11. Försäkringar 


