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Pumpserie ASH ALLWEILER~ 

Drift- och skötselinstruktion 
med demontage- och montageanvisning 

Slangpumpar 

Pumpserie ASH 
Utförande ID 

Pumpens driftdata: Se teknisk specifikation enligt beställningserkännande 

Vårt ordernr: 

Pumpnr: 

1. 
1.i 

1.2 

1.3 

1.4 

Allmänt 
Användningsområde 
Slangpumpen är en självevakuerande, roterande 
deplacementspump ·för transport och dosering av 
tunnflytande till högviskösa, neutrala eller aggres
siva, rena eUer slitande, gashaltiga eller skum
mande vätskor, även innehållande fibrer och fasta 
partiklar. 

I OBSERVERA,· Anv_ändni~gsom~~d~t fi~~s 
-------~- angivet I bestallnmgserkan
nandets tekniska specifikation 

Driftdata 
Pumpens driftdata finns angivna i beställ
ningserkännandets tekniska specifikation. 
Pumpens typskylt anger provdata, vilka ej alltid 
överensstämmer med aktuella driftdata. 

ldentifikationskod 
Slangpumparnas identifikationskod är uppbyggd 
enligt följande kodnyckel: 

Exempel: 

Pumpserie l 
ASH 25 GN-10 

Slangutförande -----~-~- J J -
Storlek _ 

Glidsko - våt -

Utförande-------------~ 

Denna kodnyckel finns instansad på typskylten. 

Garanti 
Vårt garantiåtagande för fel i leveransen är fastlagt 
i våra leveransbestämmelser. För skador som 
uppstår p g a att driftinstruktion och rådande drift
förhållanden ej beaktats övertas ingen garanti. 
Om driftförhållandena vid senare tidpunkt förändras 
(t ex annat pumpmedia, varvtal, viskositet, 
temperatur eller tryckförhållande) skall detta un
dersökas från fall till fall och bekräftas att pumpen 
är ändamålsenlig. Om inga särskilda överens
kommelser har träffats får av oss levererade pum
par endast demonteras eller ändras av .oss eller av 

Pumpens id-nr: 

Pumptyp: 

1.5 

1.6 

. 2. 

våra kontraktsverkstäder, · i annat fall förfaller ga
rantiansvaret för ev uppkomna fel. 

Provning 
Samtliga pumpaggregat provas före leverans. En
dast felfritt fungerande pumpar som uppnår av oss. 
garanterad verkningsgrad levereras från fabriken. 
Iakttagande av d.enna drift- och skötselinstruktion 
garanterar optimal effekt och störningsfri funktion. 

Tillgänglighet 
Generellt rekommenderas köp av reservpump eller 
reservdelar om pumpen är vital för upprätthållande 
av driften. 

Säkerhet 
. Driftinstruktionen innehåller grundlaggande anvis

ningar som skall beaktas vid montage, drift och 
skötsel. Driftinstruktionen skall alltid före montage 
och idrifttagning läsas igenom av montören och 
ansvarig personal och alltid finnas tillgänglig vid 
maskinens/anläggningens uppstä!!nlngsplats. 

Utöver de säkerhetsanvisningar som finns angivna 
under huvudrubriken "Säkerhet" skall även andra 
anvisningar under andra huvudrubriker följas, 

2.1 Symboler tillhörande anvisningar . i driftin
struktionen 
Säkerhetsföreskrifter i denna driftinstruktion som, 

. om de ej beaktas, innebär en säkerhetsrisk för per
soner är markerade med en allmän symbol för fara 

Varning1:;tecken 
enligt DIN 4844-W 9 
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2.2 

2 

2.4 

2 

Varning för elektrisk spänning markeras med 

Varningstecken 
enligt DIN 4844-W 8 

För säkerhetsföreskrifter som, om de ej beaktas, 
kan innebära risk för maskinen eller maskinens 
funktioner gäller 

OBSERVERA 

Direkt på maskinen anbringade anvisningar som 
exempelvis: 

- Rotationsriktningspil 
- Kännetecken för sug- och tryckstuts 

måste ovillkorligen beaktas och alltid hållas i läsligt 
skick. 

Personalkvalifikationer och undervisning 
Personal för drift, skötsel, inspektion och montage 
skall ha lämpliga kvalifikationer för dessa arbeten. 
Pesonalens ansvarsområde, befogenhet och dess 
övervakning skall vara noggrant reglerade av an
vändaren. Saknar personalen erforderliga kun
skaper skall den undervisas. Detta kan vid behov 
ske på uppdrag av maskinens användare, tillver
kare eller leverantör. Dessutom skall användaren 
se till att personalen till fullo förstår driftinstruktio
nens innehåll. 

Risker som uppstår vid åsidosättandet av sä
kerhetsföreskrifterna 
Åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna kan in
nebära fara för såväl personer, miljö och maskin. 
Dessutom kan rätten till skadeersättning förfalla om 
säkerhetsföreskrifterna ej beaktas. 

Åsidosättande av föreskrifterna kan medföra: 

- Funktionsfel i maskinen/anläggningen 

- Risk för dåligt fungerande drift och skötselrutiner 

- Fara för personer p g a elektrisk, mekanisk och 
kemisk påverkan 

- Fara för miljön p g a läckage av miljöfarliga äm
nen 

Säkerhetsmedvetet arbete 
Säkerhetsföreskrifterna i driftinstruktionen, natio
nella/lokala föreskrifter för att förebygga olycksfall 
samt ev interna arbets-, drift- och säkerhetsföre
skrifter hos användaren skall alltid beaktas. 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3. 

3.1 

3.2 

ALLWEILER 

Säkerhetsanvisningar för användaren/persona
len 

- Varma eller kalla maskindelar, som innebär fara, 
skall förses med beröringsskydd. 

- Beröringsskyddet för rörliga delar (t ex koppling) 
får ej avlägsnas när maskinen är i drift 

- Läckage {exempelvis från axeltätningen) av mil
jöfarliga medier ( exempelvis giftiga eller heta) 
skall ledas bort så att ingen fara för personer el
ler miljö kan uppstå. Lokala bestämmelser skall 
alltid beaktas. 

- Faror p g a elektrisk ström skall alltid elimineras 
(se t ex VDE- och energiföretagens lokala be
stämmelser). 

Säkerhetsanvisningar för skötsei-, inspektions
och montagearbeten 
Användaren skall se till att alla skötsel-, inspek
tions- och montagearbeten utförs av behörig och 
kvalificerad personal som är väl insatt i driftin
struktionens anvisningar. Maskinarbeten skall alltid 
utföras vid stillestånd. Driftinstruktionens anvisning 
för stopp skall noggrant följas. Pumpar som 
transporterar hälsovådliga ämnen skall noggrant 
rengöras. Innan maskinen åter tas i drift skall 
punkterna enligt avsnittet "ldrifttagning" beaktas. 

Ombyggnad och utbyte av slitdelar 
Ombyggnad eller förändring av maskinen bör en
dast ske efter samråd med tillverkaren. Original
reservdelar och tillbehör från tillverkaren garanterar 
driftsäkerheten. Användning · av delar från andra 
tillverkare kan leda till ansvar för uppkomna 
följdskador. 

Otillåtna driftsätt 
Driftsäkerheten hos den levererade maskinen ba
seras på användning enligt avsnitt 1 "Allmänt" i 
driftinstruktionen. · Angivna gränsvärden enligt den 
tekniska specifikationen får under inga omständig
heter överskridas. 

Transport och lagerhållning 

Förpackning 
Bildsymbolerna på förpackningen skall beaktas. 
Pumpens sug- och trycksida skall under transpor
ten vara väl förslutna. Vid montage av pumpagg
regatet skall skyddspropparna avlägsnas. 

Transport 
Slangpumpar och alla pumpaggregat transporteras 
med lyftanordning till montageplatsen. 
Transporteras pumpen med kran skall vajern nog
grant fastsättas runt pumphuset. På kompletta 
pumpaggregat skall dessutom en vajer anbringas 
runt drivenheten eller bottenplattan. 
Vajern skall anbringas runt pumpaggregatet så att 
exakt jämnvikt uppnås. 
Kran och vajer skall vara tillräckligt dimensione
rade. Vajer får ej fastsättas i motorns lyftögla. 
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3.3 

4. 

4.1 

Förrådslagring av slangpumpar 
Vid lagring av pumpen eller vid ett längre driftstil
lestånd bör en av glidskorna demonteras och rotorn 
vridas om så att den andra glidskon ej längre 
trycker på slangen. Vridningen av rotorn kan ev 
ske genom vridning av elmotorns fläkthjul. 

Beskrivning 

Konstruktion 
Självevakuerande, tätningslös slangpump 

Material 

Benämning 

Pumphus 
Pumplock 
Rotor 
G!idsko 

Pumpslang 

Material 

GG-25 
. St 37 

I GGG-60 
A!uminium!egering 

Olika gummikvaliteer 

Pumpanslutning St galv förz/1.4301/1.4571/plast 

4.1.1 Pumphus 
Pumphus i kompakt- och trycktätt utförande med 
inskjuten pumpslang och smörj-/kylmedelsfyllning. 
Pumplock med synglas och avluftningsventil. 

4.1.2 Stutsriktning, utförande och dimension 

Stutsriktning 
Sug- och tryckstuts kan placeras i valfri riktning. 

Stutsarnas utförande 
D = Krage med iösfiäns 

Anslutningsmått 
C = Fläns, tätningslist form C 
G = Motfläns ( serie 1) 

För direkt röranslutning 
R = Rörgänga 
K = Hylsa med lösfläns 

Anslutningsmått 
B = Plasthylsa 

För direkt röranslutning 
1 = Slanganslutning 
A = Krage med lösfläns 

Anslutningsmått 
L = Hylsa med lösfläns 

Anslutning smått 

Stutsamas dimensioner 

Pumpstorlek 

(mm) 

ASH 25 25 
ASH 32 32 
ASH 40 40 
ASH 50 50 
ASH 65 65 
ASH 80 80 
ASH 100 100 

DIN 2642-PN 10 
DIN 2633-PN 16 
DIN 2633-PN 16 

DIN 2999 
DIN 16963/ 
8063.-PN 10 
DIN 16963-
12 A-PN 10 

ANSI B 16.5-
Klass 150 
DIN 16963/ 
ANSI B 16.5-
Klass 150 

DN 

(tum) 

1 
1 1/4 
1 1/2 

2 
2 1/2 

3 
4 

Ytterligare stutsutföranden se våra måttblad. 

ALLWEILER 

4.1.3 Rotor med glidskor 
Rotor i ett stycke med axel och två 180° förskjutna 
glidskor. Ändring av slanginspänningen görs ge
nom inläggning eller borttagning av mellanlägg 
mellan rotor och glidskor. 

4.1.4 lagring och smörjning av rotorn 
Rotorn (som är i ett stycke) lagras i axelområdet 
med fettsmort ruli- och spårkuliager. 
Bägge lagren är livstidssmorda. Spårkullagret är 
kapslat mot drivsidan. Lagret är spritsvattenskyd
dat. 

4.1.5 Smörjning/kylning 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Pumpslang och glidskor smörjs och kyls med spe
cialvätska i pumphuset. Pumphuset tätas mot la
gerutrymmet med en läpptätning. 

Påfyllningsmängd 

Pumpstorlek 

ASH 25 
ASH 32 
ASH 40 
ASH 50 
ASH 65 
ASH 80 
ASH 100 

Funktionsprincip 

Kyl-/smörjmedelsmängd (I) 

2 
4 
8 

16 
25 
40 

(ca 50) 

Pumpens glidskor trycker växelvis ihop den 
tjockväggiga pumpslangen. Glidskons rörelse ska
par ett undertryck, vilket garanterar ett kontinuerligt 
tillflöde av vätska. 
Pumpmediet passerar pumpen utan att komma i 
kontakt med mekaniska delar. Genom rotorns rota
tion skjuts vätskeinnehållet från pumpens sug- till 
trycksidan. Den konstanta kammarvolymen garan
terar skonsam, nästan pulsationsfri vätsketransport 
utan turbulens. Pumpen är självevakuerande och 
tål torrkörning. Pumpens rotationsriktning kan väl
jas valfiitt. 

Pumpaggregatets uppbyggnad 

Drivanordning 
Kuggväxelmotor eller variator. Annan drivning kan 
förekomma. 

Axelkoppling och kopplingsskydd 
Axelkoppling enligt DIN 740. 
Kopplingsskydd enligt DIN 24295 finns påbyggt om 
leveransen omfattar pump, bottenplatta, axel
koppling och drivanordning. 
Enligt säkerhetsföreskrifterna får pumpen en
dast användas med kopplingsskydd enligt 
DIN 24295. 
Om inget kopplingsskydd medlevereras skall kopp
lingsskydd monteras av användaren. 

Bottenplatta 
Bottenplatta i stålutförande. Material och storlek se 
våra måttblad. 

3 
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5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

4 

Uppställning/Montage 

Uppställning 
Uppställningen sker horisontellt. 

Fundament 
Fundamentutformningen är beroende av pumpagg
regatets mått och inbyggnadsförhållanden på plat-
sen. 
Exakta pump= och aggrågatmått se våra måttrlt
ningar. 
Fundamentet kan vara utfört som betongfundament 
eller som bärkraftig fundamentram i exempelvis 
stålutförande. 
För alla fundamentutföranden gäller villkoret att 
fundamentet måste kunna bära pumpaggregatets 
vikt på hela sin yta. 

Botten pi atta 
Botten.plattan skall monteras spänningsfritt på fun= 
damentet. 

Kontroll av axelkopplingens upprilctning 
Ett komplett levererat pumpaggregat har omsorgs
fullt monterats på fabriken. Efter föreskriven upp
ställning och före idrifttagning av aggregatet skall 
kopplingen mellan drivmotom och pumpen kontrol
leras. Kontroll sker med linjal och skjutmått. 
Mätningen sker genom vridning av axeln 90° åt 
gången och enligt nedanstående skiss. 
Konstateras en höjd-, sid- eller vinkelförskjutning av 
de båda kopplingshalvorna skall pumpens drivmo
tor uppriktas så att kopplingshalvorna ligger i linje 
med varandra. Avståndet mellan kopplingshalvorna 
och från linjal till resp axel skall vara lika runt hela 
omkretsen. 

Il 

Skjutmått 

Bild 1: Uppriktning av koppling med linjal och 
skjutmått 

lhopmontage av pump och drivmotor 
Om aggregatet monteras på anläggningsplatsen 
skall kopplingen monteras enligt följande: 

1. Pumpens och motorns axeltappar smörjs in med 
ett tunt lager Molybdändisulfit (t ex Molykote) 
och kilarna monteras. 

2. Pumpens och motorns kopplingshalvor skjuts på 
med pådragare tills axeländen kommer i finje 
med kopplingsnavet. Finns ingen pådragare 

5.6 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

~ O A v.u.1 

ALLWEILER 

underlättas montaget genom uppvärmning av 
kopplingshalvorna till ca 100°c. 

3. Kopplingshalvorna fixeras axiellt med gängad 
låspinne enligt DIN 916. 

4. Vid ihopmontage av pump, drivmotor resp va
riator skall beaktas att kopplingshalvorna är 
exakt uppriktade. Spalten mellan kopplingshal
vorna skall, beroende på kopplingsstorlek, vara 
mellan 2 och 8 mm. 

5. Kopplingsskydd enligt DIN 24295 skall monte
ras. 

Platsbehov för skötsel och underhåll 

I OBSERVERA I P~mpen ~kall, vara_ tillgänglig 
-· -----~- fran alla hall sa att visuella kon
troller kan utföras. 
Tillräcklig plats för skötsel- och underhållsarbeten 
skall planeras, särskilt för demontage av pumpen 
och slangbyte. 
Dessutom skall tillses att slang och rörledningar 
obehindrat skall kunna monteras och demonteras. 

Montage av sug- och tryckledningar 

Rengöring av rörledningar före montage 
Rörledningar och ventiler skall renspolas före 
montage av pumpen. 
Montagerester såsom skruvar, muttrar, svetsloppor, 
metallbitar etc kan förstöra slangen. Alla ga
rantianspråk förfaller för skador förorsakade av 
montagerester. 

Anslutning av slangar eller rörledningar på 
pumpens sug- och tryckstuts 

För pumpar med slanganslutningar 
skall slangen, som fastsätts på sugstutsen, vara så 
kraftig att en sammandragning p g a ev undertryck 
ej kan uppstå. 

För pumpar med flänsanslutningar 
rekommenderas installation av lämpliga pulsations
dämpare i rörledningarna på sug- och trycksidan i 
direkt anslutning till pumpen (ev i samråd med till
verkaren). 

Sug- och tryckledningens dimension skall motsvara 
pumpstutsens dimension. Vid stora awik.elser, 
speciellt på sugsidan, bör tillverkaren rådfrågas. 

5.7.4 Rörledningsdragning 
Reduktion av rörledningsdiametern samt skarpa 
böjar skall undvikas. För rör och slangböjar re
kommenderas en radie ca 3 x rör- eller slangdiame
tern. Ev rörböjar placeras så långt ifrån pumpen 
som möjligt. 

5.7.5 Sughöjd och tillopp på sugsidan 
Vid pumpning av heta eller trögflytande vätskor 
skall sughöjden reduceras till ett minimum för att 
undvika kavitation. 
Vi rekommenderar att pumpen körs på mycket lågt 
varvtal. 
Vid mycket trögflytande vätskor skall pumpen köras 
med lågt varvtal och med tillflöde på sugsidan. 

5.7 .6 Tryckledning/Tryckslang 
Vid långa transportsträckor skall tryckledningen 
tryckfallsberäknas. 
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5.8 Säkerhets- och kontrollutrustning 

5.8.1 By pas-ledningar vid inbyggda avstängnings
ventiler i tryckslang eller tryckledning 

5.8.2 

5.8.3 

5.8.4 

5.9 

~ 

6. 

6.1 

6.1.1 

Om en avstängningsventil finns i tryckledningen 
eller om risk föreligger att tryckledningen kan sättas 
igen skall en säkerhetsanordning anordnas, t ex en 
säkerhetsventil med by pas-ledning eller en tryck
vakt med skyddsmembran. 

Manometer 
En mana-vakuumeter skall anslutas på tryck- resp 
sugsidan. 

Backventil/Avstängningsventil 
I såväl tryck- som sugledning skall en backventil 
eller avstängningsventil inmonteras. Dessa säker
hetsanordningar erfordras så att, vid ev slang.brott, 
anläggningstrycket ej överförs till pumphuset. 
Avstängningsanordningarna skall installeras så 
nära pumpen som möjligt. 

Slangbrottslarm/Översvämning 
Slangbrott kan förorsaka att pumpmediet blandas 
med smörj-/kylmedlet och .att det tillåtna trycket i 
pumphuset överskrids. 
Av denna anledning skall en tryckvakt eller nivåvakt 
för indikering av slangbrott installeras i pumplocket. 
Denna vakt finns som regel monterad på pumpen 
vid leverans. 

Elanslutning 
Den elektriska matarkabeln till drivmotorn skall 
anslutas av behörig installatör/elektriker enligt mo
torleverantörens kopplingsschema. VDE-föreskrif
ter och de lokala elleverantörernas föreskrifter 
{EVU) skall beaktas. 
Fara p g a elektrisk ström skall förhindras. 

ldrifttagning/Driftstopp 

Åtgärder före idrifttagning 

Smörj-/kylmedelsfyllning i pumphuset 
j OBSERVERA I Innan idriftagningen skall pump
. · · huset vara fyllt med smörj/kylme-
del. Påfyllningsmängden beror på pumpstorfeken. 
För pumpar som levereras utan smörj~/kylmedels
fyllning från fabrik medlevereras srriörj-/kylmedel för 
första fyllningen. 
Vid pumpstutsutförande "G" och "B" { se 4.1.2) skall 
matflänsarna (508) {se sektionsritning) monteras 
före påfyllning av pumpen. · 
Smörj-/kylmedlet består av högkoncentrerat glycerin 
och kan köpas under beteckningen "ALLWEILER 
special-smörj-/kylmedel för slangpumpar". 
Påfyllningen sker genom avluftnings- och synglas
hållaren på pumplocket (503). Fyllning skall ske upp 
till mitten av synglaset (506). 

6.1.2 ·Avluftning av pumphuset 
Avluftningsventilen (611) skall alltid vara öppen när 
pumpen är i drift. 
Kontinuerlig avluftning av pumphuset (501) skall 
vara garanterad. 

ALLWEILER~ 

6.1.3 Rotationsriktningskontroll 

6.1.4 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

7. 
7.1 

Före idrifttagning skall pumpens rotationsriktning 
kontrolleras. För rotationskontroll kan motorn kort
varigt inkopplas. Avstängningsventilen skall därvid 
vara öppen och backventilen satt ur funktion. Rota
tionsriktningen kan ändras genom byte av två val
fria faser. 

Sug kontroll 
En noggrann kontroll av sugförmågan kan dock en
dast utföras med på sugsidan installerad mana-va
kuumeter. 
För kontroll av sugförmågan kan, vid demonterad 
sugledning och inkopplad pump, handen läggas för 
sugstutsen, varvid sugförmågan tydligt skall kän
nas. 
j OBSERVERA j Sugstutsen får ej helt täppas till 

· · med handen. Olycksfal!srisk! 

!drifttagning 

Start 
Före start skall befintliga avstängningsventiler i sug
och tryckledning öppnas helt och backventilens 
rätta funktion (inbyggnadsläge) kontrolleras. 

Drivanordning 
Kuggväxelmotorn eller variatorn startas. önskat 
varvtal ställs in på variatorn. 

Kontroll av driftdata 
När motorn uppnått sitt driftvarvtal skall inlopps
trycket och pumptrycket kontrolleras med hjälp av 
en mano-vakuumeter. Motorn får ej överbelastas. 
Motorströmmen kontrolleras med hjälp av en am
peremätare. I detta sammanhang skall även tem
peraturen och pumpmediets viskositet kontrolleras. 
Noterade värden skall jämföras med angivna data i 
bestallningserkännandet eller provningsprotokollet. 

Stopp 

Avstängning 
Motorn stoppas. 

Ttyckledning/tryckslang 
Finns en backventil installerad i trycktedningen som 
stänger tillförlitligt kan avstängningsventilen förbli 

· öppen. Finns ingen backventil måste avstängnings
ventilen stängas. 

Åtgärder vid längre driftstopp 
Planeras ett längre driftstopp skall pumpen tömmas 
och åtgärdas enligt punkt 3.3. 
En lättare rengöring av pumpen och tömning av 
pumpslangen kan göras med hjälp av växelvis änd
rad rotationsriktning. 

Skötsel/Underhåll 

Skötsel 

Vid skötsel- och underhållsarbeten skall anvis
ningarna i avsnitt 2 "Säkerhet" beaktas. 

~ Regelbundet genomförda övervaknings- och un
derhållsarbeten på pump och drivanordning för
länger livslängden. 

Nedanstående anvisningar är allmängiltiga. 

5 
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7.1.1 Allmän övervakning 

1. Motorn får ej överbelastas. 

2. Sug- och tryckslang resp ledningar kontrolleras 
med avseende på täthet. 

3. Smörj-/kylmedelsnivån i pumphuset kontrolleras 
genom synglaset på pumplocket. 

4. Tryck- och temperaturövervakningsinstrument 
skall kontrolleras. 

7.1.2 Delarnas skötsel 

7.1.2.1 Pumpslang 

) 

Vid slangbrott skall slangen bytas ut (se avsnitt 7.2 
"Underhåll"). 

7.1.2.2 Lagring och smörjning av rotorn 
Rotorn (som är i ett stycke} lagras i lagerhuset med 
fettsmorda cylinder- och spårkullager.. Bägge lag
ren är livstidssmorda och därmed skötselfria. Un-

) der normala driftförhållanden kan lagren förväntas 
ha en livstid av ca 40000 drifttimmar. P g a intermit
tent drift, höga temperaturer el dyl kan den verkliga 
livslängden vara kortare. Vi rekommenderar därför 
regelbundna kontroller av lagerhuset med avseende 
på ljud och temperatur. . 
Konstateras onormala ljud eller en onormal tempe
raturstegring, kan detta tyda på en begynnande la
gerskada och lagren bör snarast bytas ut (se avsnitt 
7.2 "Underhåll"). 

7.1.2.3 Komplettering av smörj-/kylmedel i pumphuset 
Vid slangbyte kan det vara nödvändigt att komplet
tera smörj-/kylmedlet. Påfyllning genom luftnings
och synglashållaren på pumplocket (503) upp till 

) 

mitten av synglaset. · 
Har slangbrott inträffat skall alltid nytt smörj
/kylmedel påfyllas. 

7.1.2.4 Kuggväxelmotorer och variatorer 
Se tillverkarens drift- och skötselinstruktion. 

7.' ) UnderMII (demontage~ och montageanvisning) 

Allmänt 
För montage och reparationer ställer vi välutbildade 
montörer till förfogande. 

Å Innan reparationen, som genomförs av vår egen fil personal E,'lller av våra montörer, skall pumpen vara 
helt tömd och rengjord. 

6 

Detta gäller i synnerhet pumpar som skickas för 
reparation till vår fabrik eller våra kontraktsverk
städer. 
Mottagandet av vätskefyllda pumpar måste, till 
skydd för vår personal och med hänsyn till miljön, 
avböjas. I annat fall måste kostnaderna för om
händertagande enligt miljölagens föreskrifter debi
teras kunden/användaren. 
För pumpar som varit i kontakt med farliga ämnen 
<D skall kunden/användaren utan anmodan infor
mera sin resp vår personal härom innan reparatio
nen kan genomföras. I sådana fall skall, vid be
ställning av montör eller reparation, en fullständig 
specifikation över ämnet eller vätskan överlämnas, 
exempelvis i form av ett DIN-säkerhetsblad. 

ALLWEILER~ 

CD Farliga ämnen är: 

- Giftiga ämnen 

- Hälsovådliga ämnen 

- Frätande ämnen 

- Allergiframkallande ämnen 

- Explosionsfarliga ämnen 

- Brandfarliga, hög-, lätt- eller normalantändliga 
ämnen 

- Cancerframkallande ämnen 

- Fosterskadande ämnen 

- Genpåverkande ämnen 

- Ämnen som på annat sätt är skadliga för män-
niskor 

Vid alla externa arbeten skall den egna resp vår 
personal göras uppmärksam på faror som kan 
uppstå i samband med reparationen. 

I denna anvisning är de viktigaste demontage- och 
montagearbetena beskrivna. Montagearbetets ord
ningsföljd i anvisningen skall konsekvent följas. 

7.2.1 Demontage av slangpumpen 

Före demontage skall följande arbeten utföras: 

- Alla avstängningsventiler i sug- och tryckled
ningen skall vara stängda. 

- Sug- och tryckledningar demonteras från pum
pen. 

- Pumpmediet töms med hjälp av omvänd rota
tionsriktning. 
Anmärkning: Använd uppsamlingskärl 

- Hälsovådliga ämnen och/eller miljöfarliga vätskor 
skall samlas upp och avledas för att undvika per
sonskador. Deponering skall ske enligt miljöföre
skrifterna. 

- Slangpumpen avkyls till omgivningstempetatu
ren. 

7.2.1.1 Demontage av pumpslang och rengöring av in
nerdelarna 

- Pluggen (504) skruvas ur pumplocket (503) och 
smörj-/kylmedlet töms ur pumphuset (501 ). 
Anmärkning: Använd ett rent uppsamlingskärl 
om smörj-/kylvätskan skall. återanvändas efter 
slangbytet. 

Vid slangbrott skall smörj-/pumpvätskebland
ningen samlas upp och deponeras för att undvika 
personskador. 
Deponering skall ske enligt miljöföreskrifterna. 

- Bultarna (205) på sug- och tryckstuts (508) de
monteras. 

- Båda pumpstutsarna (508) dras tillsammans 
med packboxglanden (203) från pumphuset 
(501 ). 
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- Kuggväxelmotorn eller variatorn startas. 
Pumpslangen ( 401) trycks då genom glidskornas 
rotation ut på trycksidan av pumphuset (501 ). 
I I Vid demontage av pump
OBSERVERA slangen skall tillräckligt ut-

rymme finnas till förfogande. Utskjutningen får 
ej hindras av kringspridda delar eller fasta fö
remål och skall ske vid lågt varvtal eller etappvis. 
Allt för att eliminera olycksfallsrisk. 

- Är pumpslangen helt ute stoppas elmotorn. 

I OBSE. RVERA I Elströmm.en till motor~ skall 
.... -------'· brytas. Motorn skall eJ kunna 
starta vid efterföljande rengörings- och demonte
ringsarbeten. Olycksfallsrisk! 

- Boxpackningen och packboxbrickan tas bort från 
pumpslangen ( 401 ). 

- Sugsidans boxpackning (202) och packboxbricka 
(201) tas ut ur pumphuset (501 ). 

- Bultarna (607) skruvas ur pumphuset (501.) och 
pumplocket (503). 

- Pumplockstätningen (502) tas bort från pumphu
set (501 ). 

- Pumphuset rengörs invändigt. 

- Kontrollera att glidytorna på glidskorna (402) är 
felfria. Skadade glidskor byts ut. 

7.2.1.2 Demontage av det cylindriska rull- och radial
lagret samt läpptätningen 
Anmärkning: Demontage av det cylindriska rull
och radiallagret kan ej ske förrän pumpslangen är 
demonterad. 

- Efter demontage av pumpslangen ( 401) tas kilen 
(111) bort från rotoraxeln (301 ). 

- Avkastarringen ( 110) demonteras med hjälp av 
lämpligt verktyg. 

- Låsringen (109) och shimsen(108) tas bort. 

- Rotorn (301) med rullagrets inre ring trycks ur 
pumphuset (501). 

- Låsringen ( 101) framför radiallagret (102) tas 
bort 

- Distanshylsan (103) tas ur pumphuset (501 ). 

- Radiallagret (102) trycks med lämpligt verktyg ut 
ur pumphuset (501 ). 

- Låsringen (101) bakom det demonterade radial
lagret (102) demonteras ur pumphuset (501). 

- Låsringen (104) före det cylindriska ru!lagret 
(105) demonteras ur pumphuset (501 ). 

- Läpptätningen (106) tas med lämpligt verktyg ut 
ur pumphuset (501 ). 

- Låsringen (104) bakom den demonterade läpp
tätningen (106) tas ut ur pumphuset (501 ). 

- Det cylindriska rullagret (105) drivs med lämpligt 
verktyg ut ur pumphuset (501 ). 

- Lagerutrymmet i pumphuset (501) rengörs. 

AllWEILER 

7.2.2 Montage av slangpumpen 

I OBSERVERA I Innan montag~ sk~U glidskorna, 
'--· _____ .....,_ rotorn, det cylindriska rullagret 
och radiallagret kontrolleras på förslitning. Om ut
byte erfordras skall delarna ersättas med original
reservdelar. Alla delar skall noggrant rengöras 
före montaget. 
Sätt alltid in en ny axeltätningsring. 

7.2.2.1 Montage av det cylindriska rullagret och radial
lagret samt läpptätningen 
Det cylindriska rullagret och radiallagret rengörs vid 
behov noggrant med dieselolja. Är löpytorna blanka 
och oskadade kan lagren återanvändas. I annat fall 
skall lagren bytas ut. 

Lagerlägena i pumphuset (501) inoljas lätt. 

- Låsringen (101) bakom radiallagret (102). sätts in 
i pumphuset (501 ). 

- Radiallagret (102) trycks från drivsidan in i 
pumphuset (501 ). 

I OS.SERVERA I Radiallagret mon~eras s_~ att 
,__ -~-----'· den kapslade sidan vands 
utåt. 

- Låsringen (101) framför radiallagret (102) sätts in 
i pumphuset (501 ). 

- Låsringen (104) bakom det cylindriska rullagret 
(105) sätts in i pumphuset (501). 

Det cylindriska rullagret (105) utan lagrets inner
ring trycks in mot låsringen (104) i pumphuset 
( 501 ). 

- Låsringen (104) bakom läpptätningen (106) sätts 
in i pumphuset (501 ). 

Ny läpptätning (106) pressas in i pumphuset 
(501). . 

I OBSERVERA I L~pptätningens !äpp skall vara 
..... _____ __._ vand mot rotors1dan. In-
pressning sker med lämpligt verktyg. Se till att 
presskraften anbringas så nära läpptätningens 
ytterdiameter som möjligt. 

Bägge lagren och hela utrymmet mellan lagren 
fylls helt med fett. 

- Fettöverskottet stryks bo.rt (lämpligast med fing
rarna, använd inga metallföremål). 

- Distanshylsan (103) monteras från rotarsidan in i 
lagerrummet. 

- Det cylindriska rullagrets (105) inre lagerring 
trycks på rotaraxeln (301) med hjälp av en rörbit. 

- Rotorn (301) med det cylindriska lagrets inre la
gerring skjuts in i lagerhuset. 

I OBSERVERA I Läpptätningens läpp får ej 
.__ ------· skadas. 
Tätningsläppen skall, innan rotorn skjuts in, ut
vidgas radiellt med något lämpligt verktyg. 

Shimsen (108) framför radiallagret monteras. 

- Låsringen (109) framför radiallagret (102) sätts 
fast. 

- Avkastarringen (110) monteras. 

Kilen (111) sätts fast på rotoraxeln (301) och 
säkras med två körnslag på höger resp vänster 
sida. 

7 
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Kullagerfett 
För smörjning av lagren rekommenderas nedan
stående eller likvärdigt kullagerfett. Fabrikatens 
ordningsföljd är ingen rangordning med avseende 
på kvalite. 

Beteckning enligt 
DIN 51502 

Exempel 

Shell Alvania fett R 3* 
SKF-fett LGMT 3* 
ESSO BEACON 3 

* fetter som används på fabriken 

Står ovannämnda fetter ej till förfogande rekom
menderas ett lithiumbaserat fett. En blandning av 
olika fettsorter med varierande basoljor och förtjock
ningsinedel nedsätter smörjegenskapen och bör 

) därför undvikas. 

7.2.2.2 Montage av pumpslangen 
j OBSERVERA I Motorn skall ej startas vid mon
.__ -------'- tage av pumpslangen. 

8 

- Pumpslang ( 401) och anliggningsytan i pump
huset (501) insmörjs med smörj-/kylmedlet 
(bild 1 ). 

- Pumpslangen ( 401) skjuts in under samtidig vrid
ning av rotorn. Rotorns anliggningsyta (301) skall 
vara torr. 
Vid påbyggd kuggväxelmotor kan rotorn (301) 
v.ridas med hjälp av fläkthjulet. Pumpslangen 
( 401) skall efter montage sticka fram lika mycket 
på sug- och trycksidan (bild 2). 

- Packboxringarna (201) på sug- och tryckstutsen 
skjuts över pumpslangsändarna ( 401) in i pump
huset (501) och boxpackningen (202) sätts in. 
Packboxglandret (203} och pumpstutsen (508) 
skjuts in i pumpslangen ( 401) resp fastsätts med 
bultar (205) på pumphuset (501) (bild 3). 

- Rotorns (301) anliggningsytor insmörjs med 
} smörj-/kylmedel (bild 4) samtidigt som hjulet 

vrids runt. 

- En glidsko (402) fastsätts med bult (304) och för
ses vid behov med plåtmellanlägg (302). Glid
skon (402) dras åt med bult (304). Glidskon 
( 402) insmörjs med smörj-/kylmedel (bild 5). 

- Rotorn (301) vrids 180~ och den andra glidskon 
(402) monteras lika ovanstående. 

Pumpslangens (401) läge i pumphuset (501) och 
på rotorn ( 401) kontrolleras. Pumpslangen ( 401) 
får ej vara vriden. 

- Pumplocket (503) sätts fast med bultar resp sex
kantsmuttrar (607) på pumphuset. 

- Luftningsventilens (611) funktion kontrolleras. 

Pluggen (504) skruvas in och smörj-/kylmedel 
fylls på genom luftventilens (611) hållare (se av
snitt 6.1.1 ). 

- Luftningsventilen (611) skruvas fast på hållaren. 

ALLWEILER~ 

Bild 1 

X 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 5 

Bild 6 

7.3 Nyinställning av glidskorna 

7.3.1 Optimering av anliggningstrycket 

Glidskornas (402) anliggningstryck på pump
slangen ( 401) skaU ställas in. Vid ändrade drift
data erfordras nyinställning av anliggningstryc
ket. 

- Beträffande erforderligt antal plåtmellanlägg 
(302) vid resp driftsätt se bifogat diagram 
19-20-0000-007-4 

- Rotorn (301) vrids så att endast en glid sko ( 402) 
griper in. Bulten (304) på glidskon {402) lösgörs 
och erforderligt antal plåtmellanlägg (302) läggs 
in resp tas bort. Bulten (304) skall därefter dras 
åt. 
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Rotorn (301) vrids 180° och anvisningen enligt 
ovan upprepas på den andra glidskon (402). 
Anmärkning: Beakta att samma antal plåtmel
lanlägg (302) läggs under glidskorna (402). 

- Pumpslangens (401) inbyggnadsläge kontrolle
ras visuellt. 
Anmärkning: Glider pumpslangen (401) ur sitt 
läge kan den slås in med en gummihammare. 

I -..... i Vid öppet pumphus och rote
~t.i:::sERVERA rande motordriven rotor före-

ligger olycksfallsrisk. 

7 .3.2 Efter montage· av slangpumpen skall följande 
arbeten utföras: 

7.4 

8. 

8.1 

- Sug- och tryckslangar monteras 

- Avstängningsventiler öppnas 

- Pumpens rotationsriktning kontrollers 

- Sug- och tryckförhållandet kontrolleras med ma-
no-vakuumeter 

Ersättningsdelar/Reservdelar 
Delar i detaljförteckningen som är märkta med r 
resp R är att betrakta som slitdelar. 
För garanterad driftsäkerhet bör endast original-re
servdelar inmonteras, se avsnitt 2.7. 

Vid reservdelsbeställning skall anges: 
Pumptyp, pumpnummer, pumpens identifika
tionskod, detaljnummer, delarnas positions
nummer samt antal. 

Anmärkning: Pumpnumret och pumpens typbe
teckning är instansade på typskylten. 
Ur bifogad, separat detaljlista framgår positions
nummer samt antalet erforderliga delar. 

Driftstörningar - Orsak och åtgärd 

Stprningar med. hänvisningsnummer för orsak 
och åtgärd 
Eft:erföijande tabeHöversikt skaH betraktas som väg
ledning då ev. störningar uppkommer. Uppträder 
störningar som här ej nämns eller ej kan hänföras 
till angivna orsaker, rekommenderas konsultation 
med oss. · 
Vid serviceingrepp skall pumpen vara trycklös och 
tömd. 

Driftstörningar på slang- Hänvisningsnummer för 
um en orsak och åt ärd 

Pumpen uppnår ej erfor- 1, 2 
derli t um t ek 

Pumpens temperatur är 
för hö 
Pumpens flöde har upp
hört 

3, 5; 6, 7, 8, 9, 12. 
10, 12, 13, 14 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10,12,13 
1,1011 

3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 

8.2 

Hänv 
nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Orsak och åtgärd 

Orsak Åtgärd 

Glidskorna feljusterade Glidskorna ställs in på 
nytt (plåtmellanlägg enligt 
diagram 
19-20-0000-007-4) 

Slangen har ännu ej upp- Låt pumpen gå tills erfor-
nått erforderlig drifttem- derlig drifttemperatur har 
peratur uppnåtts 

Sugledningen igensatt Sugledningen rengörs 

Tryckledningen igensatt Tryckslangen rengörs 

Sugledningen· otät Sugledningen tätas 

Ventilen i sug- resp tryck- Ventilen öppnas 
ledningen ej helt öppen 

.. 
Sug-och/eller tryckhöj- Sug- och/eller trjckhöj-
den för stor den kontrolleras 

Pumpvätskans viskositet Viskositeten kontrolleras, 
för hög/för låg ev reduceras pumpvarv-

talet 

Pumpen har fel rotations- Motorn polvänds 
riktning 

Pumpvarvtalet fel, mo- Pumpvarvtalet, motor-
torn överbelastad . strömmen, spänningen 

resp frekvensen kontrolle-
ras 

Vätsketemperaturen för Vätsketemperaturen 
hög sänks, om möjligt inställs 

glidskorna på nytt 

Föroreninga·r i pumpen Föroreningarna avlägs-
nas, defekta delar ersätts 

För hög andel fasta par- Varvtalet reduceras, en 
tiklar, partiklarna för sto- sil med maskvidd = till-
ra låten partikelstorlek mon-

teras framför sugstutsen 

Partiklarna sedimenterar Pumpen renspolas, ev 
vid stillestånd demontage och rengöring 

9 
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Sektions ritning 

) 
Slanganslutning 

508 
) 

Gänganslutning 

Plastfläns 

204 203 202 201 

Svetsfläns 

10 

612 
613 

509 
506 

507 

503 
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4_Q2 302 ., 

------608 

/609 

610 

105 

109 

111 

110 

108 

102 

101 

103 

607~~:fli:~==~===.// 

606----' 

508 508 

204 

203 201 
508 202 

Anslutning via plasthylsa 

Rekommenderade reservdelar: 
r = liten reparationssats 
R = stor reparationssats 

1) Antal se reservdels lista 
2) Bricka vid utförande med svets

fläns .eller hylsa 
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Sektions ritning 

(604) 605 601 602 603 
I I 

~rr--,,===1===-:/ 
't--=~~;::,./ 

1 ---504 
r'--;---'-,-'-~___;! sos 

0 

) 

(605) 

508 

2os I 202 Flänsanslutning 

203 201 

Detalj nr Ant Beteckning Detalj nr Ant Beteckning Detalj nr Ant Beteckning 

101 2 Lås ring 301 Rotor 601 1 Typskylt 
102 R 1 Radiallager 302 1) Plåtmellanlägg 602 4 Nit 
103 1 Distanshylsa 303 2 Fjäderbricka 603 1 Anvisningsskylt 103 
104 2 Låsring 304 2 Bult "ldrifttagning" 
105 R 1 Cylindriskt rullager 401 r, R 1 Pumpslang 604 Anvisningsskylt "Sug" 
106 R 1 Läpptätning 402 2 Glidsko 605 Anvisningsskylt "Tryck" 
107 Lagerfett 403 r, R 1 Glycerinfyllning 606 1) Fjäderbricka 
108 Shims 501 1 Pumphus 607 1) Bult 
109 1 Lås ring 502 R 1 Pumplockstätning 607 2 Pinnbult . 
110 1 Avkastarring 503 1 Pumplock 607 2 Mutter 
111 1 Kil 504 2 Plugg 608 2 Kupolmutter 
201 2 Packboxbricka 505 1 Gängtejp 609 2 Fjäderbricka 
202 R 2 Boxpackning 506 1 Synglas 610 2 Skruv 
203 2 Packboxgland 507 1 0-ring 611 R 1 Luftningsventil 
204 2) 8 Fjäderbricka 508 2 Pumpstuts 612 1 Förminskningsnippel 
205 8 Bult 509 1 Lås ring 613 1 Gängtejp 

11 
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Pumptillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. 

ALLWEILER AG 
Werk Bottrop 
Postfach 20 01 23 
D-46223 Bottrop 
Klrchhellener Ring 77-79 · 
D-46244 Bottrop 
Germany 
Phone(02045)89010 
Fax (02045) 7323 
Telei< 8579414 
Rallway station 
D-45127 Essen 

VM 810.0005 S/5.93 - ldent-No. 145 044 

ALLWEILER~ 

~TORELL PUMP AB 
Box 4034, S-131 04 Nacka 
Tfn 08-718 3040, tfx 08-716 72 06 
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Number of adjusting plates 19-20-0000-007-4 
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ASH 40 

0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 

Spe ed n (min-1) 

ASH 65 6 ASH 80 
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S peed n (min- 1 ) Speed n (min- 1 ) 

The number of plates is to be rounded up to a full digit. 
In case of temperatures of the liquid pumped over 60°C, 
the plate number is to be reduced by 1 piece. 
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