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2 ALLMÄNT

2.1 INLEDNING

Denna driftsinstruktion har skrivits för att läsas noggrant av alla som på något sätt ska arbeta med
pumpen. Då instruktionen innehåller viktig information om drift och underhåll av pumpen, bör
instruktionen alltid finnas tillgänglig i närheten av pumpen.

Om pumpen installeras, körs och underhålls i enlighet med vad som rekommenderas i denna
instruktion, kan onödiga skador på pumpen undvikas och en problemfri drift erhållas. Driftstör-
ningar eller skador på pumpen som beror på att anvisningarna i denna instrukton ej följts är något
DICKOW ej kan ansvara för.

Skulle det bli problem med pumpen trots att installations- och driftsinstruktionerna följts; kontakta
DICKOW, så hjälper vi gärna till.

2.2 GARANTI

En förutsättning för att garantin ska gälla är, att pumpen bara använts i enlighet med vad som anges
i ordererkännandet och i de tekniska specifikationerna på specifikationsbladet. Detta gäller i  synnerhet
pumphusmaterialets livslängd  men även axeltätningens livslängd, då materialet i detta alltid är
valt för att klara av det specificerade pumpmediet. Skulle pumpen användas till något annat än den
är specificerad för, ber vi Er kontakta DICKOW för att få ett skriftligt utlåtande om huruvida
pumpen är lämplig. Enligt de allmänna leveransbestämmelserna är garantitiden tolv (12) månader
från det att pumpen tas i drift respektive arton (18) månader från utleverans. En längre garantitid
måste avtalas skriftligt och bekräftas i ordererkännandet.

Reparationer under garantitiden får bara utföras av DICKOWs servicepersonal. Om det inte finns
personal med erforderlig utbildning tillgänglig vid reparationer efter garantitiden, rekommenderar
DICKOW, att pumpen skickas till fabriken eller att en DICKOW- montör kallas till platsen.

Garantin täcker materialfel och tack vare DICKOWs kvalitetssäkringssystem kan en problemfri drift
utlovas. Garantin täcker inte rena slitdelar såsom lager, slitringar, axelskyddshylsor och den
mekaniska plantätningen.

2.3 FABRIKSINSPEKTION

Alla DICKOW- pumpar testas i testanläggning före leverans. Kapacitet, uppfordringshöjd och
effekt testas vid specificerat varvtal med  20°C  vatten. Testresultaten noteras skriftligt och kontrolleras
av en expert. Ett besiktningsprotokoll enligt EN 10204 (DIN 50049 3.1B) kan erhållas på begäran.

Önskas mätning av andra egenskaper hos pumpen såsom vibrationer, NPSH- värde, temperatur etc,
måste detta anges när pumpen beställs.

Det hydrauliska trycktestet utförs enligt ISO 2548, klass C (DIN 1944-III) med 1,5 x Pmax om ej
annat anges.
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2.4 TYPSKYLT

På lagerbocken på alla pumpar sitter det en typskylt, på vilken information om driftsdata och
fabrikationsnummer finns.

Vid beställning av reservdelar eller förfrågningar om pumpen måste typ och fabrikationsnummer
anges.

2.5 SÄKERHET

2.5.1 Symbolförklaring

2.5.1.1 Arbetssäkerhetssymbol
Denna symbol finns vid de beskrivna moment som fel utförda kan
innebära risk för liv och hälsa. Läs noga igenom de moment som
markeras med denna symbol och var mycket försiktig när arbetet
utförs. Se till att alla som arbetar med pumpen känner till riskerna.
Förutom de faror som särskilt påpekas i denna instruktion måste
naturligtvis alla andra säkerhetsföreskrifter efterlevas och normal
försiktighet iakttas.

2.5.1.2 Uppmärksamhetssymbol
Denna symbol finns vid avsnitt i instruktionen där sådana föreskrif-
ter eller tips finns som, om de beaktas, kan förebygga skador på
pumpen eller på andra delar av anläggningen.

2.5.2 Allmänna instruktioner vid drift

Keminormpumparna i NCL- serien är byggda med bästa tillgängliga teknik och är mycket driftsäkra.
De kan dock utgöra en stor skaderisk om outbildad personal använder dem på ett icke
fackmannamässigt sätt eller om de används till något de inte är avsedda för.

Alla som arbetar med en NCL- pump, oavsett om det gäller montering, drift eller underhåll, måste
ha läst och förstått hela denna instruktionsbok -i synnerhet avsnitt 2.5 om säkerhet.
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Tänk på följande vid drift av pumpen:

- Pumpen får aldrig köras utan att kopplingsskyddet är korrekt monterat.

- Innan något underhållsarbete utförs på pumpen, måste strömmen till elmotorn
brytas. Se till att strömmen inte kan kopplas på av misstag.

- Justera aldrig packboxen eller huset för den mekaniska plantätningen när
pumpen går eller står under tryck.

- Starta inte pumpen utan att först kontrollera att den är avluftad och att
sugledning och pump är fyllda med pumpmedia.

- Kör inte pumpen mot stängd tryckslid längre stunder och underskrid aldrig
pumpens minimiflöde.

- Undvik att köra pumpen torr.

- Börja inte använda pumpen förrän den övervakningsutrustning som ska
användas har anslutits till anläggningen.

- Kör aldrig pumpen mot stängd sugslid eller med igensatt filter på sugsidan.

3 PUMPBESKRIVNING

3.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

NCL- pumparna är lämpliga att använda när pumpmediet är mycket aggressivt, när pumpen ska
arbeta under extrema temperaturer och när extra höga krav ställs på axeltätning. NCL- pumpar kan
arbeta vid temperaturer mellan -55°C  - 350°C och med tryck upp till 40 bar.

När det gäller axeltätningssystem för olika pumpmedia finns, förutom de i avsnitt 4.1 beskrivna
packboxarna, olika slags mekaniska tätningar att tillgå. Pumpar med packbox kan i efterhand utrustas
med mekanisk plantätning utan att någon ombyggnad av pumpen krävs. DICKOW- fabriken kan lämna
ytterligare information om detta.

3.2 KONSTRUKTION

DICKOWs NCL- pumpar är enstegs  spiralhuspumpar  i processutförande med axiell sugstuds och
vertikal tryckstuds. Pumphjulet kan demonteras utan att rörledningarna behöver demonteras från pump-
huset.

Om en distanskoppling används, kan pumphjulet monteras av utan att drivmotorn behöver monteras
bort från fundamentet. Yttermåtten uppfyller DIN EN 28858.
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3.2.1 Pumphus, del nr 102

Pumphuset avgränsas på drivsidan av pumphuslocket. Pumphuslocket sitter fast i pumphuset med
pinnbultar. Pumpmediet skiljs från atmosfären med en flänstätning.

Pumphuset har antingen fastgjutna fötter eller  axelmonterade fötter för att fästas på bottenplattan.

Följande modeller av pumpen finns (se även sprängskisserna i avsnitt 11.1.1 - 11.1.6):

11.1.1/11.1.2 Standardutförande, slutet pumphjul
11.1.3 Med värmemantel*
11.1.4/11.1.5 Utförande med öppet pumphjul
11.1.6 Med värmemantel* och öppet pumphjul

*)Max. trycket för det uppvärmda pumphuset med fastsvetsad värme-
mantel är 25 bar ånga / 220°C.

3.2.2 Pumphjul, del nr 233

Både slutna och öppna pumphjul är fästa i pumpaxeln med kil och kupolmutter med Heli- Coil- gänga.
Alla pumphjul är balanserade så de uppfyller VDI 2060, nivå Q6.3. Pumphjulen är hydrauliskt balanse-
rade över hela pumpkurvan.

3.2.3 Pumphuslock, del nr 113

Pumphuslocket förbinder pumphuset med mellanhuset och lagerbocken, samt fungerar som fäste för
axeltätningen. Följande utföranden finns (se även sprängskisserna i avsnitt 11)

11.1.1/11.1.5 Massivt utförande av valsat stål
11.1.2/11.1.4 Gjutet utförande med värmemantel**
11.1.3/11.1.6 Gjutet utförande med kylvattenmantel*

*) Max. trycket för det uppvärmda pumphuset med fastsvetsad
värmemantel är 25 bar ånga / 220°C

**) Max. kylvattentryck 10 bar.

3.2.4 Lagerbock och rullager

Pumpaxeln är lagrad i rejält dimensionerade kullager. Lagren är oljesmorda och oljenivån hålls automa-
tiskt på en konstant nivå tack vare oljeståndsglaset. Kullagren på kopplingssidan är fasta och sitter
ihopmonterade med koniska rullager som kan ta upp både axiellt och radiellt tryck. Den beräknade
lagerlivslängden ligger, även vid ogynnsam belastning, på över 25 000 drifttimmar.
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Radialtätningarna på mellanhusets pumpsida är skyddade av en avkastarring så att ett eventuellt
läckage i axeltätningen inte ska komma in i lagerbocken. Mellanhuset är utformat som ett dropptråg
och förse med ett gängat hål så att läckage kan ledas bort under kontroll.

4 AXELTÄTNING

4.1 PACKBOXAR

4.1.1 Normaluförande "K"

Packboxutrymmet är dimensionerat för att det ska gå att bygga in maximalt sju packboxringar. Vid
utförande med spärrvätskering räcker utrymmet ändå till fem packboxringar.
Tryckringen och tryckvätskeringen är delade och packboxglanden är avtagbar så att alla
packboxdelar kan tas ut för ompackning och inspektion.

Beroende på hur pumpen används finns några olika alternativ:

Alternativ 1: Packbox utan spärrvätskering

Detta alternativ är lämpligt att använda när pumpmediet inte innehåller några partiklar
och har goda smörjegenskaper. Pumpen bör arbeta med tillrinning så att bara en liten
mängd kan nå atmosfärsidan genom  packningen för smörjning och kylning.

Alternativ 2: Packbox med spärrvätskering

Används när pumpen ska köras i sugdrift och trycket på sugsidan är lägre än
atmosfärstrycket. Som spärr- och spolvätska  kan antingen pumpmediet eller
något annat medie som inte reagerar med pumpmediet användas. Extern spolning
sker genom separat kanal från pumphuslockets ovansida till spärrvätskeringen.
Tänk på att spolvätsketrycket ligger ca 2 bar över atmosfärstrycket.

DICKOW Keminormpump typ NCL, NHL Sida 6

Lagerstorlek: Lagerbock I/25: NU 306 / 2 x 7306 B.UA
Lagerbock II/32: NU 307 / 2 x 7307 B.UA
Lagerbock III/42: NU 409 / 2 x 7311 B.UA
Lagerbock IV/53: NU 411 / 2 x 7313 B.UA



Packboxmaterialet är alltid anpassat till det pumpmedium som ska användas.
Om en packbox ska bytas, är det lämpligt att kontrollera med DICKOW vilken
sort som ska användas.

Alternativ 1 Alternativ 2

4.1.2 Hetvattenutförande "Kh" för drifttemperaturer upp till 190°C

I hetvattenutförandet fungerar grundringen  som drosselspalt och tryckringen är  odelad. På utsidan
är tryckringen försedd med en O- ring för att förhindra att det uppstår en läcka mellan tryckringen
och packboxhuset. DICKOWs hetvattenpumpar är utrustade med högvärdiga grafitpackningar
enligt kvalitet 0901B eller motsvarande. Se vidare underhållsföreskrifter på sidan 22.
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Tack vare sin goda värmeledningsförmåga, temperaturbeständighet och glidegenskaper kan
grafitpackningar i vissa fall köras utan packboxkylning. Diagrammet nedan visar när extra kylning är
nödvändig.

Exempel: NCL 32/250, lagerbock II/32, n = 3 500 r/min, p = 20 bar,
kan användas utan kylning upp till 186°C

4.2 MEKANISK PLANTÄTNING

Monterings- och demonteringsanvisningar, beteckningar, rekommendationer och gränser för använd-
ning, driftsanvisning samt instruktioner för inkörning av den installerade mekaniska plantätningen: se
separat specifikationsblad.
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4.2.1 Tillbehör till mekanisk plantätning

TERMOSYPHONBEHÅLLARE Dimensioner/anslutningar

1 Förtryckgivare  1/2" 7 Anslutning för nivåvakt  2"
2 Manometer  1/2" 8 Startledning/Inloppsledning 1/2"
3 Extraanslutning 1/2" 9 Returledning 1/2"
4 Påfyllningshals 1/2" 10 Anslutning för nivåmätare med
5 Anslutning för termometer elektrisk fotocell
6 Utlopp 1/2" med kulventil 11 Anslutning för trycksatt påfyllning 3/4"

12 Anslutning för tryckhållningspump

Data
Material 1.4571,  volym 8 l,  drifttryck 16 bar,  drifttemperatur 200°C

DICKOW Keminormpump typ NCL, NHL Sida 9



Montering

Behållaren monteras direkt på pumphuset med en stödkonstruktion till bottenplattan. Till- och
frånledningarna (8+9) ansluts till huset för den mekaniska plantätningen.

Funktion/ Driftanvisning

En termosyphonbehållare kan förse plantätningar av dubbel- och tandemtyp
med spärrvätska. Mediet cirkulerar  från huset för den mekaniska
plantätningen till termosyphonbehållaren och tillbaka till den mekaniska
plantätningen. För att förbättra cirkulationen på sekundärtätningen är
den mekaniska plantätningen i regel försedd med en pumpring.
Vidstående figur visar ett termosyphonkretslopp med påmonterade
kyl- eller värmeslangar, kvävgaskudde och tryckhållningspump.

Tryckpådrag/Tryckfyllning

Plantätning i tandemutförande
Till mekaniska plantätningar av tandemtyp används i regel trycklösa termosyphonbehållare, d v s
kvävekudden i figuren ovan saknas. Om pumpen ska användas vid ett raffinaderi för att pumpa bort
läckgas, förbinds behållaren med facklan.

Plantätning i dubbelutförande (back-to-back / pull- out- system)
När behållaren används till plantätningar i dubbelutförande står den under tryck. I regel används kväv-
gas för detta. Spärrtrycket måste ligga minst 2 bar över det maximala trycket vid glidytan på pumphjuls-
sidan. Det erforderliga trycket erhålls enl. följande: max sugtryck + uppfordringshöjd x 0,8.

Övervakningsanordningar

Spärrvätskesystemets funktion kan också övervakas med nivå- och temperaturvakt samt tryck-
brytare.

Tryckbehållarförordning
Behållare för föregående beskrivning Quench- resp. spärrtrycksanläggning
hänför sig till tryckkärlsnormen. Fordringar för tryckkärl skall beaktas.

De av Dickow levererade behållare är tillverkade enligt allmänt erkända tekniska regler. Vid
behållare av material 1.4571 erhålls materialintyg enligt DIN 50049-3.1B samt
provtryckningsintyg
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5. INSTALLATION

Om en pump ska användas för att pumpa brännbara vätskor AI, AII, AIII, B eller
något annat miljöskadligt media, får installation, drift och alla servicearbeten
endast utföras av personal från företag som har tillstånd för detta enligt 19§ I i
WHG (Wasserhaushaltsgesetz).

5.1 VID LEVERANS

Kontrollera pumpen noggrant direkt vid leverans. Om det finns skador på pumpen eller det fattas
delar enligt följesedeln, ska detta rapporteras till fraktföretaget i första hand.  Kontrollera att det varvtal
som anges på pumpens typskylt stämmer med det varvtal som anges för den drivmotor som ska använ-
das.

5.2 FÖRVARINGSANVISNING

Lagring i mindre än sex månader
Den förpackning pumpen levererades i från DICKOW- fabriken skyddar pumpen vid transport och
under kortare lagring. Pumpen ska förvaras under tak och torrt.

Lagring i mer än sex månader
För pumpar i materialen GGG40.3 och GS-C25 krävs en konserverande behandling av glidlager
och bearbetade ytor. Detta ska anges vid beställningen av pumpen. Förvara pumpen under tak och
torrt. Pumpaxeln ska dras runt några varv för hand var tredje månad. Innan pumpen tas i drift kan
det vara bra att plocka isär den och se så att inga skador har uppstått under förvaringen. Tänk
också på att kontrollera hur drivmotorn ska lagras för att inte ta skada.

5.3 UPPRIKTNING AV BOTTENPLATTAN

En förutsättning för en problemfri drift är, att pumpaggregatet monteras på bottenplattan på ett
korrekt sätt. Monteras pumpen slarvigt uppstår alltid ökade vibrationer (se även 6.4.4) och därmed
skador på koppling och kullager. Montering av pumpen ska därför alltid utföras av utbildad personal
eller av någon av DICKOWs montörer.

Om pumpen beställts med fabriksmonterad motor (oavsett om den beställts med pumpen eller skickats
till DICKOW för montering) garanteras förstås att motorn är korrekt monterad.
Efter kontroll av eventuella transportskador gäller följande arbetsordning:

-  Uppriktning av bottenplattan med vattenpass
-  Åtgärda eventuella ojämnheter på fundamentet
-  Kontrollera och rikta kopplingen enl  5.4

Ansvaret för att hela aggregatet är uppriktat på ett korrekt sätt, innan
 det tas i bruk, ligger helt hos användaren.
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5.4 UPPRIKTNING AV KOPPLING

När motor och koppling ska monteras är följande viktigt att tänka på:

Innan arbetet med uppriktningen inleds, ska fästskruvarna på
stödfoten lossas och tas bort. När uppriktningen är klar, men före
montage av kopplingsskyddet, skruvas stödfoten fast på bottenplattan och lager-
bocken. Se till att det inte finns några spänningar mellan delarna.

När kilen placerats i  axelns kilspår skjuts kopplingshalvorna på axelns pump- och
motorsida ihop, tills de bottnar ("B" = 0).  Det är viktigt att halvorna  går att skjuta

ihop utan att något större våld krävs. Att försöka utföra arbetet med onödigt mycket våld, exempelvis
med en hammare, ger ofelbart lagerskador. När halvorna monterats, ska avståndet "B" justeras enligt
vidstående tabell innan halvorna säkras med stoppskruvarna. När båda kopplingshalvorna är
monterade, ska man kontrollera att pump- och motoraxeln är korrekt riktade. Beroende på typ av
koppling är arbetsgången som följer:

5.4.1 Normalkoppling, "PKZ/B"

Den bästa metoden är att använda en stållinjal, som på tre punkter placeras på de båda kopplings-
halvorna (se illustrationen nedan). De tre mätpunkterna ska vara förskjutna 120°. En eventuell
förskjutning mellan kopplingshalvorna syns som en ljusspalt mellan linjal och kopplingshalva.

När motorns fästskruvar är slutmonterade skall avståndet " B " kontolleras

5.4.2 Distanskoppling "PKA/H"

Fördelarna med processutförandet som nämndes i 3.2, d v s möjligheten att montera ur de rote-
rande pumpdelarna utan att behöva montera bort sug- och tryckledningarna från pumphuset, kan bara
användas fullt ut när en s k distanskoppling används. Om en distanskoppling används, behöver inte
heller drivmotorn tas bort från fundamentet när pumphjulet ska demonteras.
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För uppriktning behövs en mätklocka som monteras enligt nedanstående figur. Avståndet "X"
mellan kopplingshalvorna motsvarar längden på distanskopplingen.

I princip kan kopplingshalvorna vara felriktade på två sätt:

Montera mätklockan enligt figuren och kontrollera parallelliteten"Vw". Rikta om "Vw" överskri-
der 0,1 mm.
Montera sedan mätklockan på en kopplingshalva och bestäm vinkelförskjutningen S1- S2.

Axeländarna är korrekt riktade när riktningsfelet" Ez" nedan inte överskridits.

Befintilig vinkelförskjutning S1 - S2

Befintlig parallellförskjutning VW = V - ((D2 - D1)/2)

Befintligt uppriktningsfel Ev EV = VW + (S1 - S2)

Maximalt uppriktningsfel EZ EZ = 0,3 mm vid 3 000 - 3 500 r/min
EZ = 0,5 mm vid 1 500 - 1 750 r/min
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Kontrollera rotationsriktningen på drivmotorn (högergång sett från pumpens axelända) innan distanshyl-
san monteras. Innan den tvådelade distanshylsan monteras, ska de båda klo- och gummi-
mellanläggsförsedda delarna sättas ihop för hand så att halvorna bottnar (B=0). Detta kan krävas
för expansion av axeln.

När motorns fästskruvar är slutmonterade
skall avståndet " B " kontolleras

5.5 ANDRA KOPPLINGSFABRIKAT

Om en koppling av ett annat fabrikat än OESTERLING / FLENDER ska användas, ska drifts- och
monteringsanvisningarna också för det märket följas.

5.6 KOPPLINGSSKYDD

Pumpen får aldrig köras utan att kopplingsskyddet är korrekt monterat. Om ett
kopplingsskydd som DICKOW tillverkat och levererat används, uppfyller det
alla gällande säkerhetskrav. Används ett kopplingsskydd av annat märke
eller av egen tillverkning, måste det uppfylla kraven enligt DIN 24295.

5.7 RÖRDRAGNING

Rörledningar till pumpen måste vara dragna så att de kan anslutas till pumpen utan att
behöva tvingas i läge. Om rörledningen ska spolas ur innan anläggningen tas i drift,

måste sug- och tryckstudsarna avskiljas med blindflänsar. Det är mycket viktigt att se till så att inga
föroreningar kan komma in i pumpen.
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Allmänt

1.- Rörledningsdelarna måste stödjas oberoende av varandra och anslutningsflänsa-
rna måste ligga i linje med pumpstudsarna.

2.- Pumpen får inte anslutas till rörledningen förrän det gjutna fundamentet bränt
färdigt.

3.- Om heta medier ska pumpas är det viktigt att vara observant på att studsarna inte
får utsättas för för stor belastning vid uppvärmningen.

4.- Se till att det finns anslutningar för dränering och spolning av pumpen innan den
demonteras.

5.- Flänspackningarna måste vara avpassade för det pumpmedium som ska
användas.

6.- Se till att de maximala studskrafterna och momentkrafterna inte överskrids.

5.7.1 Sugledning

Vid drift av en centrifugalpump måste kavitation absolut undvikas. Dragningen
av sugledningen ska göras ytterst omsorgsfullt och pumpens och anläggningens
NSPH- värden måste definieras. Nedanstående formel gäller alltid:

NSPH- anläggning ≥≥≥≥≥  NPSH- pump + minst 0,5 m

Innan sugledningen ansluts till pumpen ska den sköljas ur noggrant. Följande är viktigt:

1. Undvik att dra röret i skarpa krökar precis före sugflänsen. Röret ska dras så att
det mellan pump och rörkrök finns en rak rörsträcka som är minst 2 x rördia-
metern.

2. Dimensionen på sugledningen får inte vara mindre än dimensionen på
sugflänsen.

3. Om sugledningen är av en grövre dimension än sugflänsen, måste reduceringen
vid sugflänsen vara excentrisk.

4. Om en sil ska användas på sugsidan, måste nettoarean vara minst 6-7 x arean på
sugflänsen. Rekommenderad maskvidd på silen är 480 mikron. Silhuset ska
placeras så att tryckförlusten ej blir högre än 1,0 - 1,5 mFS. Se till att en en rak
rörbit, som är minst 2 x sugflänsdiametern, sitter mellan silen och sugflänsen.

5. Separata sugledningar rekommenderas om fler än en pump ska anslutas till en
och samma mediumkälla.

6. Anslut aldrig en sugledning med större dimension än
sugflänsen till pumpen utan reducering. Den turbulens
som uppstår minskar den fria insugsarean. Ytterligare
förluster reducerar det fastställda NPSH- värdet i
anläggningen. Risk för kavitation!
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Drift med sugförhållanden

1. Dra rörledningen så att den hela vägen stiger mot sugflänsen för att undvika
luftfickor.

2. Flänsarna på sugsidan måste vara gastäta.

3. Fotventil med backventilfunktion måste monteras, så att pump och sugledning
alltid är helt fyllda när pumpen startas.

4. Se till att sugledning och pump är helt fyllda innan pumpen startas.

Drift med tillrinningsförhållanden

1. Montera en avstängningsventil på pumpens sugsida så blir det enklare att mon-
tera bort pumpen vid en driftstörning. Tänk på motståndet genom ventilen.

2. Dra rörledningen så att den sjunker hela vägen mot sugflänsen.

3. Inloppet i sugledningen ska ligga så långt under lägsta vätskenivå som möjligt
för att hindra s k trattbildning och gas- eller luftinträngning.

5.7.2 Tryckledning

1. Montera en avstängningsventil på trycksidan så kan pumpen enkelt monteras
bort vid en eventuell driftstörning. Om även en reglerventil ska monteras, ska den

placeras mellan tryckflänsen och avstängningsventilen.
2. Om diffusörer ska byggas in, ska dessa monteras mellan trycksliden och

avstängningsventilen. Maximal utvidgningsvinkel är 8°.
3. Stötdämpare för att ta upp vattenslag eller tryckstötar ska användas, om snabb-
stängande avstängningsventiler monteras.
4. Om By- pass- ledning för att reglera minimiflöde används, ska den anslutas till
sugsidans behållare och inte till sugledningen.
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5.7.3 Tillåtna studskrafter och -moment

Värdena i tabellen är desamma,
oavsett pumpmaterial.
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5.8 ISOLERING

Om pumpen ska isoleras för att undvika värmeförluster, ska bara pumphuset isoleras.För att und-
vika överhettning av rullagren måste strålningsvärmen från lagerbocken avledas. Det är alltså inte
tillåtet att isolera lagerbocken eller mellanhuset.

5.9 ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

All förebyggande övervakningsutrustning, som ska användas, bör anslutas
innan pumpen tas i drift. Var noga med att följa  intruktioner och
kopplingsscheman till den utrustning som monteras på.

5.10 DRIVMOTOR

Drivmotorn ska anslutas av en fackman med lämplig utbildning. Alla instruktioner gällande in-
koppling, förebyggande säkerhetsåtgärder och liknande måste följas.

Observera att den som äger pumpen bär det fulla ansvaret för att drivmotorn är
korrekt ansluten, att rätt Ex- klass uppfylls samt att lämplig övervaknings-
utrustning är monterad.

6. DRIFT AV PUMPEN

6.1 ATT TA PUMPEN I DRIFT OCH REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL

När alla ovan beskrivna moment utförts och kontrollerats kan pumpen tas i drift. Först ska dock
sugsidans filter kontrolleras och eventuella blindflänsar tas bort. Gör sedan så här:

1 Kontrollera så att pumpvarvtalet som anges på typskylten stämmer överens med
det varvtal som anges på drivmotorns typskylt.

2 Fyll lagerbocken med olja.

När olja ska fyllas på, ska först luftpluggen på lagerbockens ovansida tas bort. Fäll
sedan ner oljenivåglaset och häll så mycket olja i oljeröret, att det är helt dolt. Fyll
även halva oljeståndsglaset. Nu är oljeståndsglaset fyllt som på figuren på nästa sida,
och kan stängas igen. Automatiskt fylls så mycket olja som behövs i lagerbocken. Så
länge det finns olja i oljeståndsglaset finns det nog med olja i lagerarmen.
DICKOW rekommenderar ändå att oljeståndsglaset fylls på när nivån sjunkit till 1/3.

På nya pumpar rekommenderas oljepåfyllning efter ungefär 200 drifttimmar. Därefter räcker det i
regel att fylla på en gång om året.
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Oljemängd i olika lagerbockar: Lagerbock 0/1 =  0,75 l
Lagerbock II =  1,00 l
Lagerbock III =  1,25 l
Lagerbock IV =  2,70 l

Om  ovanstående oljor inte går att få tag på och DICKOW inte speciellt rekommenderat en viss
olja, går det att använda vanlig motorolja SAE 20 oavsett märke.
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3. Om kylning ska användas, koppla på kylvattnet och kontrollera genomflödet.

4. Pumpar med värmemantel (typ NCLb) ska förvärmas före
start. Kontrollera förvärmningen genom att montera av

kopplingsskyddet och vrid runt kopplingen för hand. Se till att arbetsbrytaren till
elmotorn är stängd och att den ej kan kopplas på av misstag. Om kopplingen
inte går att dra runt, är pumpmediet i pumpen inte flytande och pumpen kan inte
startas. Starta inte pumpen förrän pumpmediet blivit så varmt att pumpaxeln går
att dra runt för hand. Förvärmningstiden är mellan en halv till en timme.

5. Fyll sugledningen helt med pumpmedium. Öppna avstängningsventilen på sug-
sidan helt. Stäng avstängningsventilen på trycksidan.

6. Läs igenom instruktionerna i avsnitt 6.2.2 om packboxar och
hur de tas i drift.

7. Packboxglanden får bara dras åt för hand. Den mekaniska plantätningen
måste vara dropptät.

8. Om pumpen har denna utrustning, ska även spärr- och kylmedia fyllas på så att
nivån står ungefär mitt i nivåfönstret. De flesta vätskor med korrosionsbeständig-
het kan användas här bara vätskan inte reagerar med pumpmediet eller är farlig.
Den ska heller inte innehålla partiklar eller lämna fällningar samt ha så hög
kokpunkt,värmetålighet och värmeledningsförmåga som möjligt.

9. Om den mekaniska plantätningen inte är självluftande, t ex dubbel plantätning i
hetvattenutförande med spärrvätskesystem eller plantätning i hetvattenutförande
med utanpåliggande luftkylda cirkulationskanaler, måste huset för den mekaniska
plantätningen luftas noggrant. Annars kan det hela gå torrt och glidytorna skadas.

10. När allt ovanstående har utförts och kontrollerats, kan drivmotorn kopplas på en
kort stund. Kontrollera att motorn går jämnt och att rotationsriktningen är den
rätta (högervarv, sett från axeländan). När motorn stängs av ska pumpaxeln inte
stanna med ett ryck, utan rulla  ut.

11. När pumpen stannat efter provkörningen och inga problem  uppstått, kan den
börja köras normalt.

Var uppmärksam på den inbyggda manometern. Om den inte
ger utslag omedelbart efter det att pumpen startats, måste
pumpen omedelbart stängas av, fyllas och startas på nytt.

12. Att köra pumpen en längre stund mot stängd tryckslid, utan By-
Pass, gör att temperaturen i pumpen blir för hög. Detta kan

leda till kavitation eller skador på den mekaniska plantätningen p g a att pump-
mediet i täthetsspalten förångas. Detta måste alltså undvikas.
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6.2 KONTINUERLIG DRIFT, UNDERHÅLL

6.2.1 Allmänna riktlinjer

1. Flödet ska regleras enbart på trycksidan. Justera aldrig
på sugsidan.

2. Pump och elmotor ska alltid gå utan starkt ljud eller kraftiga vibra-
tioner. Se även 6.4.4.

En plötslig ökning av ljudvolymen är alltid ett tecken på, att en
driftstörning är på gång.

3. Elmotorns strömförbrukning får inte överstiga märkvärdet på typskylten.

4. Om elmotorns strömförbrukning överstiger märkvärdet, måste NPSH- förhål-
landet kontrolleras. Det är viktigt att anläggningens NPSH- förhållande alltid
överstiger pumpens erforderliga NPSH- värde.

5. Lagertemperatur och oljenivån i oljenivåglaset ska kontrolleras med jämna
mellanrum.

6. Om packboxar ej ska överhettas, krävs droppläckage.

7. Avstängningsventiler till spolningsledningarna måste alltid vara öppna vid drift.

6.2.2 Packboxar

6.2.2.1 Normalutförande "K"

I pumpar med packboxar är dessa packade från fabrik och  provkörs pumparna med
20°C vatten innan de levereras. Materialkvaliteten i packboxarna beror på vilket
pumpmedium som ska användas.

När pumpen först tas i bruk, måste packboxarna köras in långsamt. Under den första
tidens drift ska packboxglanden dras ganska löst så att läckaget ligger mellan 50 - 120
droppar/min. Rätt läckagemängd ställs in genom att muttrarna på packboxglanden dras
åt 1/6 varv. Vänta sedan 5 - 10 minuter och kontrollera läckaget igen. Observara att det
är mycket viktigt att vänta 5 - 10 minuter, då packboxmaterialet expanderar när det blir
varmt. Minimiläckaget beror på vilket pumpmedium som används,tryck, smörjbarhet
och temperatur men ligger mellan 10 - 20 droppar/min. Packboxen får dock inte dras
så hårt att läckaget försvinner. Om man drar så att smörjning och kylning försvinner,
överhettas packboxen och bränner på ett ögonblick.

Försök aldrig packa om boxen när pumpen går. Stäng av pumpen, stäng
tryck- och sugventilerna, bryt motorströmmen och låt pumpen svalna
innan arbetet inleds.
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Om ompackning ska ske där pumpen används, tas först packboxglanden och sedan den delade tryck-
ringen bort. Därefter tas de använda packboxringarna bort med hjälp av packboxutdragare.
Innan den nya packboxen monteras in, måste ytan på axelskyddshylsan kontrolleras. Om den inte är
absolut slät och fri från repor o dyl, måste axelskyddshylsan också bytas (se vidare 7.2.1). Samt-
liga delar av packboxen måste rengöras noggrant innan de monteras tillbaka i pumpen igen.

Bara förpressade packningsringar i rätt dimension får monteras. Måtten kan utläsas ur tabellen nedan.
Tänk också på att materialet i ringarna ska vara anpassat till det pumpmedium som ska användas.
Ringarna ska monteras så att skarvarna förskjuts 180° från varandra. Montera inte fler ringar än att
tryckringen utan problem kan monteras i packboxhuset. Hålet på packboxringen ska placeras nedåt
så att läckage hamnar i droppkärlet. Kör den nya packningen försiktigt i början, enligt beskriv-
ningen ovan.

Packningsmått

Lagerbock Packningsstorlek Sträckt längd Tvärsnitt

II / 25 ∅35 x ∅51 x 8 135 mm 8 x 8
II / 32 ∅45 x ∅65 x 10 173 mm 10 x 10
III / 42 ∅55 x ∅75 x 10 204 mm 10 x 10
IV / 53 ∅70 x ∅95 x 12,5 259 mm 12,5 x 12,5

Om det inte finns förpressade ringar att få tag på, kan även uppkapade packningar med samma tvärsnitt
och samma längd användas.
Måtten för  tvärsnitt och längd måste vara de rätta. Det är inte så klokt att försöka bygga om ringar med
fel dimensioner till rätt dimension med hjälp av våld, då detta förstör impregneringen och ytan.

6.2.2.2 Hetvattenutförande Kh

Som tidigare nämnts i 4.1.2, utrustas NCL- hetvattenpumparna vid tillverkningen med grafitringar av
kvalitet 0901B eller likvärdigt. Grafitpackningar skiljer sig från konventionella packningar genom
sin höga värmebeständighet, goda glidegenskaper och hög värmeledningsförmåga. Det i kombina-
tion med axelskyddshylsans goda ythärdhet och ytfinhet ger ringa läckage och maximal hållbarhet i
kombination med minimalt underhållsbehov.

Diagrammet på nästa sida visar läckagemängd vid olika tryck och varvtal.
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Läckage förekommer oavsett om pumpen körs eller inte.
Erfaranhetsmässigt ligger läckaget något högre när pumpen inte körs.
Packningarna ska alltså inte dras åt för att förhindra läckage när
pumpen ej är i drift.

När en ny pump, packad hos DICKOW, ska köras in, går det till enligt följande:

1. När pumpen ej är i drift ligger fullt tryck på packboxarna. Då arbetstemperaturen
är >100°C kan ångbildning uppstå p g a läckage från packboxen.

2. Innan pumpen körs igång, ska packboxglanden (452) dras åt med
sexkantmuttern(920.5) så att läckaget minskas till 60 - 120 droppar/min. Var
mycket noggrann med att dra åt packboxglanden lika mycket runt om så att
den inte snedbelastas eller förskjuts. Den nedan avbildade tolken kan vara till stor
hjälp i detta moment. Med denna tolk kan avståndet mellan packboxgland och
kylkammare kontrolleras. Mätt vid pinnbultarna får differensen vara maximalt
0,3 - 0,5 mm.

Tolken kan för en billig peng tillverkas på egen hand med hjälp av ritningen
nedan eller skaffas från DICKOW.

L = Avstånd mellan packboxgland
och kylkammare när boxen är
nypackad.

I = Inställningsområde
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3. När stilleståndsläckaget ställts in, kan pumpen köras igång. Efter det att pumpen
gått i fem till tio minuter, kan läckaget minskas på nytt.

Vrid åt muttrarna vid packboxglanden 1/6 varv och observera läckaget i
ytterligare fem till tio minuter. Om läckaget ligger över angivet värde i tabellen
på föregående sida, upprepas detta moment till dess minimivärdet nås. Om
läckaget är för litet, lossas i stället muttrarna 1/6 varv till dess rätt läckage-
mängd erhålls. Om inget läckage alls kan noteras ska pumpen stoppas omedel
bart.  Lossa muttrarna, ställ in stilleståndsläckaget på nytt och justera så rätt
värde uppnås.

Att köra in packningarna noggrant är det viktigaste för att
de ska få en lång livslängd. Om läckaget ökar när pumpen
körts ett tag, kan muttrarna dras åt försiktigt enligt ovan.

När pumpen körts så länge att muttrarna går i botten och inte kan dras åt mer, är
det dags att montera nya packboxringar.

Försök aldrig montera en ny packningsring när pumpen är
igång eller står under tryck. Stoppa pumpen, bryt strömmen
till motorn och låt pumpen svalna innan något arbete utförs.

När en ny ring monterats, ska muttrarna först dras åt för hand. Kör igång pumpen
enligt instruktionerna ovan. Använd bara delade ringar 0901B med rätt mått
enligt tabellen i avsnitt 6.2.2.1.

6.2.3 Mekanisk plantätning

Den mekaniska plantätningen ska inte ha någon synlig läcka vid drift, den ska vara dropptät. Nivå och
tryck på spärrvätska eller termosyphonbehållare ska kontrolleras regelbundet.

Tätningsringarna i den mekaniska plantätningen utsätts alltid för ett visst slitage på kontaktytorna. Slita-
get varierar,  beroende på pumpmediets smörjegenskaper och partikelinnehåll. DICKOW rekommen-
derar att slitytorna kontrolleras var 5 000:e drifttimme.

Vid kontrollen av kontaktytorna kan man med ledning av slitaget bestämma när nästa kontroll bör ske.
Det är lämpligt att alltid ha dessa slitdelar i lager så att de kan bytas när slitaget är  långt gånget,
dock innan en läcka uppstår. Byt alltid ut motring och kolring samtidigt.

6.2.4 Manometer

För att kontrollera så att pumpen fungerar som den ska, bör en manometer eller manovakuummeter
monteras på sug- och tryckledning så nära pumpen som möjligt. Lagom mätområde är ca 50 %
över pumpens drifttryck. Montera en avstängningsventil före varje manometer.
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6.2.5 Smörjning

För att pumpen ska få så lång livslängd som möjligt kräver pumplagren en viss kontroll och ett
visst underhåll. Detta innebär i huvudsak, att oljenivån i lagerarm och lagertemperaturen kontrolle-
ras ofta.

Lagertemperaturen får inte vara mer än 50°C över rumstemperaturen och normalt inte överstiga 80°C.

Innan pumpen tas i  drift ska lagerbocken fyllas med olja. Om pumpen inte tas i drift förrän efter en
tids lagring, bör lagren rengöras genom att lagerbocken fylls med bensin varpå axeln dras runt för
hand några varv.

6.2.6 Vibrationskontroll

Alla roterande delar i pumpen är balanserade enligt VDI 2060, kvalitetsnivå Q 6.3. Vid provkörningen
på fabriken ligger  vibrationerna, mätt på lagerbocken vid rullagren, under Veff = 2,8 mm/sek. Vid
praktisk drift kan vibrationer på upp till 4,5 mm/sek förekomma men blir vibrationerna större än så
måste rullagren bytas.

Om vibrationer på över 4,5 mm/sek förekommer när pumpen just tagits i drift, beror det antingen på att
kopplingen mellan pump och motor inte är korrekt uppriktad eller på att pumpfundamentet inte är
nog stabilt. Oavsett vad vibrationerna beror på, måste åtgärder vidtas omgående.

Det är en god idé att mäta vibrationerna i pumpen regelbundet och notera mätvärdena skriftligt. På så
vis kan en smygande lagerskada upptäckas i tid och lagret kan bytas innan något värre inträffar,
som t ex skador på den mekaniska plantätningen.

6.3 AVSTÄNGNING

1. Stäng avstängningsventilen på trycksidan långsamt.

2. Omedelbart efter det att avstängningsventilen stängts, måste
drivmotorn stängas av. Kontrollera så att trycket sjunker.

3. Stäng avstängningsventilen på sugsidan.

4. Stäng spärr- och spolvätskan.

5. Stäng ventilerna till värmemanteln.

6. Stäng av kylvattnet när pumpen har svalnat.

7. Vintertid ska kylkammaren tömmas. Om det är en pump med värmemantel som
värms med ånga, ska kondensatet dräneras till atmosfären.
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6.4 DRIFTSTÖRNINGAR OCH MÖJLIGA ORSAKER

Om pumpen inte har den kapacitet den ska ha när den först tas i drift eller om
något annat problem dyker upp på motor eller pump, så tänk på att kontrollera de enkla

felkällorna först. Som nämndes i avsnitt 2.3, kontrolleras alla pumpar hos DICKOW. Vid leverans ska
pumpen alltså uppfylla alla värden som anges på typskylten. Nedan finns ett felsökningsschema som bör
gås igenom innan större åtgärder, som demontering av pumpen eller inkallande av en reperatör, vidtas.
Kontrollera också de självklara felkällorna som kvarglömda blindflänsar på sug- eller trycksida,
funktionfel på manometern, kopplingar m m.

6.4.1 Pumpen ger inget flöde

Orsak: Tillrinnings- eller sugledning är dåligt luftad eller inte helt fylld.
Lösning: Se till att pumpen och sugledningen är helt fylld. Kontrollera fotventilen i sugledningen.

Orsak: Avstängningsventilen i sugledningen är stängd, kvarglömda blindflänsar.
Lösning: Öppna ventilen, ta bort blindflänsen.

Orsak: Tillrinnings- eller sugledningen innehåller luftfickor p g a att ledningarna är
felaktigt dragna.

Lösning: Se till så att ledningarna är rätt dragna. Sugledningar ska stiga hela vägen mot pumpen;
tryckledningar ska sjunka.

6.4.2 Pumpen ger ej angivet flöde

Orsak: Avstängningsventilen på sugsidan är ej helt öppen.
Lösning: Öppna ventilen.

Orsak: Motorns varvtal är inte det som pumpen ska ha (kontrollera pumpens och motorns typ-
skyltar)

Lösning: Byt ut motorn.

Orsak: Silen på sugsidan är igensatt.
Lösning: Rengör silen.

Orsak: Sugledningen är ej tät.
Lösning: Efterdra flänsförbanden på sugsidan.

Orsak: Fel rotationsriktning.
Lösning: Koppla om motorn.

Orsak: Anläggningens uppfordringshöjd är större än vad pumpen kan klara av (kontrollera typ
skylten).

Lösning: Kontrollera med DICKOW om pumpen kan förses med ett större pumphjul. Kontrollera
också att motorn är stark nog om pumphjulet byts.

Orsak: Pumpmediets viskositet är större än den som uppgavs vid beställningen av pumpen.
Lösning: Kontakta DICKOW.
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Orsak: Pumpmängden minskar med drifttemperaturen eller blir instabil. Anläggningens
NPSH-värde är mindre än  pumpens.

Lösning: Höj tillrinningshöjden på sugsidan genom att öka vätskenivån eller minska sughöjden.
Förbättra anläggningens NPSH- värde eller  pumpens NPSH- värde genom att bygga in
en Inducer. Kontakta DICKOW.

Orsak: Pumpen kaviterar.
Lösning: Se tidigare beskrivning.

Om pumpen kaviterar kan skador på den mekaniska
plantätningen och på lagren uppkomma. Detta ska alltså undvikas.

6.4.3 Motorn är överbelastad

Orsak: Uppfordringshöjden är mindre än vad som anvgivits.
Lösning: Stryp pumpen så mycket på trycksidan att kapaciteten på typskylten uppnås. Justera

pumphjulsdiametern (se avsnitt 6.5).

Orsak: Pumpmediets densitet eller viskositet är inte densamma som angivits vid beställning.
Lösning: Kontakta DICKOW.

Orsak: Motorn har fel  varvtal (jämför motorns och pumpens typskyltar).
Lösning: Byt motor.

6.4.4 Pumpen väsnas och vibrerar när den tas i drift

Orsak Kopplingen mellan motor och pump är felaktigt monterad eller dåligt uppriktad.
Lösning: Se avsnitt 5.4 och 5.5

Innan kopplingsskyddet demonteras, måste strömmen till elmotorn
brytas. Se också till att strömmen inte kan kopplas på igen av misstag.

Orsak: Fundamentet är inte stabilt nog  utan vibrerar.
Lösning: Stabilisera fundamentet.

Orsak: Fästskruvarna i fundamentet är inte riktigt åtdragna.
Lösning: Dra åt skruvarna.

Orsak: Pumpen kaviterar.
Lösning: Se avsnitt 6.4.2 om NPSH- förbättring.

6.4.5 Pumpen väsnas och vibrerar efter en tids drift

Orsak: Rullagren i pumpen är utslitna.
Lösning: Byt ut rullagren. Använd bara fabriksnya lager i originalförpackning för att få rätt tolerans.

Orsak: Rullagren i motorn är utslitna.
Lösning: Byt ut lagren i motorn. Se anvisningar i motorns bruksanvisning.
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6.4.6 För hög lagertemperatur

Orsak: Kopplingen är dåligt uppriktad.
Lösning: Rikta kopplingen. Anvisningar finns i avsnitt 5.3 och 5.5.

Orsak: Kopplingsavståndet B är för litet. Axiellt tryck på lagren.
Lösning: Justera avståndet. Se avsnitt 5.4 och 5.5.

6.4.7 Den mekaniska plantätningen läcker när pumpen tas i drift

Symptom: Droppläckage när pumpen tas i drift. Temperaturen på huset för den mekaniska
plantätningen är normal.

Åtgärd: Fortsätt köra pumpen och kontrollera hur läckaget utvecklar sig. Normal blir det tätt när
pumpen gått ett tag.

Symptom: Läckage även när pumpen har körts ett tag. Normal temperatur på huset för den
mekaniska plantätningen.

Orsak: Om temperaturen är normal på plantätningshuset, kan man utgå från att tätningsytorna
är OK och att läckaget orsakas av elastomererna i den mekaniska plantätningen .

Lösning: Montera ur den mekaniska plantätningen. Om den är av en modell som inte behandlas här;
ta kontakt med DICKOW. Kontrollera om de urplockade elastomererna har några
skador eller  är missformade. Kontrollera den kemiska beständigheten. Reparera eller
byt ut skadade delar.

Symptom: Läckage i kombination med hög temperatur på huset för den mekaniska plantätningen.
Orsak: Den förhöjda temperaturen orsakas av friktionsvärme mellan kontaktytorna. Detta kan

bero på korrosion på kontaktytorna eller på att det har kommit in fasta partiklar.
Lösning: Montera ur den mekaniska plantätningen. Kontrollera kontaktytorna och bättra på eller

byt ut skadade delar. Om det finns föroreningar och partiklar i pumpen, ska pumpen
och resten av anläggningen spolas ur noggrant.

6.4.8 Den mekaniska plantätningen går sönder upprepade gånger

Orsak: Mekaniska plantätningar av enkelverkande typ används för medier, vilkas kokpunkt vid
atmosfärtryck ligger under pumpens arbetstemperatur, exempelvis kolväten och
hetolja. Om pumpmediet förångas i början av kontaktytorna, går glidytorna torra och
blir förstörda.

Lösning: Sänkning av temperaturen på den mekaniska plantätningen genom att bygga om enligt t ex
VDMA 24297, nr 6.3 / 6.4 eller API, Plan 21 / 22.
Byt plantätningen till en mekanisk plantätning av tandemtyp med termosyphonbehållare.
Innan detta görs bör DICKOW konsulteras.

Orsak: Partiklar slipar på kontaktytorna, så de förstörs.
Lösning: Montera ett mer förslitningståligt glidmaterial, t ex SiC / SiC. Bygg om enligt VDMA

24297, nr 6.3 och  6.4 eller API plan 21/22. Ett annat alternativ är att montera ett Back to
Back- Pull- out- system med spärrmedium.
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6.4.9 Tryck- och nivåhöjning i termosyphonbehållaren när mekanisk plantätning av
tandemtyp används

Orsak: Mekaniska plantätningar har alltid ett visst läckage, som dessutom ökar efter hand. Efter en
tids drift leder detta till tryck- och nivåhöjning i termosyphonbehållaren.

Lösning: Lufta behållaren genom att öppna ventilen på tanken.

Vid luftning tränger pumpmedia ut på atmosfärsidan. OBS!
Brandfara när heta pumpmedier används. Öppna ventilen försiktigt
och led bort utkommande media på ett säkert sätt.
Använd skyddskläder och skyddsglasögon!

Om luftningen inte ger någon förbättring, ligger felet hos den främre mekaniska
plantätningen. Kontrollera och byt om nödvändigt ut det som är defekt.

6.5 PUMPHJULSJUSTERING

Dvorh. = befintligt pumphjul, diamet
Derf. = Erforderlig pumphjulsdiameter
Dmin = Minsta ∅ pumphjulsdiameter

~ DN + 5 mm
DN = yttre ∅ utjämningsspår

När pumphjulet balanseras, korrigeras obalansen genom att spår fräses i pumphjulssidorna. Om

Planpackning Planpackning

Tätningsyta: Kol Tätningsyta: SIC-statisk Tätningsyta:
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7 DEMONTERING

7.1 ALLMÄNT

Följande arbetsmoment är desamma oavsett vilken slags axeltätning som sitter monterad:

1.
Innan pumpen demonteras, ska kopplingsskyddet monteras
bort. Innan kopplingsskyddet tas bort eller något annat arbete
inleds, måste dock alltid elmotorn vara strömlös. Se även till
att strömmen inte kan kopplas på av misstag. Innan pumpen
monteras bort från rörledningen, ska pumpen göras trycklös,

tömmas fullständigt samt spolas helt ren från farligt pumpmedium om sådant
används. Om pumpmediet är skadligt på något sätt,ska skyddskläder, handskar
och skyddglasögon användas.

2. Om ett spärrvätskesystem finns, måste det tömmas och monteras bort.

3. Ta bort andra övriga hjälpledningar och övervakningsutrustning från pumpen.

4. Töm kyl- och värmekammaren.

5. Om en distanskoppling (se 5.4.2) är monterad; montera bort mellanstycket.
Skruva annars loss och ta bort drivmotorn.

6. Ta bort stödfoten.

7. Tappa ur oljan ur lagerbocken med hjälp av avtappningsskruven. Ta bort
oljeståndsglaset. Se till att göra av med oljan på ett miljövänligt sätt.

8. Lyft  om nödvändigt av pumpen från rörledningen.

9. Lossa och ta bort muttrarna  920.1 och 920.2 och brickan 554.1från pumphus-
locket.

10. Lossa pumphuslocket från pumphuset med bräckskruvar.(Gängade hål finns i
pumphuslocket).

11. Ta bort hela lagerbocken och placera den vertikalt i ett skruvstycke eller i en
lämplig spännskiva. Se upp så axeländan inte skadas när lagerbocken spänns
fast.

12. Lossa pumphjulsmuttern 922 (högergängad) och ta bort den.

13. Ta av pumphjulet 233 med hjälp av avdragaren. Sätt avdragaren vid
pumpskovlarna för att undvika skador på pumhjulssidan.

14. Ta bort kilen 940.1
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Arbetsgången vid ytterligare demontering av pumpen beror på vilket axeltätningssystem som
används. På följande sidor finns instruktioner för de olika systemen.
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7.2 PACKBOXAR

7.2.1 Normalutförande K

1. Ta bort insexskruven 914.1 och grundringen 457. Använd de gängade hålen för
demontering.

2. Lossa och ta bort packboxmuttern 920.5

3. Ta av packboxglanden 452 och ta bort den delade packboxringen 454.

4. Lossa muttern 920.1 och ta bort den tillsammans med brickan 554.1

5. Tryck ut pumphuslocket 113 ur centreringen med bräckskruvar(använd
de gängade hålen i mellanhuset) och ta bort pumphuslocket tillsammans med
packningen.

6. Ta av axelskyddshylsan med hjälp av specialverktyget.

7.2.2 Hetvattenutförande  "Kh"

1. Ta bort insexskruven 914.1 och grundringen 457. Använd de gängade hålen för
demontering.

2. Lossa och ta bort packboxmuttern 920.5

3. För den odelade packboxglanden och packboxringen mot avkastarringen.

4. Lossa muttern 920.1 och ta bort den tillsammans med brickan 554.1

5. Tryck ut pumphuslocket 113 ur centreringen med bräckskruvar(använd
de gängade hålen i mellanhuset) och ta bort pumphuslocket tillsammans med
packningen.

6. Ta av axelskyddshylsan med hjälp av specialverktyget.

7. Plocka bort packboxglanden och tryckringen.

7.3 MEKANISK PLANTÄTNING

Monterings- och demonteringsanvisningar, beteckningar, rekommendationer och gränser för använd-
ning, driftsanvisning samt instruktioner för inkörning av den installerade mekaniska plantätningen: se
separat specifikationsblad.
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7.4 UTFÖRANDE MED ÖPPET PUMPHJUL

På NCLo- pumpar med öppet pumphjul fungerar den utbytbara slitskivan 556.2 på trycksidan
också som grundring 457 och motringsskiva 476. På dessa pumpar ska slitskivan tas bort efter
insexskruven 914.1 när axeltätningen ska demonteras. Förutom detta gäller samma arbetsordning
som beskrivits tidigare.

8. INSPEKTION

8.1 PUMPHJUL

8.1.1 Slutet pumphjul / slitring

Pumphjul och slitringar får inte ha några spår på slitytorna. Spelet mellen pumphjul och slitringar är 0,6
mm när pumpen är ny och får maximalt vara 0,9 mm.

Om pumphjulet repareras vid slitringarna, så tänk på att montera rätt slitringar, så att spelet åter blir
ungefär 0,6 mm.

På pumphjulsskovlarna ska det inte finnas några mekaniska skador, erosionsskador eller någon korro-
sion på in- och utloppsskovlarna.

8.1.2 Öppet pumphjul / slitskiva

Om en NCLo- pump med öppet pumphjul används för slitande pumpmedia och inte ger nog mängd
efter en tids drift, ska den monteras isär. Man kan i detta fall utgå från att både pumphjulet och
slitskivan på sugsidan måste bytas ut. Slitskivan på trycksidan kan åtgärdas, om spåren i den inte
är djupare än 0,5 mm.
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8.2 PUMPHUS / PUMPHUSLOCK

Den maximala tillåtna materialförslitningen p g a kemiska angrepp är 1 mm. Centrering och kontakt-
ytorna för packningar och O- ringar ska inte uppvisa något mekaniskt slitage, några korrosionsskador
eller någon erosion. Cirkulationskanalerna i pumphuslocket får inte innehålla några partiklar eller
avlagringar.

8.3 LAGERBOCK / MELLANHUS / RULLAGER

Mellanhuset ska inte ha några korrosionsskador som beror på läckande packningar. Om så är
fallet, kan korrosionsbeständiga material användas. Centreringen får inte ha några mekaniska
skador och infästningen för stödfoten vid lagerbocken ska vara fri från hårfina sprickor.

Kullagersätena ska mätas och lagerbock och mellanhus ska bytas när nedanstående borrnings-
diameter överskrids:

Lagerbock Borrning i mellan- Borrning lagerbock Borrning lagerbock
hus (mm) på pumpsidan (mm) på kopplingssidan (mm)

0 / 20 72,01 72,01 72,01
I / 25 72,01 72,01 72,01
II / 32 80,01 80,01 80,01
III / 42 120,01 120,01 120,01
IV / 53 140,01 140,01 140,01

Mellanhuset får inte ha några hårfina sprickor vid infästningsflänsarna.

Se om kullagren är i gott skick. Om pumpen använts ett tag, bör kullagren bytas även om de ser bra
ut. Se efter om det finns några hårfina sprickor på radialtätningens tätningsläpp.

8.4 PUMPAXEL

Pumpaxeln måste vara fri från korrosion och förslitningar vid axelskyddsdshylsa och pumphjulssida. Det
får inte finnas några synliga spår på radialtätningarna. Mät lagersätet och pumpaxelns diameter vid
pumphjulet. Byt axeln om nedanstående värden underskrids:

Lagerbock Kullagersäte Pumphjul
på pumpsidan på kopplingssidan
(mm) (mm)

0 / 20 30,00 30,00 17,99
I / 25 30,00 30,00 21,99
II / 32 35,00 35,00 27,99
III / 42 45,00 45,00 37,98
IV / 53 55,00 55,00 47,98
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8.5 AXELSKYDDSHYLSOR

Axelskyddshylsorna får inte uppvisa några spår av korrosion. Vid grundringarna(slitringar på NCLo-
pumpar), O- ringar, drosselspalten och packboxringar får inga synliga spår eller andra ytskador finnas.
Byt ut alla skadade delar.

8.6 HUS FÖR MEKANISK PLANTÄTNING

Huset får inte ha korrosionsskador. Inga mekaniska skador eller slitskador får finnas på centrering,
packningsyta eller O- ring- säten. Byt alla skadade delar.

8.7 MEKANISK PLANTÄTNING

8.7.1 Normaltätning enligt DIN 24960 / hetvattenutförande

Metalldelar i den mekaniska plantätningen måste bytas ut om de uppvisar några korrosionsskador eller
något mekaniskt slitage. Glidringar byts oftast parvis om de uppvisar kemiskt slitage eller spår på
kontaktytorna. O- ringar och andra elastomerer får inte ha några sprickor eller andra skador. Byte
av närliggande tätning  rekommenderas när pumpen ändå är isär.

8.7.2 Mekanisk plantätning med metallbälg

När metallbälgen byggs in, ska den förspännas så att en tillräcklig stängnings-kraft uppkommer mot
glidytan tack vare bälgens fjädrande egenskaper.Otillåtna tryckslag i anläggningen kan deformera
metallbälgen så att den inte längre kan ge erforderlig stängningskraft. Även förslitning av glid-
ytorna (t.ex genom att kol- glidringar används) kan minska bälgens erforderliga längd.Efter det att
bälgen rengjorts noggrant (ta bort alla xxxrester ur bälgen) ska plantätningen mätas upp och bytas,
om minlängerna i vidstående tabell underskrids.
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Modell
"N6"
"N6q"
"N6b"

Modell
"N9"

Lagerbock L1, min L2, min L3, min L4, min L5, min

0 / 20
I / 25 46 49 54 48,5 45
II / 32 58 58 65 60,5 53
III / 42 58 58 65 56 59
IV / 53 67 67 77 74 79



9. IHOPSÄTTNING

När pumpen ska sättas ihop igen efter inspektionen är arbetsordningen i stort den omvända mot när
pumpen plockades isär (se avsnitt 7). Några saker kan dock vara bra att tänka på:

9.1 ALLMÄNT

Noggrannhet och renlighet är extremt viktigt  när den mekaniska plantätningen ska monteras. Smuts
och skador på glidytor och O- ringar gör att tätningen inte kan fungera som den ska. Eventuella
skydd för glidytorna ska tas bort helt. Använd aldrig någon form av smörjmedel på glidytorna. De
ska monteras helt torra, dammfria och rena. Om nya tätningar ska monteras, ska eventuella anvis-
ningar från tillverkaren följas liksom alla anvisningar och illustrationer i denna handbok.

Monteringshjälp

För att undvika friktion när tätningarna skjuts på axeln kan dessa  smörjas med ett tunt
lager silikonfett eller lite olja(OBS: gäller inte elastomerbälgtätningar). O- ringar av
EP-gummi (OBS: standardmaterial för hetvattenpackningar) får aldrig komma i berö
ring med mineralolja eller fett. Se till att trycket fördelas jämnt när motringar ska
monteras, använd planparallella trä- eller plaststansar. Använd bara vatten eller
alkohol för att minska O-ringens friktion.

Säkra skruvar

Om ingen speciell skruvsäkring ska användas,
bör pinnbultarna ända osäkras med t ex
Loctite innan de monteras efter infettningen.

Veckade metallbälgar

Bälgplantätningar skall aldrig pressas samman på block.Axiala montagekrafter måste
alltid tas upp av bälgen när tätningen sjuts på axeln.

Hus för mekanisk plantätning

Det är mycket viktigt att huset monteras i samma position som tidigare för att
spolningsledningarna  ska passa.
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9.2 ÖPPET PUMPHJUL - NCLo

Om slitskivan på trycksidan byts ut eller repareras, ska spalten "SD"  kontrolleras. Värdet ska ligga
mellan 0,3 - 0,5 mm. Om värdet är högre, ska en extra planpackning monteras. Se även figuren
nedan.

På samma sätt kan spalten "SS" justeras genom att montera planpackningar mellan pumphuset och
slitskivan på sugsidan. Även här ska avståndet vara 0,3 - 0,5 mm. När pumphjulsmuttern dragits åt
slutgiltigt och "SD" kontrollerats ytterligare en gång, ska avståndet L1 mellan pumphjulets framkant
och anslutningsplan kontrolleras. Avståndet mellan slitskivans framkant och anlslutningsplan
ändras genom att flänstätningar monteras in. Den korrekta justeringen erhålls enligt följande:

L1-(L2+h) = 0,3 - 0,5 mm

9.3 ÅTDRAGNINGSMOMENT  i Nm

Del nr Namn LT 0 LTI LTII LTIII LTIV

914.2 Lagerbocksfäste 26 26 38 38 60
920.1 Pumphusskruvar 40 40 40 100 100
920.2 Pumphusskruvar 40 40 100

Pumphjul ∅ upp till 250 40
Pumphjul ∅ upp till 320 100
Pumphjul ∅ upp till 400 100
Pumphjul ∅ upp till 500 190

922 Pumphjulsmutter 60 120 136 158 158
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10 OM PUMPEN SKA SKICKAS TILL DICKOW ELLER OSS

Pumpar som skickas till DICKOW för reparation eller underhåll, får bara
åtgärdas om servicepersonalen vet vilket pumpmedium som har använts.
Enligt tysk lag måste ett fullständigt ifyllt säkerhetsfaktablad enligt
DIN 52900 bifogas pumpen.

Om bara ej giftiga och icke explosiva pumpmedia använts, räcker det dock om uppgifter om farlighet
och handhavande finns angivna på fraktsedeln. Se till att fraktsedeln inte kan lossna från kollit och bifoga
en kopia med packsedeln.

Dessa regler gäller även vid reklamation av en ny pump, om den kommit i kontakt med pumpmediet.

Allmänt gäller att pumpen ska tömmas helt innan den skickas in. Om det medium som använts gör det
nödvändigt, ska pumpen dessutom sköljas ur och neutraliseras allt för att förhindra personskador samt
undvika onödiga kostnader och förseningar.
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11. IDENTIFIKATION AV RESERVDELAR

11.1 SPRÄNGSKISSER

11.1.1 Modell NCL, lagerbock 0 / I / II Ritning nr 54.NCL.90
Standardutförande
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11.1.2 Modell NCL, lagerbock III / IV Ritning nr 54.NCL.89
Standardutförande
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11.1.3 Modell NCLb, lagerbock I - IV Ritning nr 54.NCL.91
Utförande med värmemantel
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11.1.4 Modell NCLo (segjärn), lagerbock I / II / III Ritning nr 54.NCL.92
Utförande med öppet pumphjul
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11.1.5 Modell NCLo (stål / rostfritt stål), lagerbock I / II Ritning nr 54.NCL.93
Utförande med öppet pumphjul
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11.1.6 Modell NCLo (stål / rostfritt stål), lagerbock I / II / III             Ritning nr 54.NCL.94
Modell med värmemantel och öppet pumphjul
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11.2 RESERVDELSFÖRTECKNING OCH MATERIALSPECIFIKATION (gäller
standardutförande)

Standardmaterial

Reserv- Benämning NCLs NCLhu NCLh
dels nr. NCLos NCLohu NCLoh

NCLbhu NCLbh

102 Pumphus GGG40.3 GS-C25 1.4408
113 Pumphuslock GGG40.3 St37 (GGG40.3*) 1.4571 (1.4408*)
113 Pumphusl., uppvärmt --- GS-C25 1.4581
117 Pumphus, uppvärmt --- GS-C25 1.4581
165.1 Kylvattenmantel GG25 St37 1.4571
183 Stödfot GG25 GG25 GG25
211 Pumpaxel CK45 CK45 CK45
233 Pumphjul/vänster GG25 GG25 1.4408
322 Rullager St St St
325 Kullager St St St
330 Lagerbock GG25 GG25 GG25
344 Mellanhus GG25 GG25 GG25
360 Lagerlock GG25 GG25 GG25
400.1 Planpackning Vulkolan Vulkolan Vulkolan
400.2 Planpackning C-4500 C-4500 C-4500
400.3 Plantätning C-4500 C-4500 C-4500
400.4 Planpackning C-4500 C-4500 C-4500
400.5 Planpackning C-4500 C-4500 C-4500
400.6 Planpackning C-4500 C-4500 C-4500
400.7 Planpackning C-4500 C-4500 C-4500
411.1 Packningsring C-4500 C-4500 C-4500
411.2 Packningsring C-4500 C-4500 C-4500
411.4 Packningsring C-4500 C-4500 C-4500
421.1 Radialtätning Perbunan Perbunan Perbunan
421.2 Radialtätning Perbunan Perbunan Perbunan
452 Packboxgland GG25 GG25 GG25
454 Packboxring St37 St37 1.4571
457 Grundring GG25 GG25 1.4408
507 Avkastarring 1.4571 1.4571 1.4571
512.1 Slitring GG25 GG25 1.4408
512.2 Slitring GG25 GG25 1.4408
524 Axelskyddshylsa 1.4571, ytbelagt 1.4571, ytbelagt 1.4571, ytbelagt
550.1 Täckskiva St St St
550.2 Täckskiva St St St
550.3 Täckskiva St St St
554.1 Bricka St St 1.4571
554.2 Bricka St St 1.4571
554.3 Bricka St St St
556.1 Slitskiva GG25 GG25 1.4408
556.2 Slitskiva GG25 GG25 1.4408

(*)Vid utförande med kylkammare
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Standardmaterial

Reserv- Benämning NCLs NCLhu NCLh
dels. nr NCLos NCLohu NCLoh

NCLbhu NCLbh

638 Oljeståndsglas St/galvaniserad St/galvaniserad St/galvaniserad
+glas +glas +glas

731.1 Rörförskruvning 45S20K 45S20K 45S20K
731.2 Rörförskruvning St St St
901.1 Sexkantsskruv 4.6 4.6 4.6
901.2 Sexkantsskruv 4.6 4.6 4.6
902.1 Stiftskruv 8.8 8.8 1.4401
902.2 Stiftskruv 8.8 8.8 1.4401
902.3 Stiftskruv --- 8.8 1.4401
902.4 Stiftskruv 1.4401 1.4401 1.4401
902.5 Stiftskruv --- 8.8 1.4401
903.1 Plugg 9S20K 9S20K 9S20K
903.4 Plugg 9S20K 9S20K 1.4571
904.1 Gängstift 8.8 8.8 1.4571
904.2 Gängstift 8.8 8.8 1.4571
904.3 Gängstift 8.8 8.8 1.4571
913 Avluftningshål plast plast plast
914.1 Insexskruv 8.8 8.8 1.4571
914.2 Insexskruv 8.8 8.8 1.4571
914.3 Insexskruv 8.8 8.8 1.4571
920.1 Sexkantmutter 4.6 4.6 1.4571
920.2 Sexkantmutter 4.6 4.6 1.4571
920.5 Sexkantmutter 1.4571 1.4571 1.4571
922 Pumphjulsmutter 9S20K 9S20K 1.4571
930.1 Fjäderbricka Fst Fst 1.4305
930.2 Fjäderbricka Fst Fst 1.4305
930.3 Fjäderbricka Fst Fst 1.4305
932.1 Säkerhetsring Fst Fst Fst
932.2 Säkerhetsring Fst Fst Fst
932.4 Säkerhetsring Fst Fst Fst
940.1 Kil 1.4571 1.4571 1.4571
940.2 Kil 1.4571 1.4571 1.4571
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