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Voorwoord

Geachte pompgebruiker,

Wij zijn u erkentelijk dat U de HIDROSTAL schroefcentrifugaalpomp heeft toegepast voor een bedrijfszeker
resultaat gedurende vele jaren. Deze GEBRUIKERSHANDLEIDING kan hiertoe voor U een belangrijke
bijdrage leveren.

De HIDROSTAL schroefcentrifugaalpompen zijn ook ontworpen voor een gebruiksvriendelijk onderhoud. Het
leveringsprogramma is echter dermate omvangrijk en veelzijdig, dat het onmogelijk is om per pomptype of
per uitvoeringsvorm een aparte handleiding samen te stellen.

Bij deze voorschriften is derhalve gekozen voor een opzet waarbij gemeenschappelijke en specifieke
onderwerpen per deel zijn omschreven. Sommige omschrijvingen zijn dus voor meerdere uitvoeringen
bedoeld. Uw hierna gespecificeerde pomp kunt U, via de typecoderingsbladen, op eenvoudige wijze verder
(bijvoorbeeld in de tabellen) herkennen.

Voorts is het van belang, dat Uw HIDROSTAL pomp functioneert nabij het (de) ontworpen bedrijfspunt (en)
en voor een vrijwel homogeen medium. Bovendien zal het U duidelijk zijn, dat ook een HIDROSTAL pomp,
die onder zware omstandigheden of in een vervuilde ruimte moet werken, meer aandacht vergt dan bij ideale
omstandigheden. In ieder geval is het voor een bedrijfszeker resultaat van wezenlijk belang het pomp-
onderhoud zorgvuldig te plannen. U voorkomt daarmee ongewenste en vaak onverwachte schade.

In deze gebruikshandleiding treft u aanwijzingen aan voor een veilig en correct gebruik van de pompset. Het
is van groot belang deze gebruikershandleiding eerst rustig en aandachtig door te nemen alvorens met de
set aan het werk te gaan.Houdt u verder aan de van toepassing zijnde gezondheid- en veiligheidsvoorschriften
en neem plaatselijke bepalingen en verordeningen in acht.  Deze handleiding is opgebouwd uit een drietal
hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een index.

Hoofdstuk 1 Deel 0 Informatie over gebruik van de gebruikershandleiding en eisen aan het
 bedienend personeel

Deel 1 Algemene pompinformatie
Hoofdstuk 2 Deel 2 Informatie over de motor of de lagerstoel (aandrijving)
Hoofdstuk 3 Deel 3 Informatie over het hydrauliek (pomp) gedeelte

Speciale aandacht vragen wij u voor het Deel 0 waarin aanwijzingen worden gegeven over het gebruik van
deze handleiding en de eisen gesteld aan het bedienend personeel.

Voor verdere vragen, documentatie, of bestelling van reserve-onderdelen zijn wij U altijd graag van dienst.
Uw opgave van Uw pomptype en/of ons registratienummer zal bijdragen tot onze snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

Uw HIDROSTAL leverancier en servicepartner  eekels pompen b.v.
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0.0 ALGEMENE AANWIJZINGEN

0.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

0.1.1 VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSAANWIJZINGEN

De volgende symbolen en namen worden gebruikt in deze gebruikershandleiding als veiligheids- en
waarschuwingsaanwijzingen.

WAARSCHUWING!
Het niet of onzorgvuldig opvolgen van de door dit symbool aangegeven belangrijke werk- en
bedieningsaanwijzingen, kan tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen leiden.

Waarschuwingsaanwijzingen moeten strikt opgevolgd worden.

ATTENTIE!
Het niet of onzorgvuldig opvolgen van de door dit symbool aangegeven belangrijke werk- en
bedieningsaanwijzingen, kan tot zware machine of andere materiaalschade leiden.

Attentieaanwijzingen moeten exact opgevolgd worden.

AANWIJZING!
Het opvolgen van de door dit symbool aangegeven werkaanwijzing, leidt tot meer
doeltreffend werk. Aanwijzingen maken het werk gemakkelijker.

BIJZONDERE INFORMATIE

WETTELIJKE AANWIJZINGEN

0.1.2 VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN

Zorg ervoor dat bij werkzaamheden aan de pomp of aan de besturing deze geheel spanningsloos
worden gemaakt, zodat onbevoegden, bedradingsfouten of een afstandsbesturing niet Uw veiligheid in
gevaar brengen. Het verwijderen van de zekeringen is de meest betrouwbare methode.
Overtuig uzelf dat bij het uitbouwen van de pomp de pers en zuigleidingen zijn afgesloten middels
afsluiters.

0.2 EISEN AAN DE BEDIENER

Lees alvorens de pompset in gebruik te nemen de gebruikershandleiding.

Lees de informatie in deze gebruikershandleiding goed door en houdt u aan de aanwijzingen. U
voorkomt daardoor ongelukken en u houdt de beschikking over een uitstekend functionerende pompset.

Houdt u verder aan de van toepassing zijnde gezondheid- en veiligheidsvoorschriften en neem
plaatselijke bepalingen en verordeningen in acht.

De bedieners moeten enig technisch inzicht hebben om de pompset te kunnen bedienen, hebben zij dit
niet dan moeten zij hiervoor opgeleid worden. Onervaren mensen kunnen schade toebrengen en erger
nog lichamelijk letsel oplopen.
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1.0 POMP CODERING'S VERKLARING

De pomp codering is een samenstelling van combinaties van constructie groepen. Het "plus teken" is de
scheiding tussen de constructie groepen, en de "streep" is de scheiding tussen de algemene en de
specifieke omschrijving van elke constructie groep.

POMP CODERING

CONSTRUCTIE GROEPEN

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Voorbeelden: F10K-HD1R + FE4S4-MNGK + N3B4-10
D04Q-L010E+ DNXT2-MXEQ + X2B1-15
F10D-L01 + FE3Z7-CNEK + N2E1-10

A2QR2-CC3 + A01-10
F150-S03R + FFM1O-XM.Q
H06F-M01 + H2S10-L
E05K-M01 + EDM1F-MM.K

Hydrauliek Hidrostal-motor Kabel set
of
Lagerstoel

1.1  AFLEVERING

HIDROSTAL en eekels pompen  zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de pomp welke veroorzaakt
is door het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze instructie, en ook niet voor enig vervolgschade van
welke soort dan ook.

1.1.1 ONTVANGST VAN DE POMP UNIT

Inspecteer de zending op tekortkomingen of schades voorafgaand aan de ondertekening van de
verzendpapieren.  Rapporteer alle afwijkingen aan de transporteur.

1.1.2 NAAMPLAAT GEGEVENS

Elke pomp is voorzien van een fabrieksplaat waarop alle technische gegevens zijn vermeld. Eekels pompen
heeft een eigen identificatieplaatje voorzien van een uniek eekels nummer aangebracht (fig.1.0). Het is
essentieel de complete gegevens op te geven van beide platen bij
navraag van reserve delen en service.

Een uitleg over de betekenis van de codering kan worden gevonden
in het begin van het bedrijfsvoorschrift onder het hoofdstuk "
Pompcodering's verklaring".

11.10.2000
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1.1.3 OPSLAG

Als de pomp niet meteen wordt geïnstalleerd, neem het volgende in acht:

- Opslaan in een droge en schone plek zonder extreme verschillen in temperatuur. Wees er van overtuigd
dat de temperatuur in de opslagruimte tussen de -10° en +40°C (14° en 104°F) blijft

- De as moet elke twee weken gedraaid worden om een goede smeerfilm op de gesmeerde oppervlakten
te houden en om vastzitten door roest of oxidatie te voorkomen.

- Sla de eenheid niet op in een omgeving waar de pomp in trilling kan komen, anders kan lagerschade
ontstaan (Brinelling).

1.2 INSTALLATIE

De pomp moet zo dicht als mogelijk bij de vloeistof geplaatst worden en zo laag mogelijk om de best
mogelijke zuigconditie te garanderen. Voorkom bochten en grote pijplengten in de zuigleiding.

Zorg voor een goede ontluchting van de pomp- en leidingruimtes.

1.2.1 MONTAGE

- Algemeen:
De pomp kan zowel in horizontale als verticale positie gemonteerd worden.

- Bevestiging:
Als de pomp horizontaal wordt gemonteerd gebruik dan de op het slakkenhuis aangebrachte voet of
gebruik de steun welke aangebracht is aan de achterkant van het slakkenhuis.

Indien de pomp verticaal wordt gemonteerd gebruik dan de speciale zuigvoet gemonteerd aan de
zuigflens van de pomp of gebruik een steun welke gemonteerd wordt aan het slakkenhuis.

1.3 LEIDINGWERK

De zuig- en persleidingen moeten onafhankelijk worden ondersteund, zodanig dat zij geen spanning en
krachten op het pomphuis kunnen uitoefenen.

1.3.1 ZUIGLEIDING

Om de maximum beschikbare zuighoogte te verkrijgen, moet de zuigleiding zo direct en zo kort mogelijk
worden uitgevoerd vermijdt hierbij bochten. Als bochten gebruikt moeten worden, geniet een bocht met
grote radius de voorkeur. Het is belangrijk om doorzakkingen in een zuigleiding te voorkomen hierin kan
zich lucht ophopen en zuigverlies veroorzaken. Om dezelfde reden is het belangrijk om een luchtdichte
zuigleiding te hebben als er een zuigonderdruk aanwezig is.
De zuigleiding moet zo zijn gebouwd dat er geen luchtinsluitingen kunnen vormen en moet licht oplopen
naar de zuig van de pomp.
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1.3.2 DIMENSIONERING VAN ZUIGLEIDINGEN

De verliezen aan de zuigkant moeten zo laag mogelijk blijven, het leidingwerk mag nooit kleiner in diam-
eter zijn dan de aansluitdiameter van de pomp. Een maat groter in diameter geniet de voorkeur. Als een
grotere diameter pijpleiding is gewenst moet het verloop zo dicht mogelijk bij de pomp worden aangebracht,
gebruikmakend van excentrische verlopen (fig.1.1 en 1. 3). Concentrische verlopen mogen nooit gebruikt
worden, hier kunnen luchtinsluitingen optreden. (fig.1.2 en 1.4).

  /6a

fig.1.3 fig.1.4

fig.1.2fig.1.1

lucht
insluiting

lucht
insluiting

Ongebruikelijke zuigcondities zoals een hoge vloeistoftemperatuur, hoogte boven de zeespiegel, een
hoge soortelijke massa of viskeuze vloeistoffen zullen moeten worden gecompenseerd door een juiste
zuigleidingdiameter en een goed ontwerp.

WAARSCHUWING:
De pomp mag niet worden toegepast bij een onderdruk in de zuigleiding waarbij de vloeistof lucht of gas
bevat. Terugslag kleppen mogen niet in de zuigleiding worden toegepast. Schuifafsluiters moeten bij
voorkeur met de spindel horizontaal gemonteerd worden om ophoping van gas of lucht te voorkomen.
Zuigafsluiters moeten geheel geopend zijn tijdens bedrijf.
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1.3.3 PERSLEIDING

Gebruik zo weinig mogelijk verbindingen en indien de leiding stijgt, doe dit direct verticaal vanaf de pomp
waarna de weg horizontaal naar de aansluiting vervolgt kan worden.

Indien er terugslagkleppen in de persleiding worden gebruikt is het belangrijk de maximaal toegestane
vloeistofsnelheid, opgegeven door de fabrikant, niet wordt overschreden. Voor eenvoudige klepafsluiters
werkend op vuile vloeistoffen geldt een kenmerkende maximum snelheid van 3,5 meter/seconde.
Als deze waarden worden overschreden kunnen schokgolven het gevolg zijn bij het sluiten van de afsluiters,
welke de mechanische asafdichting kan lichten waarop materiaal tussen de dichtvlakken kan komen en
falen van de afdichting veroorzaakt met verlies van de afdichtingolie.

WAARSCHUWING:
Als de pomp werkt met een gesloten of verstopte pers- of zuigleiding is er een gevaar van oververhitting in
het slakkenhuis. Het is mogelijk dat door verdamping van het medium, gassen ontstaan. Dit kan schade
aan mens en machine veroorzaken als zij niet deskundig worden verwijdert.

1.3.4 AANSLUITING VAN HET LEIDINGWERK

Dit mag pas gebeuren als de vulspecie waarmee de fundatie is aangestort is uitgehard en de fundatiebouten
zorgzaam zijn vastgezet.

Het leidingwerk moet spanningsvrij aan de pomp gemonteerd worden met pakkingen tussen de flenzen. De
bouten moeten gelijkmatig en zorgvuldig worden aangehaald. Zorg ervoor dat de flenzen vlak zijn en
uitgelijnd zijn t.o.v. de pomp.

WAARSCHUWING:
Voor alle pompen uitgevoerd in gietijzer geldt dat grote voorzichtigheid geboden is met de montage van de
flenzen. Zet de flenzen gelijkmatig vast met een juiste spanning. Onder geen beding mag het pomphuis
onder leidingspanning komen te staan. Zulke spanningen kunnen leiden tot een blijvende schade welke
persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

1.4 SPECIALE TOEPASSINGEN

Als de pomp wordt toegepast voor de productie of transport van voedsel, controleer dan de volgende punten:

- Neem de van toepassingzijnde richtlijnen (normen) in acht.

- Vervang het koelmiddel en de afdichtvloeistof zoals genoemd in de gebruiksaanwijzing door een medium
welke toegestaan is in de productie van voedingsmiddelen. ( b.v. plantaardige olie)

- Schenk aandacht aan extreem schoon werken.
(Verwijdering en daarna schoonmaken van pomp en systemen)

- Schenk aandacht aan de juiste montage van de pomp en het systeem na een schoonmaakbeurt.
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2.0 INLEIDING

Bij elke pompset is op de motor een typeplaatje (fig.2.1) aangebracht met alle technische gegevens van de
motor en van de pomp (zie paragraaf 2.1). Het is belangrijk dat u bij elke aanvraag voor service of reservedelen
altijd de volledige gegevens vermeldt.

Op motoren die goedgekeurd zijn voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving  is een speciale
goedkeuringsplaat aangebracht. (fig.2. 2).

HIDROSTAL draaistroommotoren voor toerenregeling
met een frequentieomvormer moeten uitgerust zijn met
thermistoren volgens DIN - 44082 - S 150° C en worden
voorzien van een extra typeplaatje (fig. 2.3).

De HIDROSTAL aansprakelijkheidsgarantie is uitsluitend van toepassing indien:

1. De temperatuurbeveiliging zodanig is aangesloten dat de motor wordt uitgeschakeld wanneer een te hoge
wikkelingstemperatuur gemeten wordt. (zie paragraaf 2.4.1.2f  voor aansluitvoorschriften).

2. Alle drie de fasen van de motor voorzien zijn van een geschikte overbelastingsbeveiliging met extra Ikorte
aanspreektijd (paragraaf 2.4.1.2e).

3. De eventueel extra meebestelde lekvoeler is aangesloten op een speciaal voor dit soort motoren geschikt
relais. Raadpleeg paragraaf 2.4.1.3.g voor aansluitvoorschriften en een overzicht van geschikte relais.

4. Reparaties moeten altijd exact uitgevoerd worden volgens de instructies in dit handboek en er mogen
uitsluitend originele HIDROSTAL onderdelen toegepast worden die geleverd zijn door de HIDROSTAL
verkooporganisatie. Bij het gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie van HIDROSTAL.

Elke pomp wordt door de fabriek getest voordat hij wordt verzonden. Hierbij wordt de juiste elektrische en
mechanische werking beproefd en wordt gecontroleerd of de motor absoluut waterdicht is. Demontage
door ieder ander dan een officieel HIDROSTAL servicecentrum kan verlies van garantie tot gevolg heb-
ben.

fig. 2.1 fig. 2.2

2b

fig. 2.3
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2.1 VERKLARING VAN DE TYPECODERING

MOTOR CODE

E K Y A 6  -  M N E Q

Code voor de pompgrootte waarop de motor gemonteerd kan worden.
De groottes zijn: B, C, D, E, F, H, I, L.

Code voor het koelingtype van deze motor.

K = Convectie: luchtgekoeld, 100%  droogloopbestendig(*).

E = Interne koeling: geforceerde circulatie van inwendige
koelvloeistof: warmte wordt overgedragen
op het te verpompen medium (*/**).

F = Externe koeling: koelwater van externe oorsprong (*/**).

* = indompelbaar, onderdompeling niet noodzakelijk
** = stator met koelmantel

Motorgrootte volgens IEC-normalisatie:

grootte: 0/Z 2/Y 3/X 4/W 5/V 6/U 7/T
IEC: 90 100 132 180 225 280 315

Codering voor motorconstructie

Motortoerental

     Nominaal toerental
50 Hz 60 Hz

2 = 2 polige motor 3000 3600
3 = omschakelbaar toerental, 2/4-polig 3000/1500 3600/1800
4 = 4 polige motor 1500 1800
5 = omschakelbaar toerental, 4/6-polig 1500/1000 1800/1200
6 = 6 polige motor 1000 1200
7 = omschakelbaar toerental, 6/8-polig  1000/750  1200/900
8 = 8 polige motor   750   900
9 = omschakelbaar toerental, 8/10-polig    750/600    900/720
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4b

VERKLARING VAN DE TYPECODERING, vervolg:

E K Y A 6 - M N E Q 1

Onderste mechanische asafdichting pos. 515 (pompzijde) type

C = Met afdichtingsvlakken kool-keramiek. Aanbevolen voor het verpompen
van water, actief slib en niet-schurende vloeistoffen.

M = Afdichtingsvlakken wolframcarbide-siliciumcarbide, rubber balg om het
veerpakket. Voor slib, modder en schurende vloeistoffen.

V = Met dichtingsvlakken van gebonden koolstof, voor licht schurende stoffen
N = Met dichtingsvlakken van gebonden koolstof en rubber balg, voor matig

schurende vloeistoffen.
X = Afdichtingsvlakken wolframcarbide-siliciumcarbide, roestvrijstalen bus

voor hogere pompdrukken en/of hogere toerentallen.
G = Afdichtingsvlakken siliciumcarbide, rubber balg en buitenliggende veer.

Elektrische uitvoering:

Standaard Ex-proof

Motorgrootte Toebehoren      Motorgrootte
W/V/U/T  Z/Y/X Z/Y/X   W/U/V/T

4/5/6/7** 4/5

N N geen bewakingselementen X X

S metingeboude lekvoeler I

M* F met vlotterschakelaar Z Y*

V met ingebouwde lekvoeler U
en vlotterschakelaar

- met sensor voor lagertemperatuur -

* aanvullende bewakingselementen zijn vermeld in de opdrachtbevestiging
** Motorgrootte 6+7: altijd met  SA1-.. (alle genoemde elementen inbegrepen)

Wikkelingspanning (zie typeplaatje):
A = 230/460 V 60 Hz
E = 400 V 50 Hz
G = 415 V 50 Hz
K = 575 V 60 Hz
S = speciale spanning

Q = Q-hydrauliek
K = K-hydrauliek

1 of blanco = Materiaaluitvoering 1
5 = Materiaaluitvoering 5
6 = Materiaaluitvoering 6

KABELCODERING

N Y A 1  -  1 0
fabriekscodering (niet van belang voor instructies)

lengte in meters
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2.2 MONTAGE

DOMPELPOMPEN

Voordat de pomp gemonteerd kan worden dient de gehele constructie bouwkundig en technisch compleet
afgebouwd te zijn. Zorg er voor dat de lengte van de meegeleverde kabel voldoende is voor de locale situatie.

Het is raadzaam om voor montage- en servicedoeleinden een hijsblok of kettingtakel boven de pompput aan te
brengen (of tenminste de mogelijkheid dit later te doen). Er dient een spoelwatervoorziening aanwezig te zijn met
een druk van ca. 4 bar om de pomp schoon te kunnen spuiten wanneer hij uit de put verwijderd wordt.

Zorg er voor dat de kabeluiteinden tijdens de montage  NOOIT IN CONTACT KOMEN MET WATER.

2.2.1 MONTAGE VAN HET GELEIDEBUISSYSTEEM (fig. 2.4)

a) Monteer de bovenste buishouder van de geleide-
buis. Zorg er voor dat er voldoende ruimte blijft voor
de geleideklauw.

b) De putbodem waarop de voetbocht gemonteerd
moet worden dient vlak en horizontaal te zijn. Zet de
voetbocht vast met chemische ankers of met
plugbouten en zorg er voor dat de pennen voor de
geleidebuis loodrecht onder de pennen van de bo-
venste buishouder komen te staan.

c) De geleidebuis dient gemaakt te worden van stan-
daard thermisch verzinkte (of roestvrijstalen) pijp.
Snij de pijp af op de juiste lengte. Zet het onderste
buiseind over de pen van de voetbocht of in de
daarvoor bedoelde opening. Maak de bovenste buis-
houder los. Schuif de pen in het bovenste uiteinde
van de glijbuis en zet de buishouder weer vast.
Controleer of de glijbuizen exact verticaal staan en
parallel lopen.

d) De persleiding moet geheel spanningsvrij en goed in
lijn op de voetbocht aangesloten worden.

Wanneer er vlak bij de pomp een terugslagklep
gemonteerd is, dan moet bij de eerste maal opstarten
van de pomp alle lucht uit het pomphuis en de
persleiding (tot de terugslagklep) verwijderd worden
om er voor te zorgen dat de pomp geheel gevuld is
met water. (paragraaf 2.2.3, fig. 2.5).

2.2.2 CONTROLES VOORAF

  Controleer voordat de pomp in de put zakt of:

- De hijsketting of de stalen hijskabel op de juiste wijze is bevestigd aan de hijsogen.
- De kabeldoorvoer van de motor onbeschadigd is, of hij nog stevig vast zit en of de kabels stevig omklemd

worden door de kabeldoorvoer.
- De kabels tijdens transport of de montage niet beschadigd zijn. Let vooral op knikken of scheuren in de

isolatie. Wanneer de buitenmantel van een kabel beschadigd is moet hij in zijn geheel vervangen worden.
- De kabels lang genoeg zijn en dat ze de pomp zonder belemmering kunnen volgen.
- De kabeluiteinden nooit in contact geweest zijn met water.
- De rubber afdichtingsring voor de persflens van de pomp goed in de groef ligt en niet beschadigd is.
- De rubber afdichtingsring grondig ingevet is.
- De draairichting correct is (paragraaf 2.2.4, fig. 2.6).

O-ring

geleidebuis

fig. 2.4

bovenste buishouder

kabelbevestiging

geleideklauw

rubber dichting

voetbocht

kettinghaak
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2.2.3 SPOELWATERAANSLUITING

De pompen zijn voorzien van een spoelwateraansluiting (hulp-
aansluiting “F”, fig. 2.5).
Bij normale rioolwatertoepassingen wordt deze aansluiting niet
gebruikt. deze dient echter wel aangesloten te worden in bijzon-
dere gevallen, waarbij slib of een slurry in hoge concentraties
verpompt moet worden. Hij zal schoon water leiden naar de ruimte
tussen de waaier en de onderste asafdichting en zorgt zo periodiek
voor verwijdering van zich daar verzamelende verontreinigingen.

De druk van het spoelwater moet geregeld worden op 0,5 tot 1 bar
(7-14 psi) boven de persdruk van de pomp. De waterspoeling
wordt geregeld met een magneetventiel, bestuurd door een tijd-
klok. Een spoelperiode van 60 seconden is voldoende. De spoel-
frequentie is afhankelijk van de omstandigheden en moet voor elke
installatie apart bepaald worden.

De benodigde hoeveelheid spoelwater is afhankelijk van de grootte
van de pomp en van de toepassing: doorgaans is een stromings-
hoeveelheid van 6-8 l/min voldoende.

Aansluiting “F” kan ook gebruikt worden om de lucht uit het
pomphuis te laten ontsnappen voordat de pomp opgestart wordt
(hoofdstuk 2.2.1d), wanneer dit via de persleiding niet mogelijk is.

2.2.4 DRAAIRICHTING

Voordat u de pomp in de put laat zakken moeten alle elektrische aansluitingen als vermeld in paragraaf
2.4.2 uitgevoerd  en de draairichting gecontroleerd worden. Vanaf de zuigopening gezien moet deze linksom
zijn. Controleer de draairichting van de waaier door de pomp aan de hijsogen op te hangen en de pomp dan,
terwijl hij schuin op de vloer rust, heel even te starten. Het reactiekoppel moet er voor zorgen dat de pomp,
gezien op de bovenzijde van de motor, een ruk linksom geeft.(fig.
2.6).

Bij een poolomschakelbare motor moet deze procedure voor
elk toerental herhaald worden.

PAS OP:
Is de draairichting onjuist, verwissel dan bij een installatie
met meerdere pompen of met poolomschakelbare pom-
pen uitsluitend de aansluitingen van de motorkabel in
de starterkast. Verwissel nooit de aders van de hoofd-
voeding van het schakelpaneel. Dit zou er voor zorgen dat de
draairichting bij alle pompen of toerentallen omgedraaid wordt.

F

fig. 2.5

6a

linksom in de zuigopening gezien

draairichting van
de waaier

fig. 2.6

richting van de
startreactie
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2.2.5 DE POMP NEERLATEN IN DE PUT

- Maak de putbodem zorgvuldig schoon en vrij van bouwresten en andere vaste verontreinigingen.
- Smeer de rubber afdichtingsring in met vet.
- Hijs de pomp omhoog, plaats hem recht boven de geleidebuizen en zorg er voor dat de klauw op de juiste plaats

komt. Laat de pomp geleidelijk zakken totdat hij tegen de voetbocht zit. De flenzen worden op elkaar afgedicht
door de rubber afdichting in de klauw die tegen de persflens van de pomp is gemonteerd. Deze wordt door het
eigen gewicht van de pomp (nadat deze op zijn plaats is gekomen) tegen de voetbocht aan gedrukt.

- Wanneer de hijsketting slap valt kan hij los genomen worden van de hijsvoorziening en zodanig op de kettinghaak
vast gezet worden dat hij zo strak mogelijk hangt.

WAARSCHUWING:
De ketting en de kabel moeten gegarandeerd stevig aan de ophanghaken bevestigd worden. Wanneer
ze los raken kunnen ze via de zuigaansluiting in de pomp getrokken worden en daarbij ernstige schade
veroorzaken.

2.2.6 DROOG OPGESTELDE INDOMPELBARE MOTOREN

HIDROSTAL indompelbare motoren behoeven voor hun koeling niet in de vloeistof gedompeld te zijn. Ze
kunnen ook op droge locaties opgesteld worden. Dit is vooral een voordeel op plaatsen waar incidenteel
overstromingsgevaar dreigt, omdat deze motoren daarbij niet beschadigen.

De overgangskasten voor de  besturing en voedingsaansluiting moeten altijd hoger gemonteerd worden dan het
hoogst te verwachten vloeistofpeil. Ze moeten goed afgedicht en/of geventileerd worden om inwendige
condensvorming te voorkomen.

2.3 STARTEN

De pomp is startklaar na uitvoering van het volgende:

a) Alle bouwresten zijn uit de zuigput verwijderd.
b) Fundatieplaat of zuigbocht is stevig gemonteerd op het fundament.
c) Alle roterende delen zijn met de hand vrij beweegbaar.
d) De draairichting van de motor is gecontroleerd en correct, i.e. linksom, gezien op de inlaatopening

van de pomp (paragraaf 2.2.4)
e) Alle zuig- en persafsluiters staan OPEN.
f) Alle niveauregelingen zijn goed afgesteld. Het uitschakelniveau is hoog genoeg om te voorkomen

dat er lucht in het zuiggedeelte van de pomp komt.
g) Laat een pomp nooit drooglopen, omdat de vloeistof in de pomp dient als smeermiddel voor de vlak

langs elkaar draaiende delen. De pomp kan schade oplopen wanneer hij gedurende een langdurige
periode droog draait.
Opmerking:
Wanneer de pomp hoger opgesteld staat dan het vloeistofniveau kan de pomp met vloeistof gevuld
worden met behulp van een ejecteur of een vacuümpomp. Verticaal opgestelde HIDROSTAL
pompen voor de verwerking van vaste bestanddelen zullen zichzelf opvullen wanneer het waaier
uiteinde in de te verpompen vloeistof is ingedompeld en er op het pomphuis of de persleiding een
automatisch ontluchtingsventiel is aangebracht (tussen pomp en terugslagklep).

HET STARTEN VAN DE POMP

Start de pomp nooit tegen gesloten afsluiters (behalve de terugslagkleppen).

Start de pomp met de handbediening. Meet de stroomsterkte in elke afzonderlijke ader. Registreer de
gemeten waarde en vergelijk deze met de waarde als vermeld op het typeplaatje. Is de stroomsterkte meer
dan 5% hoger, stop dan de pomp en zoek de mogelijke oorzaak met behulp van de ‘storingstabel’ (paragraaf
2.5)

Na uitvoering van de eerste controles kan de pomp overgeschakeld worden op automatische besturing. Laat
de pomp enkele malen automatisch in- en uitschakelen en kijk goed of alle niveauregelingen goed afgesteld
zijn en naar behoren functioneren. Kijk tevens of alle alarmeringen en de toerbeurtschakeling (indien de
besturing hierin voorziet) goed werken.
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Noteer de datum en de tijd en zet de pomp op automatisch bedrijf. Voer onderhoud uit volgens paragraaf 2.6.

ALGEMENE BEDRIJFSCONDITIES

De pomp mag nooit permanent werken op een bedrijfspunt buiten het werkgebied: een hoge persdruk met een lage
opbrengst of een lage persdruk met een hoge opbrengst. Onder deze omstandigheden wordt de levensduur van
de lagering bekort en treedt er overmatige slijtage op.

STORINGEN
Raadpleeg de tabel, paragraaf 2.5.

2.4 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De motorklemmen zijn op de fabriek aangesloten volgens opgave (zie het typeplaatje).

Zorg er voor dat de elektrische voedingspanning gelijk is aan de vermelding op het typeplaatje (tolerantie +/- 5 %).
Bij een 5 % tot 10 % lagere spanning kan de pompcapaciteit wat lager zijn en is de opgenomen stroomsterkte soms
wat hoger, maar de motor loopt geen schade op. Is het voltage meer dan 10% lager, dan kunt u rekenen op een
sterke achteruitgang van de pompcapaciteit en een sterke stijging van de opgenomen stroomsterkte (oververhitting
van de motor en ernstige bedrijfsstoringen). De gegevens die vermeld zijn op het typeplaatje gelden voor een
omgevingstemperatuur tot 40° C (vloeistof en lucht). Neem bij hogere temperaturen contact op met de fabrikant.

Sluit alle elektrische aansluitingen aan volgens het aansluitschema.

2.4.1 SCHAKELKAST

2.4.1.1 VEILIGHEID VAN BEDIENEND PERSONEEL

Voordat er werkzaamheden aan de pomp verricht mogen worden moet de elektrische voeding afgekoppeld
worden door middel van een vergrendelbare scheidingsschakelaar of door de zekeringen uit de schakelkast te
verwijderen. Het is niet veilig genoeg wanneer de besturingsschakelaar UIT gezet wordt. Door een besturingsfout
of verkeerde bedrading zou de motor weer in bedrijf gezet kunnen worden.

2.4.1.2 MINIMALE VEREISTEN

De schakelkast moet tenminste uitgerust zijn met:

a) Scheidingsschakelaar, bij voorkeur vergrendelbaar.

b) Zekeringen (traag) of beveiligingsschakelaars in elke binnenkomende fase.

c) Bliksembeveiliging. Bij risico op bliksemschade moeten alle binnenkomende fasen voorzien zijn van een
bliksemvoorziening.

d) Motorstarter. Het startrelais dat de volle voedingspanning moet kunnen schakelen, dient te voldoen aan de
lokaal geldende elektrische voorschriften en moet geschikt zijn voor het volle vermogen van de motor.

e) Motorbeveiligingsrelais met extra korte aanspreektijd (thermisch blok). Deze moeten altijd geselec-
teerd worden op basis van de op het motorplaatje vermelde stroomsterkte. Ze moeten onder geblokkeerde
rotorcondities binnen 6 seconden uitschakelen (ca. 6x nominale stroomsterkte bij vollast) om de wikkelingen
in voldoende mate te kunnen beschermen; raadpleeg de “trip curve” van de overbelastingbeveiliging om er
voor te zorgen dat ze aan deze eis voldoen.

LET OP:
Op indompelbare motoren wordt geen garantie verleend, tenzij alle fasen van de motor zijn voorzien van een
goede overbelastingsbeveiliging met extra korte aanspreektijd. Bij aanspraak op garantie moet met de
documentatie aangetoond worden dat de juiste overbelastingsbeveiliging is toegepast.
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f) Temperatuurmeetcircuit. Elke motor is uitgerust met temperatuurschakelaars in de kop van de
wikkelingen (besturingskabels 1 en 2). Het zijn bimetaalschakelaars (vgl. “Klixon”). Ze kunnen direct
opgenomen worden in het besturingscircuit van de motor zolang de belasting nooit hoger wordt dan 220/
240V en 2,5 A.

Bij aandrijving met een frequentieregelaar (paragraaf 2.0) is het raadzaam de motoren te voorzien  van 3-
voudige thermistors volgens DIN 44082-S 150° C. Bij explosieveilige motoren is dit verplicht. Ze mogen
uitsluitend toegepast worden in combinatie van een thermistorschakeling type PTB 3.53-PTC/A.

Thermistors kunnen als alternatief (op speciale bestelling) ook toegepast worden voor normale motoren.
Bij alle motoren die voorzien zijn van thermistors is aan het kabeluiteinde een label bevestigd met de
volgende tekst:

          ATTENTION! Semiconductor switch! More than 2.5 Volt destroys the motor winding!
(LET OP! Halfgeleiderschakeling! Een spanning hoger dan 2,5 Volt veroorzaakt schade aan de motorwikkeling!)

PAS OP:
Er wordt geen garantie verleend indien deze draden niet zodanig zijn aangesloten dat de motor direct  wordt
uitgeschakeld  wanneer het circuit wordt geopend als gevolg van een inwendige motorstoring of een tijdelijk
te hoge temperatuur.

g) Motoraansluitingen

Bij alle indompelbare motoren moeten de stuurklemmen 1 en 2 (voeler voor de temperatuurbegrenzing)
dusdanig aangesloten worden dat de pomp niet automatisch weer in bedrijf kan komen, zelfs niet wanneer de
temperatuurschakelaar (klixon) weer is afgekoeld en het circuit weer kort sluit. Voordat de motor weer in
bedrijf gesteld wordt moet eerst de oorzaak bepaald en opgelost worden.

LET OP:
De temperatuurvoelers zullen de motor alleen uitschakelen wanneer als gevolg van een elektrische storing
de temperatuur geleidelijk stijgt. Deze voorziening beveiligt niet tegen een plotselinge temperatuurstijging
vanwege overbelasting zoals in geval van een geblokkeerde rotor. Ze kunnen dus nooit de eerder genoemde
overbelastingsbeveiliging (en) vervangen.

K1,K2 = Temperatuurbegrenzing
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2.4.1.3 AANBEVOLEN EXTRA VOORZIENINGEN

a) Keuzeschakelaar “HAND - UIT - AUTO”.

b) Laagspanningsaansluiting voor niveauschakelaars.

c) Indicatielampen IN BEDRIJF en STORING.

d) Bedrijfsurenteller: Belangrijk voor de onderhoudsplanning.

e) Toerbeurtschakelaar voor pompstations met meerdere pompen.

f) Alarmvoorziening voor hoog niveau in de put: Bij voorkeur op een onafhankelijke netvoeding
om te zorgen voor permanente bewaking, zelfs bij storing in de hoofdvoeding.

g) Lekvoeler

h) Vlotterschakelaar

i) Lagertemperatuurvoeler

2.4.2 AANSLUITINGEN

Elke kabel is voorzien van drie of zes vermogensaders, een aarddraad en extra aders voor temperatuur-
beveiliging en lekdetectie.

Het is niet noodzakelijk de motor open te maken om hem aan te sluiten op de voeding. Vermijdt
dit, zodat de oorspronkelijke hermetisch dichte fabrieksafdichting behouden blijft.

Wanneer de afdichting van het motordeksel open geweest is, moet de lekdichtheid getest worden als
omschreven in paragraaf 2.8.

De vermogensaders zijn gemarkeerd volgens de onderstaande tabel:

  aantal aantal wikkeling kabel markering
  toeren- gelei-   toerental aanslui- volgens

MOTORTYPE   tallen- ders (a) (b) ting (c) DIN-norm 42-401

tot 4 kW, directe inschakeling 1 3+C+E Y U V W

>4 kW 1 6+C+E ∆ U1 V1 W1
ster/driehoek aanloop W2 U2 V2

twee toerentallen Dahlander 2 6+C+E N Y 1U 1V 1W
Y/YY, directe  inschakeling. H YY 2U 2V 2W

poolomschakeling, per toerental 2 6+C+E N Y 1U1 1V1 1W1
directe inschakeling H Y 2U1 2V1 2W1

poolomschakeling, N Y  1) 1U1 1V1 1W1
laag toeren: directe inschakeling 2 9+C+E
hoog toeren: ster/driehoek H ∆ 2U1 2V1 2W1

2U2 2V2 2W2

poolomschakeling, N ∆ 1U1 1V1 1W1
hoog en laag toerental met 1U2 1V2 1W2
ster/driehoek inschakeling 2 12+C+E 2U1 2V1 2W1

H ∆ 2U2 2V2 2W2
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a) E = aarde (geel-groen)
C = besturingsdraden

voor standaard motoren: * voor EEx (explosieveilige) motoren,
temperatuurbeveiliging 1 - 2 met tweevoudige temperatuur-
lekdetectie (optie) E - 4 beveiliging: *

laagste, temperatuurmeting 1 - 3

hoogste, temperatuurbegrenzing 1 - 2
lekdetectie (optie) zie opm.

OPMERKING:
Bij EEx is de lekdichtheidscontrole altijd aangesloten met een aparte kabel aan de onderkant van de

motor.
* Indien u twijfelt of de motor standaard is of explosieveilig, raadpleeg dan paragraaf 2.1.

b) N = laag toerental H = hoog toerental

c) Y/YY = directe start (Dahlander) D = ster/driehoek inschakeling mogelijk
1) = de aanloopstroom is bij dit toerental lager dan de aanloopstroom bij ster/driehoek inschakeling

op het hoge toerental.

2.4.3 NIVEAUSCHAKELAARS

- Het is raadzaam bij explosiegevaarlijke installaties voor de niveauregeling een intrinsiek veilig circuit toe
te passen.

- Pas voor het in- en uitschakelniveau een niveausensor toe die geschikt is voor de te verpompen
vloeistof.

- Gebruik voor de hoogniveaualarmering een vlotterbal als vlotterschakelaar (in de praktijk blijkt dit de
meest betrouwbare uitvoering te zijn), zelfs wanneer er voor de pompregeling een ander type wordt
toegepast.

- De vlotterbal voor het alarm moet op een redelijke hoogte boven het hoogste pompinschakelniveau
geplaatst worden om vals alarm te voorkomen.

2.4.4 NIVEAUREGELING

De in- en uitschakelniveau’s moeten zodanig afgesteld worden dat er voldoende opslagcapaciteit is
tussen “IN” en “UIT” en de pomp niet vaker dan 10 x per uur ingeschakeld hoeft te worden. Bij een hogere
schakelfrequentie kunnen bepaalde componenten van de motorbesturing defect raken en treedt
overmatig vermogensverbruik op. De minimale opslagcapaciteit kan berekend worden met de volgende
formule:

V = 0.9 x Qp V = opslagcapaciteit of inhoud van de put tussen in- en uitschakelniveau
(in kubieke meters)

     Z Qp = opvoercapaciteit van de pomp (in liter/seconde)
Z = aantal inschakelingen per uur (Z = 10, maximum)

2.4.5 BENODIGDE ONDERDOMPELING

HIDROSTAL indompelbare motoren kunnen permanent draaien, ongeacht of ze zijn ondergedompeld
of droog staan opgesteld. Voor de koeling behoeven deze motoren niet in de vloeistof gedompeld te zijn.

Is de pomp nat opgesteld in een put, dan kan het uitschakelniveau daarom lager afgesteld
worden dan de bovenzijde van de pomp.

Zorg er echter voor dat er altijd voldoende toeloophoogte over blijft om te voorkomen dat er een draaikolk
ontstaat of dat er via de inlaatopening lucht naar binnen gezogen wordt.

Voor het opvullen/ontluchten van de pomp wanneer deze moet beginnen met pompen zal het inschakelniveau
van de pomp tenminste even hoog moeten liggen als het uiteinde van de waaier
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1. Pomp niet gevuld met water, niet ontlucht X
2. Toerental te laag X X
3. Toerental te hoog X X X
4. Er wordt lucht aangezogen via de zuigleiding X X X X X
5. Persleiding verstopt/afsluiter dicht X X X
6. Lucht of gas in de te verpompen vloeistof X X X X X X
7. Opvoerhoogte te groot (hoger dan berekend) X X X
8. Aanzuighoogte te groot X X X
9. Onvoldoende NPSHbeschikbaar bij warme stoffen X X X
10. Aanzuigopening niet voldoende ondergedompeld X X X X X X
11. Slibconcentratie hoger dan berekend (%  DS) X X X
12. Soortelijke massa van het medium te hoog X
13. Waaier of zuigleiding verstopt X X X
14. Verkeerde draairichting X X X
15. Waaierspelingen te hoog X X
16. Waaier beschadigd X X X
17. Thermische beveiliging bekrachtigd; keuzeschakelaar UIT X
18. Motor defect X X X X
19. Spanning te laag X X X X
20. Er zit iets los X X
21. Koeling uitgevallen X
22. Lagers versleten X
23. Waaier uit balans X
24 Niveauschakelaar IN defect of niet ingedompeld X
25. Waaier te klein X
26. Waaier loopt aan tegen het zuigdeksel X X X
27. Dikvloeibaar slib en kleine waaierspeling X
28. Lucht of gas aan de achterzijde van de waaier X X

La
w

aa
i

PROBLEEM
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2.6 SERVICE EN ONDERHOUD

2.6.1 ALGEMEEN

Voordat u werkzaamheden aan de pompset uitvoert moet u eerst de hoofdvoedingsschakelaar uitschakelen
en de zekeringen uit de schakelkast verwijderen.

De onderstaande controles (paragraaf 2.6.3) kunnen uitgevoerd worden in het veld. Wanneer reparatie
noodzakelijk is, stuur de pompset dan naar het dichtstbijzijnde eekels pompen vestiging.

PAS OP:
Zorg er voor dat wanneer u de voedingkabel op de schakelkast losgemaakt heeft, de kabeluiteinden NOOIT
in contact kunnen komen met water. Verpak ze voor transport en verzending waterdicht door de kunststof
bescherming weer aan te brengen die bij de levering van de pomp over het kabeluiteinde was aangebracht.
Indien deze niet meer beschikbaar is, pak dan de kabeluiteinden in een plastic zak en plak deze goed dicht met
plakband.

2.6.2 KOELING

HIDROSTAL indompelbare motoren zijn geschikt voor permanent bedrijf, ongeacht of ze zijn onderge-
dompeld of geheel buiten de vloeistof staan (als bij droge opstelling).
Voor koeling worden diverse methoden toegepast, afhankelijk van de motorgrootte en de toepassing (de
tweede positie in het motortype is de codering
voor de koeling).

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN IN
FIG. 2.7/8/9

MOT = Afsluitplug statorhuis
OIL = Olieaftapplug
R = Olievulopening (of koelmiddeluitlaat

bij code “F”)
F = Spoelaansluiting
X = Koelmiddelinlaat (alleen code “F”)

CONVECTIE- Code “K” (fig. 2.7)

Hierbij wordt de warmte die in de motor wordt
opgewekt direct via het motorhuis overgedra-
gen op het omringende water (bij indompeling)
of de lucht (indien niet ondergedompeld).

fig. 2.7

Opening "F"

Opening "OIL"

Opening "MOT"
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fig. 2.8

Opening "R"

Opening "MOT"

Opening "F"
(3/4")

Opening "OIL"

Opening "MOT"
Opening "OIL"

Opening "R"

Opening "X"
Opening "F"
(3/4")

fig. 2.9
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INTERNE KOELING - Code „E“
(fig. 2.8)

Hierbij wordt de in de motor opgewekte
warmte vanuit de stator overgedragen op
een koelolie die door een koelmantel
stroomt die rond het statorhuis is aange-
bracht.

De olie draagt deze warmte dan weer over
op het verpompte medium via de olie-
kamer van de asafdichting (achterdeksel
van de pomp), die daarbij dus fungeert als
warmtewisselaar. De olie wordt rond-
gepompt door middel van een waaier op
de motoras.

EXTERNE KOELING  - Code „F“
(fig. 2.9)

Hierbij wordt de in de motor opgewekte
warmte vanuit de stator overgedragen op
een koelvloeistof die door een koelmantel
stroomt die rondom het statorhuis is aan-
gebracht. Het koelmiddel voert deze
warmte af naar een externe warmtewisse-
laar en moet rondgepompt worden door
middel van een extern circulatiesysteem.

Dit koelingtype is bedoeld voor die geval-
len waarbij interne koeling niet voldoende
is, vooral wanneer de temperatuur van het
te verpompen medium te hoog is voor een
effectieve koeling.

10.11.2000

T +31 (0)294-457712  info@pompdirect.nl  www.pompdirect.nl



Dat: No: File: Q_UEBE_NL94-BA 5080NL/OKT. 2000

GEBRUIKERSHANDLEIDING
INDOMPELBARE MOTOREN

2.6.3 CONTROLES IN HET VELD

2.6.3.1 VISUELE INSPECTIE NADAT DE POMP UIT DE PUT GETROKKEN IS

- Inspecteer de pomp en de motor op eventuele mechanische schade.
- Wanneer de pompcapaciteit en opvoerhoogte onvoldoende is, controleer dan de waaierspeling (zie de

handleiding voor het pompgedeelte).
- Controleer of zekeringen en instellingen van de overbelastingsbeveiliging en tijdschakelaars correct zijn.
- Controleer of de niveauregeling goed werkt.
- Controleer de isolatieweerstand van de motorwikkelingen en de kabels met behulp van een ohmmeter met

een hoge meetspanning (“megger”). Deze basiscontrole moet uitgevoerd worden op de aansluitingen aan
de schakelkast. Controleer de weerstand tussen de aders onderling en van elke ader apart ten opzichte
van aarde.

PAS OP:
Wanneer er thermistors gemonteerd zijn, voer dan geen “megger test” uit op de stuurbekabeling: een
spanning hoger dan 2,5 V maakt thermistors defect en kan zorgen voor schade aan de wikkelingen.

Een waarde van minder dan 1,0 Megaohm kan duiden op een defecte isolatie van kabels of wikkelingen.
In geval van defect moet de pomp compleet met de bekabeling verwijderd worden en raadpleeg paragraaf
2.8 voor verdere inspectie.

2.6.3.2 INSPECTIE VAN DE MOTORBEHUIZING

Deze inspectie bestaat uit controle van de conditie van de bovenste mechanische asafdichtingl en/of de
O-ringen van het motorhuis.

Zet de pomp verticaal op zijn zuigflens. Verwijder de plug “MOT” (fig. 2.7/ 8 of 9) en de koperen ring (536), zodat
eventuele vloeistof weg kan lopen. Voer afhankelijk van wat er uit het motorhuis naar buiten komt de
onderstaande reparatie uit:

WATER
MENGSEL WATER/OLIE
OLIE = Vervang de bovenste mechanische asafdichting (pos. 516)
GEEN VLOEISTOF (DROOG) = Statorhuis is OK. Geen defect.

PAS OP:
Deze plug dient volledig waterdicht af te sluiten. Bij montage moeten de afdichtingsvlakken goed schoon
en vlak zijn. Verhit een nieuwe koperen ring totdat hij roodgloeiend is en dompel hem direct daarna in koud
water, zodat hij zacht wordt. Dit garandeert het beste afdichtingsresultaat. Alle ringen die door Hidrostal
geleverd worden zijn al vooraf zachtgegloeid.

15b

ISOLATIETABEL

CONDITIE VAN MOTOR EN KABELS OHMS  Ω     MEGA-OHM  MΩ

Een  nieuwe motor. 2.000.000 (of meer) 2

Een gebruikte motor die weer opnieuw in de put geplaatst kan worden. 1.000.000 (of meer) 1
MOTOR IN DE PUT. Aflezing geldt voor motor plus kabel             500.000  -  1.000.000 0,5 -  1,0
Een geïnstalleerde motor in redelijk goede conditie.
Een motor die mogelijk beschadigd is door blikseminslag of met schade aan 20.000  -    500.000 0,02 -  0,5
een van de fasen. De pomp hoeft om deze reden niet uit de put verwijderd te
worden.
Een motor met een ondichte of beschadigde kabel of wikkelingen. De pomp
moet spoedig uit de put verwijderd worden. De kabel moet gerepareerd worden, 10.000  -     20.000 0,01 -  0,02
danwel de motor moet gedroogd of vervangen worden.De motor zal vanwege
 deze reden niet direct uitvallen, maar zal niet langdurig meer kunnen blijven
functioneren.

Een motor die defect is of waarvan de kabelisolatie totaal beschadigd is. De
pomp moet uit de put verwijderd worden en de motor moet gerepareerd worden
 of vervangen.
- De motor zal weldra uitvallen. minder dan 10.000 0 - 0,01
- In deze conditie zal de motor niet werken. 0 0

Algehele inspectie met vervanging van lagers en afdichtingen}
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2.6.3.3 INSPECTIE VAN DE OLIE BIJ INDOMPELBARE MOTOREN

Dit is een controle van de conditie van de onderste mechanische asafdichting. Bij pompen die zijn uitgerust
met een lekvoeler wordt een defect aan de onderste asafdichting gemeld door bekrachtiging van het
weerstandrelais. Met de volgende controle kan ook zonder deze schakeling een geleidelijke achteruitgang
ontdekt worden.

De olie moet gecontroleerd worden na de eerste 1.000 bedrijfsuren en vervolgens eens per jaar.

Laat voordat de olie gecontroleerd gaat worden de pomp enkele minuten draaien, zodat eventuele
verontreinigingen goed door de olie vermengd
zijn. Hijs de pomp uit de put en spuit hem schoon
met water.

Controle van het oliepeil

1. Zet pompen met koeling type "F" of "K"
vertikaal rechtop en verwijder de plug die
gemarkeerd is met "OIL". Het niveau van het
koelmiddel dient vlak onder de opening te
liggen (fig 2.10).

2. Zet pompen met koeling type "E" vertikaal
rechtop en verwijder de plug die gemarkeerd
is met "R". Het niveau van het koelmiddel
dient vlak onder de opening te liggen (fig 2.11).

Wanneer het niveau veel lager is, dan heeft de
onderste asafdichting misschien gelekt en moet
mogelijk vervangen worden (paragraaf 2.9). Ligt
het niveau slechts een paar centimeter onder de
rand, vul dan nieuwe olie bij en controleer het peil
na 200-500 uur opnieuw. Ga nu verder met de
onderstaande controle van de oliekwaliteit.

Controle van de oliekwaliteit

Leg de pomp horizontaal met de plug “OIL” (536a)
naar boven. Verwijder de plug “OIL”. Steek een
buisje of een stukje slang naar binnen, dek het
bovenuiteinde met een vinger af en trek het met
een kleine hoeveelheid olie erin terug. Herhaal
deze handeling totdat het monster groot genoeg is
voor onderzoek. Inspectie toont 1 van de 3 onder-
staande condities aan:

a) Is de olie helder, dan zijn er geen probleem
met de onderste  asafdichting. Vul de olie tot
het hoogste peil bij. Draai de plug “OIL” weer
terug met een nieuwe koperen afdichtingsring.
De koperen ring moet zacht uitgegloeid zijn.

b) Is er slechts een geringe hoeveelheid water in
de olie aanwezig maar de olie is verder helder,
dan is het niet noodzakelijk de pomp te repa-
reren. Tap alle olie af en scheid het water af
van de olie. (paragraaf 2.6.3.4 of 2.6.3.5).

Gooi alle olie weer terug en sluit de opening
af met de plug “OIL” met een zacht uitgegloeide
koperen afdichtingsring (536). Controleer de
oliekwaliteit na 500 bedrijfsuren opnieuw.

16b

fig. 2.10

fig. 2.11
controleer in
verticale stand

vol
voeg olie toe,
controleer de
asafdichting

Opening "R"

Opening "OIL"

vol
voeg olie toe,
controleer de
asafdichting

controleer in
verticale stand
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Bij een nieuwe asafdichtingl (515) kan er tijdens de inloopperiode een geringe hoeveelheid water in
de oliekamer terechtkomen. Wordt er daarom bij de eerste controle na de inbedrijfstelling water
ontdekt, dan kan dit genegeerd worden.

Olie met een geringe hoeveelheid water ziet er melkachtig uit, maar heeft nog steeds een lage
viscositeit. Hij is nog steeds veel dunner dan motorolie, bijna even dun als petroleum.

c) Is er te veel water bij de olie gekomen, dan is de viscositeit veel hoger. De olie wordt even dik als
motorolie of zelfs dikker. In dergelijke gevallen, maar ook wanneer de olie ruikt naar slib of rioolwater,
moet de onderste asafdichting (515) gerepareerd of vervangen worden.

Raadpleeg bij het verwijderen van olie als hierboven beschreven onder (b) of bij groot onderhoud altijd
paragraaf 2.6.3.4 wanneer de tweede letter in het motortype "K" of "F" is en paragraaf 2.6.3.5 bij "E".

Vervang verontreinigde olie door nieuwe olie of scheid het water uit de olie af en gebruik de olie opnieuw.
De olie moet een zeer lage viscositeit hebben. De fabriek past de volgende oliesoort toe:

Soortelijke massa bij 20° C 0,812 g/ml
Viscositeit bij 20° C 6,75 mm2/s (cSt)
Viscositeit bij 40° C 3,52 mm2/s (cSt)
Stolpunt -38,0° C
Ontvlammingspunt 132,0° C
Vlampunt 142,0° C
Verdampingswarmte 251,0 kJ/kg
Oplosbaarheid in water niet

Aanbevolen oliesoorten:
Shell Pella A of S5585, Gulf minerale afdichtingsolie 896 of elke andere oliesoort met een vergelijkbare
specificatie. De vermelde lage viscositeit is heel belangrijk in verband met de juiste koeling.

2.6.3.4 OLIE VERWISSELEN BIJ MOTOREN MET CONVECTIE OF EXTERNE KOELING
TYPE "K" OF "F" (tweede letter in het motortype)

Verwijder de plug “OIL” (536a) en tap de oliekamer (504) volledig af door de pomp langzaam om te draaien
totdat de plug “OIL” naar beneden wijst (fig. 2.12). Bij motorgrootte 3/X, 4 en 5 kan er onder de plug “OIL” op
het achterdeksel (507) nog een plug gemonteerd zijn. Door deze plug open te draaien kan het laatste restant
olie verwijderd worden.

Wanneer de oliekamer van de pomp geheel leeg is, zet de pomp dan vertikaal op de zuigflens en vul hem
opnieuw met nieuwe of gereinigde olie. Het juiste oliepeil is bereikt wanneer de olie net onder de opening
van de plug “OIL” staat.

Monteer de plug “OIL” weer met een zacht uitgegloeide koperen afdichtingsring.

2.6.3.5 OLIE VERWISSELEN BIJ MOTOREN MET INTERNE KOELING
TYPE "E" (tweede letter in het motortype)

Verwijder de pluggen  "OIL" en "R" (Fig. 2.13) en tap de oliekamer en de koelmantel volledig af door de pomp
langzaam om te draaien totdat de pluggen "OIL" en "R" beide naar beneden wijzen (fig. 2.13). Wanneer alle
olie is afgetapt moet de plug "OIL" weer met een zacht uitgegloeide koperen afdichtingsring gemonteerd
worden. Zet de pomp verticaal rechtop.
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Vul opnieuw met gereinigde of verse olie met de juiste specificatie. De pomp is vol wanneer het oliepeil
gelijk is met de opening "R" (536) terwijl de pump verticaal omhoog staat. Breng de plug "R" weer aan met
een nieuwe zachtgegloeide koperen ring.

2.6.4 SMERING

Hidrostal motoren zijn voorzien van vetgesmeerde lagers. Voor nasmering wordt met de hand wat vet in
de lagers gestopt, wanneer de motor tijdens een grote onderhoudsbeurt geopend is. Er wordt bij de
fabricage en tijdens een grote onderhoudsbeurt voldoende vet aangebracht om de periode tussen twee
onderhoudsbeurten te kunnen overbruggen. (onderhoudsschema, paragraaf 2.8). Groot onderhoud dient
uitgevoerd te worden door een erkend Hidrostal reparatiebedrijf.

PAS OP:
Groot onderhoud van explosieveilige motoren moet altijd uitgevoerd worden in de fabriek of
door een erkend Hidrostal reparatiebedrijf, omdat anders het Ex-certificaat zijn geldigheid
verliest.

Deze motoren vergen tussen twee onderhoudsbeurten geen nasmering.

Als vetsmering adviseren wij:

STABURAGS NBU 8 EP van Kluber-Lubrication.

Dit is een vet op basis van een minerale olie en een bariumverbinding als verdikkingsmiddel.

Specifieke eigenschappen:

Kleur beige
Schijnbare dynamische viscositeit.(ca..) 6000 mPas
Werktemperaturen -30..150 ° C
Max. temperatuur (kortstondig) 170 ° C
NLGI-index 2
Penetratie DIN ISO 2137 (0,1 mm) 280
Druppelpunt DIN ISO 2176 > 220 ° C
Corrosiebescherming DIN 51802 0
Toerenparameter (n x d m) 5 x 105

fig. 2.13

Plug "OIL" (536a)

fig. 2.12

Plug "R" (536)Plug "OIL" (536a)
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2.7 MOTORKABELS

Als het motorhuis open geweest is moeten alle O-ringen vervangen worden door door HIDROSTAL
geleverde nieuwe exemplaren. O-ringen die gelijmd worden van standaard snoermateriaal zijn voor deze
kritische toepassing totaal ongeschikt; bij de las zal na korte tijd water in de motor naar binnen lekken.

Wanneer tijdens de controle aan de kabels in het veld (paragraaf 2.6.3.1) is gebleken dat de isolatie-
weerstand te laag was en de lekdetectie gaf geen alarm, dan mag aangenomen worden dat de isolatiefout
in de kabels zit en niet in de statorwikkelingen. Verwijder de bouten (509) en til het kabeldeksel voorzichtig
omhoog.

Knip de bedrading tussen de kabel en de wikkelingen los en voer een “megger”-test uit op de kabel en
de wikkelingen apart. Bij een fout in de wikkeling moet de motor in zijn geheel verstuurd worden naar het
dichtstbijzijnde erkende Hidrostal reparatiebedrijf. Bij een kabelfout kan een nieuwe kabel gemonteerd
worden.

2.7.1 KABEL OPNIEUW MONTEREN

Breng een O-ring (525) aan rond het afdichtingsvlak van het deksel (500). De kabels moeten met nieuwe
geïsoleerde kabelschoenen opnieuw aangesloten worden op de uitlopers van de wikkelingen. Zorg er
voor dat de isolatie geschikt is voor temperaturen tot 110° C.

2.7.2 BEPROEVEN OP LEKKAGE

Voordat de pomp nadat de motor open geweest is weer in bedrijf genomen kan worden (bijvoorbeeld na
vervanging van bekabeling), moet eerst op de volgende wijze de lekdichtheid getest worden.

Sluit na het verwijderen van de plug “MOT” (fig. 2.7) een voorziening van droge lucht (bijvoorbeeld een
luchtcompressor of een fietspomp) aan op de vrij gekomen opening. De luchtdruk mag max. 0,5 bar (7
psi) bedragen. De motor moet daarbij volledig ondergedompeld zijn in een beproevingstank.

PAS OP:
Zorg er voor dat het losse kabeluiteinde droog blijft.

Wanneer er een permanente stroom belletjes ontsnapt is het motordeksel niet geheel waterdicht
afgesloten. De lekkage moet verholpen worden door de voorgaande montageprocedure opnieuw uit te
voeren.
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Motor afdichting afdichting olie   uren
type motor- pomp-   in  tussen 2

zijde zijde liters smeringen

DKYT6 / DEYS6 1 1/2 1 1/8 2 35.000
EEYS6 / EEYT6 1 1/2 1 1/8 2 35.000
EK3A6 / EKXA6 1 1/2 1 1/2 5 50.000
EKXR7 1 1/2 1 1/2 5 50.000
EEXA6 1 1/2 1 1/2 9 50.000
EEXK6 1 1/2 1 1/2 9 50.000
EE3R6 / EEXR6 1 1/2 1 1/2 10 50.000
EEXR7 1 1/2 1 1/2 10 50.000
FEXQ6 2 2 13 50.000
FEXT6 2 2 13 50.000
FEXT7 2 2 13 50.000
FEXW6 2 2 14 50.000
FEXZ6 2 2 14 50.000
FE3Z7 / FEXZ7 2 2 14 50.000
FE4A6 / FE4A7 2 2 23 50.000
HE4B6 2 1/2 2 28 50.000
HE4S6 2 1/2 2 32 50.000
FE4S7 2 1/2 2 28 50.000
HE4S7 2 1/2 2 32 50.000
HE5B6 / HE5B7 3 3 44 45.000
HE5S6 / HE5S7 3 3 44 45.000
HE6S7 95 3 42 35.000
IE5S6 3 3 47 45.000
IE6S6 / IE6SV 95 3 68 35.000
IE6S7 95 3 68 35.000
IE7C6 100 100 94 35.000
IETT6 / IETT7 100 100 106 35.000
IETZ7 100 100 106 35.000
LE7T6 100 100 106 35.000
LETZ6 100 100 106 35.000

DKYT8 1 1/2 1 1/8 1 35.000
DEYS8 1 1/2 1 1/8 2 35.000
EEYT8 1 1/2 1 1/8 2 35.000
EEXR9 1 1/2 1 1/2 10 50.000
FEXQ8 2 2 13 50.000
FEXT8 / FEXTW 2 2 13 50.000
FE3Z8 / FEXZ8 2 2 14 50.000
FEXZ9 2 2 14 50.000
HE4B8 / HE4B9 2 1/2 2 28 50.000
HE4S8 / HE4S9 2 1/2 2 32 50.000
HE5B8 3 3 44 45.000
HE5B9 / HE5S9 3 3 44 45.000
IE5S8 3 3 47 45.000
IE6S9 95 3 68 30.000
IE6S8 / IE6SW 95 3 68 30.000
IETT9 100 100 106 30.000
LE7C8 100 100 106 30.000
LE7T8 / LETT8 100 100 106 30.000
LETZ8 100 100 106 30.000
LETZ9 100 100 106 30.000

Motor afdichting afdichting  olie    uren
type motor- pomp-  in    tussen 2

zijde zijde  liters     smeringen

BKZR2 / BKZY2 25 20 1,2 30.000
BEZR2 25 20 2,8 30.000
BEZY2 25 20 3 30.000
CEZR2 25 20 2,8 30.000
CEZY2 25 20 3 30.000
CEYR2 / CEYS2 1 1/2 1 1/8 2 30.000
CEYT2 1 1/2 1 1/8 2 30.000
DEYT2 1 1/2 1 1/8 2 20.000
DEXB2 / DEXBT 1 1/2 1 1/8 8 25.000
DEXL2 1 1/2 1 1/8 8 25.000
DEXQ2 2 1 1/2 10 25.000
DEXT2 2 1 1/2 10 25.000
DEXZ2 / DEXW2 2 1 1/2 11 25.000
EEWS2 2 1/2 1 1/2 24 15.000
EE5S2 / EEVS2 3 2 31 10.000

BKZR4 25 20 1,2 50.000
CKZR4 / CKZY4 25 20 1,2 50.000
CEZY4 25 20 3 50.000
CKYT4 1 1/2 1 1/8 1 40.000
DKYT4 1 1/2 1 1/8 1 35.000
DEYS4 / DEYT4 1 1/2 1 1/8 2 35.000
DE3A4 / DEXA4 1 1/2 1 1/8 8 45.000
DEXA5 1 1/2 1 1/8 8 45.000
DE3B5 1 1/2 1 1/8 8 45.000
DK3A4 / DKXA4 1 1/2 1 1/8 4 45.000
EEXA4 / EEXA5 1 1/2 1 1/2 9 45.000
EE3AU 1 1/2 1 1/2 9 45.000
EEXK4 1 1/2 1 1/2 9 45.000
EEXO4 / EEXR4 1 1/2 1 1/2 10 45.000
EEXV4 1 1/2 1 1/2 11 45.000
EE3R5 / EEXR5 1 1/2 1 1/2 10 45.000
EEXY4 1 1/2 1 1/2 11 40.000
EE3Y5 / EEXY5 1 1/2 1 1/2 11 40.000
EE4B4 / EEWB4 2 1/2 2 24 40.000
EE4B5 2 1/2 2 24 40.000
EE4S4 / EEWS4 2 1/2 2 28 40.000
EEWS5 2 1/2 2 24 40.000
FE3T4 / FEXT4 2 2 13 40.000
FEXW4 / FEXZ4 2 2 14 40.000
FE4B4 / FE4B5 2 1/2 2 24 40.000
FE4BU 2 1/2 2 24 40.000
FE4C4 2 1/2 2 28 40.000
FE4S4/FE4S5 2 1/2 2 28 40.000
FE4T4 2 1/2 2 28 40.000
FE5B4/FE5B5 3 2 38 35.000
FE5BU 3 2 38 35.000
FE5S5 3 2 38 35.000
HE5C4/HE5T4 3 3 44 35.000
HE5S5 3 3 44 35.000
HE6S4 95 3 42 20.000
HE6S5 / HE6SU 95 3 42 20.000
IE7C4 100 100 94 18.000
IE7T4 / IETT4 100 100 94 18.000
IETT5 100 100 106 18.000

2.8 ONDERHOUDSTABEL

PAS OP:
Onderhoud van Ex-motoren moet uitgevoerd worden door de fabrikant of in een erkend Hidrostal
servicebedrijf, anders verliest het Ex-certificaat zijn geldigheid.
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Fig. 2.14

fig. 2.15

2.9 VERVANGING VAN MECHANISCHE ASAFDICHTING

2.9.1 VERWIJDEREN VAN DE ONDERSTE MECHANISCHE
ASAFDICHTING (515)

a) asafdichting met buitenliggende veer - type “C” + “V”
(fig. 2.14)

Verwijder de asborgring (seeger, 546). Zorg er voor dat er aan
de spiebaan geen scherpe randen zitten, zodat de rubber delen
van de asafdichting tijdens het demonteren niet kunnen bescha-
digen. Smeer een beetje olie op de as voor een makkelijkere
demontage. Nu kunnen de roterende delen van de asafdichting
met de hand van de as getrokken worden.

b) asafdichting met rubber balg - type “M”
(fig. 2.15)

Verwijder de klemring “A” van de rubber afdichtingsbalg door
aan twee tegenover elkaar liggende zijden voorzichtig een
schroevendraaier tussen de balg en de ring te steken (fig. 2.16).

PAS OP:
Gebruik uitsluitend stompe schroevendraaiers omdat een
scherpe rand een snee in de balg kan veroorzaken. Draai de
schroevendraaier niet rond omdat daardoor de rubber balg
doorgeprikt kan worden.

Het is beter een geschikt voorwerp op het achterdeksel (achter-
plaat) te leggen, dat onder elk van de schroevendraaiers kan
dienen als steunpunt. De ring kan zo van de rubber balg omhoog
gewipt worden. (fig. 2.16).

Zorg er voor dat er aan de spiebaan geen scherpe randen zitten, zodat de rubber delen van de asafdichting
tijdens het demonteren niet kunnen beschadigen. Steek voorzichtig een schroevendraaier tussen de as
en de rubber balg.

Door nu de schroevendraaier gelijktijdig rond de as te draaien en hem omhoog te bewegen, kan de
lip van de balg uit de groef van de as gewipt worden. Een beetje olie op het aseind en de balg kan dit
vergemakkelijken. Is de balg eenmaal los uit de groef, dan kan het gehele roterende gedeelte com-
pleet met de balg van de as getrokken worden. Gebruik indien nodig twee schroevendraaiers om daar
eventueel het dichtvlak mee los te wippen (fig.2.17).

fig. 2.16
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fig. 2.17

c) Asafdichting met rubber balg d) Asafdichting met rubber balg
- type „N“  (fig. 2.18) - type „G“ (fig. 2.19)

Trek het losse gedeelte (A) met de hand verwijder de asborgring (546), indien
naar buiten. gemonteerd en trek het losse gedeelte (A)

met de hand naar buiten.

e) Asafdichting met roestvrijstalen huls
- type “X”  (fig. 2.20)

Verwijder de drie stelboutjes uit de buitenring
van het roterende gedeelte. Verwijder de
asborgring (546). Smeer voor een gemakkelij-
kere demontage een beetje olie op het aseind.
Nu kunnen alle roterende delen van de
asafdichting met de hand van de as getrokken
worden.

A

fig. 2.18

546

fig. 2.20

fig. 2.19
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f) Stationaire zitting (alle types)
(fig. 2.21 en 2.22)

Verwijder het stationaire gedeelte van de mechanische asafdichting op de volgende wijze:

Maak de bevestigingsmoeren (534) los en trek voorzichtig het achterdeksel of de afdichtingplaat (507) van
de oliekamer. Voorkom schade door er voor te zorgen dat de stationaire zitting (515) niet tegen de as stoot.

Nu kan de stationaire zitting vanaf de achterkant voorzichtig uit de kamer gedrukt worden.

Sommige HIDROSTAL dichtingen kunnen opnieuw gelept of gerepareerd worden (raadpleeg het dichtstbij-
zijnde servicebedrijf). Wanneer u een asafdichting verzendt voor inspectie of reparatie, dan is het belangrijk
dat de dichtingsvlakken zorgvuldig beschermd zijn tegen beschadiging tijdens het transport.

2.9.2 VERWIJDEREN VAN DE BOVENSTE MECHANISCHE ASAFDICHTING (516)

BELANGRIJK. Probeer nooit deze afdichting in het veld te verwijderen. Wanneer er bij de inspectie van de
motorbehuizing (als omschreven onder paragraaf 2.6.3.2.) wordt vastgesteld dat deze afdichting lek is, moet
de motor voor een complete inspectie verzonden worden naar het dichtstbijzijnde erkende HIDROSTAL
reparatiebedrijf.

2.9.3 MONTAGE VAN HET ACHTERDEKSEL

Hierbij is het van het allergrootste belang dat er schoon gewerkt wordt! Alle onderdelen moeten
voordat ze gemonteerd worden zorgvuldig schoon gemaakt worden met een oplosmiddel. Alle bewerkte
vlakken moeten goed schoon zijn en zonder bramen. Alle gleuven en vlakken voor O-ringen of andere
statische afdichtingen moeten geïnspecteerd worden op groeven of andere beschadigingen. Alle schroef-
draad moet schoon zijn, vooral in de gaten voor tapeinden. Alle O-ringen MOETEN vernieuwd worden
en ze moeten voordat ze op hun plaats aangebracht worden ingesmeerd worden met olie.

PAS OP:
Gebruik nooit O-ringen die samengesteld zijn uit tegen elkaar gelijmd snoermateriaal. Het is onze ervaring
dat de gelijmde las na verloop van tijd zal gaan lekken.

Leg een nieuwe O-ring op het oliekamerdeksel (504). Monteer het deksel of de asafdichtingsplaat (507)
weer zorgvuldig op zijn plaats en draai de tapeinden en de bevestigingsmoeren (534) stevig vast.

fig. 2.21 fig.2. 22
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2.9.4 MONTAGE VAN DE ONDERSTE MECHANISCHE ASAFDICHTING

a) Stationaire zitting (alle types)

Smeer de rubber schotelring van de stationaire ring in met zeep en druk het geheel tot onderin de daarvoor
bedoelde kamer van het achterdeksel of de asafdichtingsplaat (507). De ring moet goed stevig passend
op zijn plaats vast zitten. Tijdens deze handeling moet het afdichtingsvlak beschermd worden. Controleer
de spleetopening tussen de as en de binnendiameter van de afdichtingsring; wanneer de tegenloopring
op de juiste wijze gemonteerd is, dan is de spleetopening langs de gehele omtrek gelijk.

PAS OP:
Het dichtingsvlak is zeer bros en kan zeer snel breken, tenzij de uitgeoefende druk zeer gelijkmatig
verdeeld wordt. Wij adviseren bij de montage een speciaal hulpstuk te gebruiken (fig. 2.23)

Zorg er voor dat de spiebaan in de astap geen scherpe randen heeft. Hierdoor zou schade aan de rubber
delen of andere afdichtingscomponenten kunnen ontstaan. Haal indien nodig een vijl over de randen.

b) Asafdichting met buitenliggende veer - type “C” + “V”

Neem de veer en de veerschotel van de mechanische asafdichting. De afdichtingsvlakken moeten
absoluut schoon zijn! Druppel een beetje lichte olie op het afdichtingsvlak (koolstof) van de roterende
ring en smeer een beetje zeep aan de binnenzijde van de rubber delen en op de as. Schuif het roterende
gedeelte samen met de rubber afdichting over het aseind totdat het koolstofvlak tegen de stationaire
tegenloopring ligt. Het kan handig zijn hierbij een stukje hout of een stukje plastic buis te gebruiken met
een diameter die een klein beetje groter is dan de diameter van de as. U drukt dan direct tegen het rubber
gedeelte van de afdichtingsring (fig. 2.23). Zorg er voor dat het rubber gedeelte gelijkmatig op de as zit en NIET
onder het metalen gedeelte van de asafdichting uit rolt. Zet de veer op zijn plaats en monteer de veerschotel.

Monteer nu de asborgring (seeger, 546) en draai de as met de hand rond om te controleren of hij overal
vrij draait.

Afdichting ∅ R ∅ S ∅ T ∅ U ∅ V W X Schroefdraad
grootte     "Q"  "K" "Q" "K"

20 32 +/-1 21 +1/-0 38 +/-1 12  - 40 60 5 M10 -
1 1/8" 40 +/-1 29 +1/-0 45 +/-1 14 12 50 65 5 M12 M10
1 1/2" 50 +/-1 39 +1/-0 55 +/-1 18 14 60 75 5 M16 M12
2" 65 +/-1 51 +1/-0 70 +/-1 22 18 80 95 5 M20 M16
2 1/2" 80 +/-1 64 +1/-0 85 +/-1 29  - 90 150 5 M27 -
3" 92 +/-1 77 +1/-0     100+/-1 28 29 110 170 5 M33 M27
100 110+/-1 102+1/-0 120+/-1 44 38 130 350 5 M42 M36

Materiaal: PVC (of staal) - buis

Afmetingen in mmfig. 2.23
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c) Asafdichting type „N“ – met rubberbalg

Smeer het roterende gedeelte van de mechanische asafdichting in met een beetje zeep en leg de ring
“B” over de rubber balg (fig. 2.24). Schuif het geheel nu met de hand zo ver mogelijk op de as en breng de
afstandsring aan (546, fig. 2.25). Vervolgens wordt de waaier gemonteerd.

d) Asafdichting type “G” – met rubberbalg

Maak het roterende gedeelte van de mechanische asafdichting vochtig met een zeepoplossing. Schuif
het geheel nu zo ver mogelijk met de hand op de as. Bij grootte 20 mm (fig. 2.26) kan vervolgens de waaier
gemonteerd worden. Bij elke andere grootte (fig. 2.27) moet eerst de asborgring (546) aangebracht worden.

e) Asafdichting type “M” – met rubberbalg

Smeer het roterende gedeelte van de mechanische asafdichting in met een beetje zeep en leg de klemring
“A” om de rubber balg (fig. 2.28). Schuif het geheel nu zo ver mogelijk met de hand op de as. Plaats het speciale
hulpstuk over het aseind (fig. 2.29) en pers de mechanische asafdichting nu zo ver naar achteren dat de lip
van de rubber balg in de groef van de as valt. Neem het speciale hulpstuk weg. Draai de as met hand rond en
kijk of de klemring parallel loopt met de balg en dat hij niet scheef zit. Probeer daarna of u de balg met de hand
van de as kunt trekken om te controleren of de lip van de balg goed stevig vast zit in de groef van de as.

fig. 2.24 fig. 2.25

fig. 2.28 fig. 2.29

fig. 2.26 fig. 2.27
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f) Asafdichting type „X“
- met roestvrijstalen bus

Smeer de rubber O-ringen van de asafdichting in met een
beetje zeep en breng ook een beetje zeep aan op de as.
Schuif de gehele asafdichting over de as en druk het naar
achteren totdat de roterende afdichtingsring tegen de
zitting zit. Leg nu de asborgring om de as en schuif hem
naar achteren totdat hij in de groef klikt. Gebruik indien
nodig het speciale hulpstuk (fig. 2.23). Monteer vervolgens
de drie kleine stelschroefjes in de buitenomtrek van de
meeneemring en zet ze stevig vast.

2.9.5 LEKTEST VOOR DE ONDERSTE MECHANISCHE ASAFDICHTING
(Alle types)

Verwijder de plug “OIL” (536) en tap alle olie uit de motor af. Sluit een luchtaansluiting met droge lucht
aan op de opening (bijv. een fietspomp). Gebruik een reduceerventiel en een overdrukbeveiligings-
ventiel dat is ingesteld op een druk van 0,5 bar (7 psi).

WAARSCHUWING:
- Zorg er voor dat de druk nooit hoger wordt dan 1 bar omdat anders de asafdichting kan verschuiven.
- Dompel de motor onder in een bak met water en kijk of u een stroom luchtbellen ziet ontsnappen. Dit

duidt op lekkage van de asafdichting of van de O-ringen.
- Zorg er voor dat het kabeluiteinde niet onder water komt!
- Verhelp eventueel gevonden lekkage. Na afloop van de lektest moet de luchtaansluiting ontkoppeld

worden en de olie weer bijgevuld volgens paragraaf 2.6.3.4.

fig. 2.30

546
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Deel III

3.0 Uitleg type codering

3.1 Bedrijfsaansluitingen

3.2 Waaierspeling afstelling bij slijtage

3.2.1 Waaierspeling afstelling bij  "NASTELBARE" pompen

3.2.2 Waaierspeling afstelling bij  "NIET-NASTELBARE" pompen

3.3 Demontage van de hydraulische delen

3.3.1 Demontage voor inspectie

3.3.2 Verwijderen van de waaier

3.3.3 Verwijderen van de slijtconus bij type C0CQ / D0DQ

3.3.4 Verwijderen van het zuigdeksel bij  "NIET-NASTELBARE"

pompen

3.3.5 Verwijderen van slijtconus, slijtring en zuigdeksel bij

"NASTELBARE" pompen

3.4 Montage van de hydraulische delen

3.4.1 Montage van de waaier

3.4.2 Montage van de slijtconus voor de types C0CQ / D0DQ

3.4.3 Montage van het zuigdeksel bij  "NIET-NASTELBARE" pompen

3.4.4 Montage van slijtconus, slijtring en zuigdeksel bij

"NASTELBARE" pompen

3.5 Eind montage
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3.0 UITLEG TYPE CODERING

De type codering is vermeld op de eerste regel van het pomp type  plaatje.

Voorbeeld:
E05Q-ML10D

hydrauliek code

HYDRAULIEK CODE:

C  0  8  0  - L  L 3 R D
E  0  5  Q - M L 1 R S
F  2  5  0  - S  L 3 R E

hydrauliek grootte (B,C,D,E)

persflens grootte (in inches)   of mm voor Q-type
industriële pomp

waaier type (Q)

waaier grootte

materiaal:

1 = standaard pomp: alle gietdelen van grijs gietijzer
(GG20), behalve de waaier van nodulair gietijzer
(GGG60).

2 = verbeterde slijtvastheid: slijtconus van Hi-chrome,
andere delen als 1.

3 = verhoogte weerstand tegen slijtage, slagvastheid en
corrosie: huis en slijtconus als 1, waaier van RVS of
niet roestend staal, slijtconus en slijtring van Hi-
chrome.

4 = uitmuntende bestendigheid tegen slijtage en corrosie
: als 3, echter met Hi-chrome waaier.

5 = corrosievast: alle natte delen van RVS.

R = "verstelbare" uitvoering: waaierspeling verstelbaar door
drie externe stelbouten (Afwezigheid van "R" in de
codering betekend dat de waaierspeling wordt afgesteld
met vulplaatjes).

S = speciale uitvoering

D = grotere of kleinere asconus afwijkend van standaard
(eerste teken van de kodering) D < E etc.
normaal C = 20, D = 28, E = 38, F = 50 etc.
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3.1 BEDRIJFSAANSLUITINGEN, fig.3.1

Op het pomphuis

Deze omvat een manometer aansluiting (424) op de persflens (zie tabel).

Voor de standaard horizontale pompmontage met de persflens omhoog is het pomphuis voorzien van een
aftapplug (423)  in het laagste deel van het pomphuis.

Indien de pomp met de persflens horizontaal gemonteerd wordt, zijn er andere aansluitingen op de "D"
positie mogelijk.

Type / Pos. 423 424 D mm
B02Q R 1/2” - -
B050 R 1/2" R 1/4” -
B0BQ/B065 R 1/2" - 30
C0CQ - - -
C080 R 1/2” R 1/4” -
D0DQ - - -
D03Q/D04Q/D080/D100 R 1/2" R 1/4” 35
E03Q/E080 R 1/2" R 1/2" 35
E0EQ - - -
E05Q/E125/E08Q/E200 R 1/2” R 1/2” 50
F100 R 1/2" R 1/2" 50
F06Q/F150 R 1/2" R 1/2" 60
F10Q/F250 R 1/2" R 1/2" 35
H125/H08Q/H200 R 1/2" R 1/2" 35
H12Q/H300 R 1" R 1/2" 60
I150/I10Q/I250 R 1" R 1/2" 60
I16Q/I400 R 1" R 1/2" 60
L12Q/L300/L20Q/L500 R 1" R 1/2" 60

M28Q/M700 R 2" R 1/2" 60

Zorg ervoor dat bij de hierna omschreven werkzaamheden aan de pomp deze geheel spanningsloos is
gemaakt, zodat onbevoegden, bedradingfouten of een afstandsbesturing niet Uw veiligheid in gevaar
brengen. Het verwijderen van de zekeringen is de meest betrouwbare methode.

3.2 WAAIERSPELING AFSTELLING BIJ SLIJTAGE, fig.3.2 en 3.5)

- De waaierspeling moet gecontroleerd en zonodig bijgesteld worden als een beduidende vermindering in
pomp prestaties wordt vastgesteld, minstens een keer per jaar (ervaringen geven aan hoe vaak dit nodig is).

- Buitensporige speling kan een oorzaak zijn van verlies aan prestaties.
- Een kleinere speling dan de aangegeven minimumwaarde kan de motor overbelasten en/of de oorzaak zijn

van vibratie vanwege een te grote wrijving.
- Bij het verpompen van dikke slurries met een hoog vaste stof gehalte kan het nodig zijn om de aangegeven

spelingen (fig.3. 3) te verdubbelen.
- Nastelbare pompen worden afgesteld door een verstelbare slijtconus (421); deze wordt versteld door drie

uitwendige stelbouten (422) geplaatst in de zuigconus (416) of pomphuis (400). De pomptypeaanduiding
op het typeplaatje bevat de letter "R".

- Andere pompen hebben een zuigdeksel uit één deel (402), of zoals in de pompen C0CQ, D0DQ  een vaste
slijtconus (421). Deze pompen worden afgesteld door het veranderen van de dikte van de vulringen (411)
tussen het aandrijfdeel en het slakkenhuis (400).

fig. 3.1
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3.2.1 WAAIERSPELING AFSTELLING BIJ "NASTELBARE" POMPEN, fig.3.2

Maak de moeren (413) aan het einde van elke afstelbout (422) los en draai ze iets terug. Draai de afstelbout
(421) gelijkmatig vast totdat de pompas met waaier (401) net niet aanloopt tegen de slijtconus (421) (dit zal
de speling tussen waaier en slijtconus wegnemen). Zorg ervoor elke afstelbout evenveel omwentelingen te
verdraaien; dit houdt de slijtconus centrisch ten opzichte van de waaier.

Stel nu de afstelbout een stukje terug. Voorkom dat elke afstelbout gaat verdraaien, zet de drie zeskant moeren
(413) vast. Dit trekt de slijtconus (421) van de waaier (401) met de benodigde speling,  tevens borgt dit de
afstelbout.

Opmerking: Als de waaierpunt aanloopt, zie hoofdstuk 3.5.

Controleer met voelmaten de werkelijke speling tussen waaier en slijtconus (vanuit de zuigaansluiting van de
pomp). Als de speling "C" veel afwijkt van het gegeven in de tabel (fig.3.3), is het mogelijk dat de slijtage zwaar
is en niet gelijkmatig: demontage en inspectie is dan aanbevolen.

3.2.2 WAAIERSPELING AFSTELLING BIJ "NIET-NASTELBARE" POMPEN, fig. 3.3

Plaats de complete pomp met zijn zuigflens op de grond of werkbank. Maak alle moeren (419) los tussen
lagerstoel en pomphuis. Verwijder afstelplaatjes of afsteldraad. Breng de complete waaier-aandrijfeenheid
naar het pomphuis door het  middels een geschikt takel te laten zakken.

Om de juiste dikte van afstelplaatjes te bepalen, de lagerstoel zover in het pomphuis laten zakken totdat de
waaier niet meer kan worden verdraaid. Meet de afstand tussen de lagerstoel en het pomphuis op diverse
plaatsen rond de omtrek en neem hiervan het gemiddelde. Vermeerder de afstand "B" (fig.3.3) met deze
gemeten afstand, dit zal de te verwachtte afstelplaatdikte zijn om de benodigde afstand "C" (fig.3.3) te
verkrijgen.

Maak de moeren (419) los, en plaats de afstelplaatjes van de berekende dikte tussen de lagerstoel en het
pomphuis. Afstelplaatjes mogen ringen zijn van dezelfde dikte, of U-vorm plaatjes, deze moeten geplaatst
worden onder elk tapeind (419). Dunne afstelplaatjes mogen  ook bestaan uit een enkele stalen draad,
waarvan de diameter gelijk is aan de berekende dikte,  gebogen over de volle omtrek van de lagerstoel tussen
de tapeinden (419). De uiteinden van de draad kunnen om de tapeinden (419) worden gebogen om
overlappen te voorkomen.

Opmerking: Indien de waaierpunt aanloopt , zie hoofdstuk 3.5.

Monteer de moeren (419) weer en controleer met een voelermaat de aanwezige speling tussen waaier en
slijtconus (via de zuigflens van de pomp). Als de speling "C" veel verschilt dan de maat in de tabel (fig.3.3),
is het mogelijk dat de slijtage te groot is en niet gelijkelijk verdeelt. Demontage en inspectie is dan aanbevolen.

4a

fig. 3.2
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Als deze afstelprocedure niet tot herstel van de de oorspronkelijke pompprestaties leidt, controleer dan op
slijtage aan waaier of zuigdeksel/slijtconus. Vervang deze indien noodzakelijk.

Opmerking: Speling "C" moet gecontroleerd worden langs de gehele waaier rand, telkens nadat de waaier
1/4, 1/2 en 3/4 slag gedraaid is.

3.3 DEMONTAGE VAN DE HYDRAULISCHE DELEN

3.3.1 DEMONTAGE VOOR INSPECTIE, fig. 3.3

Voor de volgende stappen moet de samengebouwde zuigconus met de zuigflens vlak op de vloer of werkbank
geplaatst worden. De lagerstoel-waaiercombinatie wordt verwijdert of geplaatst met gebruikmaking van een
kraan of hijsinrichting.

Verwijder de moeren (419) op de flens. Hijs het aandrijfdeel met de waaier uit het pomphuis. De volgende
delen moeten geïnspecteerd  worden op slijtage, het waaieroppervlak (speciaal de randen)en het conisch
bewerkte oppervlak van de slijtconus of het zuigdeksel. Gelijkmatige slijtage op elk van deze oppervlakken
kan worden gecorrigeerd door het opnieuw afstellen zoals omschreven in paragraaf 3.2 Ongelijkmatige of
overmatige slijtage behoefd vervanging van de versleten delen.

5b

afstelplaatje
(411)

  B
achterplaat speling

tapeind (419)

511

waaierpunt
 speling
1 tot 2 mm

fig.3.3

      C
waaier
speling

Speling
Pomp
grootte "C" mm "B" mm

B 0.2 0.2 - 1.0

C 0.3 0.2 - 1.0

D 0.3 0.2 - 1.2

E 0.4 0.2 - 1.5

F 0.6 0.2 - 1.8

H 0.8 0.2 - 1.8

I 1.0 0.2 - 2.5

L / M 1.5 0.2 - 2.5
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3.3.2 VERWIJDEREN VAN DE WAAIER, fig. 3.4

Voorkom het verdraaien van de
waaier (401) met de hand ,met
een bandsleutel of met spieën
gestoken tussen waaier en
slijtplaat.Plaats een binnen-zes-
kantsleutel (inbus) in de waaier-
bout (415)  en sla deze met een
hamer los. Draai de bout tegen de
klok in om hem los te draaien.

3.3.3 VERWIJDEREN VAN DE SLIJTCONUS BIJ DE TYPES C0CQ / D0DQ EN C080 / D100 "NIET-
NASTELBAAR"
(fig.3.4 en 3.5)

Deze pompen hebben een niet
nastelbare slijtconus(421)
welke op een vaste positie in
een eendelig slakkenhuis wordt
vastgehouden. De slijtconus
kan uit het slakkenhuis worden
gedrukt met een pers.

6b12.10.2000

FABRIEKS GEMONTEERDE WAAIER BOUTEN

MA AT SLEUTELWIJDTE AANHAAL-

MOMENT Nm

M8 6 17.5

M10 8 35.5

M12 10 61.5

M16 14 147.0

M20 17 285.0

M27 19 380.0

M33 24 700.0

M42 32 1100.0

M56 41 1700.0

fig.3.4: C0CQ / D0DQ

fig.3.5: C080 / D100
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3.3.4 VERWIJDERING VAN HET ZUIGDEKSEL BIJ "NIET-NASTELBARE" POMPEN
 (fig.3.6 en 3.7)

Deze pompen hebben een
zuigdeksel (402) uit een stuk
die gemonteerd wordt met
tapeinden en moeren (417)
tegen het slakkenhuis (400) .
Afstellen van de speling
gebeurd door afstelplaatjes
(411) tussen het slakkenhuis
en het aandrijfdeel.

OPMERKING:
Bepaalde modellen hebben
een afstandsring (414) tussen
de aansluitvlakken van het
zuigdeksel en het slakkenhuis.
Indien er buitensporige slijtage
op het conisch oppervlak is
moet het zuigdeksel (402)
worden vervangen.

3.3.5 VERWIJDERING VAN DE SLIJTCONUS, SLIJTRING EN ZUIGDEKSEL BIJ
"NASTELBARE" POMPEN  (fig.3.8, 3.9, 3.10)

Deze pompen hebben een extern nastelbare slijtconus (421), op zijn plaats gehouden door het slakkenhuis
(400) of het zuigdeksel (416) welke gemonteerd is met tapeinden en moeren (417) aan het slakkenhuis (400).
Deze constructie kan worden herkend door de aanwezigheid van drie grote afstel bouten (422).

Als het conisch oppervlak is versleten, moet de slijtconus worden vervangen. Het kan worden verwijdert terwijl
het slakkenhuis of het zuigdeksel gemonteerd blijft aan het leidingwerk. Het zuigdeksel kan echter ook door
verwijdering van de moeren (417) gedemonteerd worden

Verwijdering van de slijtconus: Moeren (413) volledig verwijderen. Voor het uitdrukken van de slijtconus, druk
de drie tapeinden door de gaten in de grote afstelbouten (422), of draai de grote afstelbouten geheel in het
slakkenhuis. Verwijder niet de grote afsteltapeinden (412)!  Deze zijn verlijmt met Loctite en moeten
eerst verhit worden met een vlam om de lijmverbinding te verwijderen.
De slijtring (408) in het slakkenhuis of het zuigdeksel moet verwijdert worden als het zwaar beschadigd is.
Verhit hiervoor de lijmvlakken met een vlam om de speciale lijm tussen de twee delen te verwijderen. Verwijder
de slijtring met een hydraulische pers.

B0BQ B065
fig.3.6:

fig.3.7: E03Q - M28Q
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fig.3.8: C080 nastelbaar

fig.3.9: D080 / D100 nastelbaar

fig.3.10:  E080 - M700 nastelbaar
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3.4 MONTAGE VAN DE HYDRAULISCHE DELEN

3.4.1 MONTAGE VAN DE WAAIER, fig 3.11

Controleer de lengte "L"van de waaierbout voordat een nieuwe
waaier of een nieuwe waaierbout gemonteerd wordt, als volgt:

Door het meten van de waaier en  de waaierbout moet worden
vastgesteld dat:

1. de inschroeflengte 1.25 x draaddiameter bedraagt, b.v.
M16: 16 x 1.25 = 20 mm.

2. de draaduitloop "G1" aan de waaierbout voldoende is (de
draad verder opsnijden als het nodig is).

3. de draaduitloop "G2" in de as voldoende is (kort de
waaierbout in als het nodig is, zie punt 1.).

ATTENTIE:
Asconus licht inoliën met een doekje. Gebruik NOOIT dikke olie, vet of een montagepasta! Monteer de
waaier direct op de as.  Smeer de draad op de waaierbout in met vet of een montagepasta. Zet de bout vast
met het in de tabel 3.3.2 aangegeven aanhaalmoment.

OPMERKING:
Als een momentsleutel niet voorhanden is, kan het aanhaalmoment benadert worden met een verlengpijp en
een gewicht.

3.4.2 MONTAGE VAN DE SLIJTCONUS VOOR DE TYPES C0CQ / D0DQ EN C080 / D100 "NIET-
NASTELBAAR" (fig.3.4 en 3.5)

Plaats de slijtconus (421) voorzichtig in het ééndelig huis (400); tik het op zijn plaats met een loden hamer,
of gebruik een hydraulische pers. Er worden geen  O-ringen gebruikt tussen slijtconus en huis.

3.4.3 MONTAGE VAN HET ZUIGDEKSEL VAN "NIET-NASTELBARE" POMPEN (fig.3.6 en 3.7)

Plaats de afstandsring (414) over de pasrand van het zuigdeksel (402), vet de O-ring (406) in en plaats hem
in de groef van het zuigdeksel.

Zuigdeksel met de montageset (417) aan de onderzijde van het slakkenhuis monteren.

WAARSCHUWING:
Omdat de onderkant en de bovenkant van het slakkenhuis bij sommige modellen identiek zijn bewerkt, kan
het voorkomen dat de montage verkeerd wordt uitgevoerd. Kijk in fig.3.1 voor de draairichting van het
slakkenhuis.

3.4.4 MONTAGE  VAN DE SLIJTCONUS, SLIJTRING EN ZUIGDEKSEL VAN "NASTELBARE"
POMPEN (fig. 3.8, 3.9, 3.10)

Lijm de drie afstel tapeinden (412) in de slijtconus.

Vet de O-ring (430) zorgvuldig in en plaats hem in de groef van het zuigdeksel (416) of het slakkenhuis (400,
C080/D080/D100). Deze groef is bij sommige pompmodellen verstopt achter de slijtring.

Als de slijtring (408) verwijdert is, lijm deze dan weer op zijn plaats. Tik de slijtring met een loden hamer in
het slakkenhuis totdat deze gelijk ligt met het oppervlak van de zuigflens.

De O-ring (406) bij de pomptypes C080/D080/D100  invetten en monteren in de groef van het slakkenhuis
(400).

9b

fig.3.11
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Vet het uitwendige draad gedeelte van de grote afstelbouten (422) in en monteer deze in het zuigdeksel (416)
of slakkenhuis (400). Het zeskant gedeelte aan de buitenkant gericht naar de zuigflens. Schroef deze in het
deksel totdat deze gelijk zijn met  de binnenkant van het slakkenhuis (400) of het zuigdeksel (416).

Plaats nu de slijtconus in het zuigdeksel of het slakkenhuis, de drie afsteltapeinden door de drie holle
afstelbouten steken.

OPMERKING:
De drie tapeinden zijn niet gelijkelijk geplaatst op de slijtconus, er is dus maar één positie mogelijk waarbij
de slijtconus correct past op de afstelbouten.

Vet nu O-ring (431) in en plaats hem in de groef van de slijtring (deze O-ring wordt in sommige modellen
niet gebruikt).
Bij pomptype E080 - L400 de O-ring (406) invetten en monteren in de groef tussen de zuigdeksel (416) en
de slijtconus (421).
Monteer het zuigdeksel aan de onderzijde van het slakkenhuis met de montage set (417).

WAARSCHUWING:
Omdat de onderkant en de bovenkant van het slakkenhuis bij sommige modellen identiek zijn bewerkt, kan
het voorkomen dat de montage verkeerd wordt uitgevoerd. Kijk in Fig. 1 voor de vorm van het slakkenhuis.

3.5 EIND MONTAGE, fig. 3.8, 3.9, 3.10

Als ALLEEN een nieuwe waaier is gemonteerd, moet de volgende speling gecontroleerd  worden:
Plaats de aandrijf-waaier combinatie in het slakkenhuis. De waaieruiteinde moet afgeslepen worden als het
uiteinde van de waaier de slijtring (408) of het begin van de rand aan de slijtconus (of zuigdeksel) raakt. Indien
er minder dan 1mm spelling bestaat tussen het uiteinde van de waaier en het begin van de rand (het
spiraalgedeelte van de waaier moet vol contact met het conisch gedeelte van de slijtconus of zuigdeksel
hebben), moet de waaier evenwijdig aan de zuigflens worden afgeslepen, totdat er een speling van 1 tot 2
mm bereikt is. (fig.3.12)

Indien (411) een afstandsring is, in plaats van afstelplaatjes, plaats deze ring dan over de pasrand van de
aandrijfeenheid.

Vet O-ring (209) in en plaats hem in de groef van de pasrand van de aandrijfeenheid.

Plaats nu de samengebouwde waaier-aandrijfcombinatie in het slakkenhuis. Plaats de moeren en zet ze vast
(419).

Raadpleeg hoofdstuk 3.2 voor het juist instellen van de afstelbouten of voor het plaatsen van afstelplaatjes
(411) om de waaierspeling als laatste juist af te stellen.

waaier uiteinde speling:
1 tot 2 mm

fig.3.12
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