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Johdanto ja turvallisuus
Turvasanomien tasot
Määritelmät

Turvasanoman taso Merkitys

VAARA:   
Jos vaaratilannetta ei vältetä, se johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen

VAROITUS:   
Jos vaaratilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen

HUOMIO:   
Jos vaaratilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa
pieneen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen

SÄHKÖINEN VAARA:   
Sähköiskun vaara, jos ohjeita ei noudateta

HUOMAUTUS:   • Mahdollinen tilanne, joka saattaa johtaa ei-
toivottuun tulokseen tai tilaan, jos sitä ei vältetä

• Toiminto, joka ei liity henkilövahinkoihin

Turvallisuus
VAROITUS:

• Käyttäjän on tunnettava turvallisuuteen liittyvät ohjeet välttääkseen fyysisen vamman.
• Mikä tahansa paineistettu laite voi räjähtää, rikkoutua tai tyhjentää sisältönsä, jos paine nousee liian

suureksi. Tee tarvittavat varotoimet ylipaineen estämiseksi.
• Yksikön käyttö, asennus ja huolto kaikilla sellaisilla tavoilla, joita ei käsitellä tässä käyttäjäoppaassa,

saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavia ruumiinvammoja tai laitevaurioita. Tämä koskee myös myös
kaikkia laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT:n toimittamia.
Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT:n
edustajaan ennen käytön aloittamista.

• Asennus-, käyttö- ja huolto-opas esittävät selkeästi yksiköiden hyväksytyt purkamistavat. Näitä tapoja
tulee noudattaa. Laitteeseen jäänyt neste voi laajentua äkillisesti ja aiheuttaa rajun räjähdyksen ja
vammoja. Älä koskaan kuumenna juoksupyöriä, potkureita tai niiden kiinnityslaitteita irrotuksen apuna.

• ÄLÄ muuta huoltotapaa ilman valtuutetun ITT:n edustajan hyväksyntää.
• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella, kuivana tai ilman

esitäyttöä.
• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina.
• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua, kun poistoventtiili on suljettuna.
• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua, kun imuventtiili on suljettuna.

Johdanto ja turvallisuus
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Ympäristön turvallisuus
Työskentelyalue

Pumppaamo tulee aina pitää puhtaana saasteiden välttämiseksi ja havaitsemiseksi.

Kierrätysohjeet
Työalue
1. Jos valtuutettu kierrätysyhtiö hyväksyy yksikön tai sen osat, noudata paikallisia kierrätystä koskevia

lakeja ja säädöksiä.
2. Jos valtuutettu kierrätysyhtiö ei hyväksy yksikköä eikä osia, palauta ne lähimmälle ITT-edustajalle.

Jäte- ja saastemääräykset
Noudata seuraavia jätteitä ja emissioita koskevia turvamääräyksiä:

• Hävitä kaikki jätteet asianmukaisesti.
• Käsittele kaikki pumpatut nesteet ja hävitä ne soveltuvien ympäristösäädösten mukaisesti.
• Siivoa kaikki vuodot turvallisuus- ja ympäristömääräysten mukaisesti.
• Ilmoita kaikista ympäristöön päässeistä saasteista valvoville viranomaisille.

Sähköasennukset
Kysy sähköyhtiöltä sähköasennusvaatimuksista.

Käyttäjän terveys ja turvallisuus
Turvavarusteet

Käytä yrityksen ohjeiden mukaisia turvavarusteita. Käytä työskentelyalueella seuraavia turvavarusteita:
• Kypärä
• Suojalasit (sivusuojalliset)
• Suojajalkineet
• Suojakäsineet
• Kaasunaamari
• Kuulosuojaimet

Työalue
Noudata työalueella näitä säädöksiä ja varoituksia:

• Pidä aina työskentelyalue puhtaana.
• Kiinnitä huomiota työalueella olevian kaasun ja höyryjen aiheuttamiin riskeihin.
• Vältä kaikkia sähkövirtaan liittyviä vaaratekijöitä. Kiinnitä huomiota sähköiskusta tai valokaaresta

aiheutuviin riskeihin.

Tuotetta ja tuotteen sijoittamista koskevat vaatimukset
Ota huomioon nämä vaatimukset, jotka koskevat tuotetta ja tuotteen sijoittamista:

VAROITUS:
• Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista tehtyjä kiinnikkeitä.
• Vaihda kaikki syöpyneet kiinnikkeet uusiin.
• Varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty asianmukaisesti ja että kiinnikkeitä ei puutu.

• Älä milloinkaan käytä pumppua, elleivät turvalaitteita ole asennettu.
• Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna.
• Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin.
• Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä.
• Älä koskaan käytä pumppua pienimmän nimellisvirtauksen alapuolella tai siten, että imu- tai on suljettu.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Sähkökytkentäsäädökset
Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä sähkökytkennät, ja hänen on noudatettava kaikkia kansainvälisiä,
kansallisia, alueellisia ja paikallisia säädöksiä.
Huomaa nämä maadoittamista koskevat ohjeet ja varoitukset:

• Varmista, että tuote on eristetty virranlähteestä ja että se ei voi vahingossa saada virtaa. Nämä ohjeet
koskevat myös ohjauspiiriä.

• Varmista, että lämpökoskettimet on kytketty suojapiiriin tuotteen hyväksynnän mukaisesti ja että ne
ovat käytössä.

Maadoitus
Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava. Tämä ohje koskee sekä pumppuja, sekoittimia että valvontalaitteita.

Varotoimenpiteet ennen työhön ryhtymistä
Huomioi nämä turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet ennen tuotteella tai tuotteen yhteydessä työskentelyä:

• Pystytä työalueen ympärille sopiva suoja, kuten suojakaide.
• Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja turvallisia.
• Varmista, että laite on asianmukaisesti eristetty käytettäessä sitä äärimmäisissä lämpötiloissa.
• Anna kaikkien järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä, ennen kuin alat käsitellä niitä.
• Varmista, että sinulla on turvallinen poistumistie.
• Varmista, ettei tuote pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai vaurioittamaan

omaisuutta.
• Varmista, että nostovälineiden kunto on hyvä.
• Käytä tarvittaessa nostovaljaita, turvaköyttä ja raitisilmalaitetta.
• Varmista, että tuote on täysin puhdas.
• Varmista, että työskentelyalueella ei ole myrkyllisiä kaasuja.
• Varmista, että ensiapupakkaus on hyvin käsillä.
• Katkaise ja lukitse sähkövirta ennen työhön ryhtymistä.
• Tarkista räjähdysvaara ennen hitsaustöitä tai sähkötyökalujen käyttämistä.

Työnaikaiset turvatoimet
Huomioi nämä turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet, kun työskentelet tuotteella tai tuotteen yhteydessä:

• Älä milloinkaan työskentele yksin.
• Käytä aina suojavaatetusta ja suojahansikkaita.
• Varo riippuvia kuormia.
• Tuotetta on aina nostettava nostokahvasta
• Varo yllättävää käynnistymistä jos tuotteessa on automaattinen pinnankorkeuden valvonta.
• Varo käynnistyssysäystä, joka voi olla erittäin voimakas.
• Huuhtele osat vedellä pumpun purkamisen jälkeen.
• Älä ylitä pumpun enimmäistyöpainetta.
• Älä avaa mitään tuuletusaukkoa tai tyhjennysventtiiliä tai irrota mitään tulppia, kun järjestelmä on

paineistettu. Varmista, että pumppu on eristetty järjestelmästä ja että paine on laskettu pois ennen
pumpun purkamista, tulppien poistamista tai putkiston irrottamista.

• Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna.
• Pidä aina mielessä tulvimisen, sähköonnettomuuksien ja palovammojen vaara.

Kemikaalien puhdistaminen silmistä
1. Pidä sormillasi silmäluomia irti silmien pinnalta.
2. Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan.

Käytä silmähuuhdetta tai juoksevaa vettä.
3. Hakeudu lääkäriin.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Kemikaalien puhdistaminen keholta
1. Riisu likaantuneet vaatteet.
2. Pese ihoa saippualla ja vedellä vähintään yhden minuutin ajan.
3. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos on tarpeen.

Ex-hyväksyttyjen tuotteiden turvallisuusmääräykset mahdollisesti
räjähdysherkässä ympäristössä
ATEXin kuvaus

ATEX-direktiivit ovat Euroopassa käytettyjä sähköisiä ja sähköä käyttämättömiä laitteita koskevia
määritteitä. ATEX-säännökset koskevat mahdollisesti räjähdysherkkiä ympäristöjä sekä tällaisissa
ympäristöissä käytettävien laitteiden ja turvajärjestelmien standardeja. ATEX-vaatimukset ovat
käyttökelpoisia muuallakin kuin Euroopassa. Ne ovat hyviä ohjeita asennettaessa laitteita mahdollisesti
räjähdysherkkään ympäristöön.

Yleisiä ohjeita
ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksikköä käytetään oman käyttötarkoituksensa
mukaisessa käytössä, esimerkiksi sille tarkoitetulla hydraulisella alueella. Käyttöehtoja ei saa muuttaa ilman
valtuutetun ITT-edustajan hyväksyntää. Asennettaessa ATEX-yhteensopivia pumppuja on noudatettava
seuraavia ohjeita:

• ATEX-hyväksytyt laitteet on aina asennettava direktiivin ja sovellettavissa olevien standardien (IEC/
EN 60079–14) mukaisesti.

• FM-hyväksyttyjä tuotteita ei saa asentaa paikkoihin, jotka on määritetty vaarallisiksi kansallisten
sähkösäännösten ANSI/NFPA 70–2005 mukaan.

VAROITUS:
Asennus-, käyttö- ja huolto-opas esittävät selkeästi yksiköiden hyväksytyt purkamistavat. Näitä tapoja tulee
noudattaa. Laitteeseen jäänyt neste voi laajentua äkillisesti ja aiheuttaa rajun räjähdyksen ja vammoja. Älä
koskaan kuumenna juoksupyöriä, potkureita tai niiden kiinnityslaitteita irrotuksen apuna.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä koskien näitä vaatimuksia, suunniteltua käyttöä tai laitteiden
mahdollisesti vaativia muutostöitä, ota yhteys ITT-edustajaan ennen työhön ryhtymistä.

Henkilöstövaatimukset
ITT ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilöstön tekemästä työstä.
Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat vaatimukset käytettäessä Ex-hyväksyttyjä tuotteita mahdollisesti
räjähdysalttiissa ympäristöissä:

• Kaikissa tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia ja ITT:n hyväksymiä
mekaanikkoja. Räjähdysalttiissa ympäristöissä tehtävälle asennukselle on olemassa erityismääräyksiä.

• Kaikkien käyttäjien tulee olla tietoisia sähkövaarasta sekä vaara-alueilla esiintyvän kaasun ja/tai höyryn
kemiallisista/fysikaalisista ominaisuuksista.

• Ex-hyväksyttyjen tuotteiden huoltotyöt on suoritettava kansallisten tai kansainvälisten standardien
mukaan (IEC/EN 60079-17).

Tuotetta ja tuotteen käsittelyä koskevat vaatimukset
Seuraavassa esitetään tuotetta ja tuotteen käsittelyä koskevat vaatimukset käytettäessä Ex-hyväksyttyjä
tuotteita mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä:

• Käytä tuotetta ainoastaan hyväksyttyjen, pumpun nimikilpiin merkittyjen moottoritietojen mukaisesti.
• Ex-hyväksytty tuote ei milloinkaan saa käydä kuivana normaalikäytön aikana. Kuivakäynti huollon ja

tarkastuksen aikana on sallittu ainoastaan määritetyn alueen ulkopuolella.
• Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä.
• Varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että tuote ja ohjaustaulu ovat eristettyjä virtalähteestä ja

ja ohjauspiiristä, niin ettei niistä voi tulla jännitteellisiä.
• Älä avaa tuotetta virran ollessa kytkettynä tai räjähdysherkkää kaasua sisältävässä ympäristössä.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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• Varmista, että lämpökytkimet on kytketty suojapiiriin tuotteen hyväksynnän mukaisesti.
• Pinnankorkeuden säätimillä tehtävän automaattisen pinnankorkeuden valvonnan yhteydessä vaaditaan

yleensä luonnostaan vaarattomat piirit, jos asennus on suoritettu alueella 0.
• Kiinnikkeiden venymisrajan tulee olla hyväksyntäpiirroksessa ja tuote-erittelyssä esitettyjen mukainen.
• Älä muuta laitteiston kokoonpanoa ilman valtuutetun ITT-edustajan lupaa.
• Käytä vain valtuutetun ITT-edustajan toimittamia osia.

Valvonnassa käytettävät laitteet
Käytä lisävarokeinona toiminnan seurantalaitteita. Toiminnan seurantalaitteita ovat muiden muassa:

• Painemittarit
• Virtausmittarit
• Tasonilmaisimet
• Moottorin kuormituslukemat
• Lämpötila-anturit
• Laakereiden valvontalaitteet
• Vuotoilmaisimet
• PumpSmart-ohjausjärjestelmä

Tuotteen hyväksyntästandardit
Vakiostandardit

Kaikki vakiotuotteet on hyväksytty CSA-standardien mukaisesti Kanadassa ja UL-standardien mukaisesti
USA:ssa. Käyttöyksikön suojausaste noudattaa IP68-määrityksiä. Nimikilvessä ilmoitetaan suurin sallittu
upotus, IEC 60529 -standardin mukaan.
Kaikki sähköiset arvot ja moottorien suorituskyky ovat IEC 600341:n mukaisia.

Tuotteen takuu
Henkilöstövaatimukset

Kaikissa vakio- tai räjähdyksenkestäviä tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia
ja ITT:n hyväksymiä mekaanikkoja.
ITT ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilöstön tekemästä työstä.

Muutokset ja varaosat
Tuotteeseen ja asennukseen ei saa tehdä muutoksia neuvottelematta ensin ITT:n kanssa. Vain
alkuperäisten, ITT:n hyväksymien varaosien ja varusteiden käyttäminen on sallittua. Muunlaisten osien
käyttäminen voi mitätöidä kaikki takuut tai korvauksia koskevat vaatimukset.
Vain räjähdyskäyttöön hyväksyttyjen, ITT:n hyväksymien varaosien ja tarvikkeiden käyttäminen on sallittua
räjähdyskäyttöön hyväksytyissä tuotteissa.

Korvausvaatimukset
Takuuvaatimuksia koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä omaan ITT:n edustajaan.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Kuljetus ja säilytys
Yksikön vastaanottaminen

1. Tarkista pakkauksen toimituksen yhteydessä, onko siinä vahingoittuneita tai puuttuvia osia.
2. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan.
3. Jos jotain ei ole kunnossa, lähetä rahtiyhtiölle vaade.

Yksikön purkaminen pakkauksesta
1. Poista yksiköstä pakkausmateriaalit.

Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
2. Tarkista yksikkö määrittääksesi, ovatko jotkut osat vioittuneet tai puuttuuko mitään.
3. Jos virheitä löytyy, ota yhteys ITT -edustajaasi.

Pumpun käsittely
VAROITUS:
Varmista, ettei pumppu pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai omaisuutta.

HUOMAUTUS:  Käytä riittävän voimakasta trukkia siirtäessäsi lavaa, jolla pumppuyksikkö on. Jos näin ei
toimita, laite voi vaurioitua.

Nostomenetelmät

VAROITUS:
• Kootut yksiköt ja niiden osat ovat painavia. Laitteen virheellinen nostaminen ja tukeminen saattaa

aiheuttaa vakavan ruumiinvamman ja/tai vaurioittaa pumppua. Nosta laitetta ainoastaan erityisesti
merkityistä nostopisteistä. Nostolaitteiden, kuten silmukkapultit, hihnat ja levittimet, on oltava
luokiteltuja, valikoituja ja käytettyjä koko nostetulle taakalle.

• Pumppu ja osat voivat olla painavia. Muista käyttää asianmukaisia nostotapoja ja käyttää aina
teräskärkisiä kenkiä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma tai laitevaurio.

Taulukko 1: Menetelmät
Pumpputyyppi Nostomenetelmä
Pelkkä pumppu ilman
nostokahvoja

Käytä sopivaa nostolenkkiä, joka kiinnittyy asianmukaisesti kiinteisiin
kohtiin, kuten koteloon, laippoihin tai runkoihin.

Pelkkä pumppu nostokahvoilla Nosta pumppu kahvoista.
Perustukseen asennettu pumppu Käytä pumpun kotelon ja käyttöyksikön tai peruskiskojen ali kulkevia

nostolenkkejä.

VAROITUS:  Älä kiinnitä akselin päihin nostoköysiä. Tämä voi aiheuttaa laitevaurion.

Kuljetus ja säilytys
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Esimerkkejä

Kuva 1: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

Kuva 2: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Kuva 3: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

Pumpun varastointivaatimukset
Varastointivaatimukset riippuvat siitä, kuinka kauan pumppua pidetään varastossa. Normaali pakkaus on
suunniteltu suojaamaan pumppua vain kuljetuksen aikana.
Varastointiajan pituus Varastointivaatimukset
Vastaanotettaessa/lyhtyaikainen (alle kuusi
kuukautta)

• Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa.
• Varastoi yksikkö puhtaaseen paikkaan, jossa ei

ole tärinää.
Pitkäaikainen (yli kuusi kuukautta) • Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa.

• Säilytä yksikkö lämmöltä, lialta ja tärinältä
suojassa.

• Pyöritä akselia käsin useita kierroksia vähintään
joka kolmas kuukausi.

Käsittele laakerit ja koneistetut pinnat niin, että ne säilyvät hyvässä kunnossa. Lisätietoja pitkäaikaisesta
varastoinnista on käyttöyksikön ja kytkimen valmistajien käyttäjäoppaissa.
Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle alkuperäisen tilauksen
yhteydessä tai voit ostaa sen myöhemmin ja tehdä suojauskäsittelyn jo toimitetuille pumpuille. Ota yhteyttä
paikalliseen ITT-myyntiedustajaan.

Pakkaselta suojaaminen
Taulukko 2: Tilanteet, joissa pumppu on tai ei ole pakkasenkestävä.
Kun pumppu on... Niin...
Käynnissä Pumppu on pakkasenkestävä.
Upotettuna pumpattavaan nesteeseen Pumppu on pakkasenkestävä.
Nostettu pois nesteestä pakkaslämpötilassa Juoksupyörä voi jäätyä.

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Tuotteen kuvaus
Yleiskuvaus 3700
Tuotteen kuvaus

Malli 3700 on korkean paineen, korkean lämpötilan keskipakopumppu, joka täyttää API Standard 610 10th
Edition (ISO 13709):n vaatimukset.

Kuva 4: 3700-pumppu

Kotelo
Kotelo on keskiviivalta kiinnitettävää mallia. Tiiviste on täysin suljettu.
ANSI-luokan 300 kohopintaiset uurretut laipat ovat vakiona. Seuraavat laipat ovat myös käytettävissä:

• ANSI-luokan 300 tasapintainen, uurteinen
• ANSI-luokan 300 rengasliitos
• ANSI-luokan 600 tasapintainen, uurteinen
• ANSI-luokan 600 rengasliitos

Juoksupyörä
Juoksupyörä on täysin koteloitu ja akselikäyttöinen. Yksi seuraavista osista estää akselin liikkeen:

• Juoksupyörän pultti jousilevyllä
• Juoksupyörän mutteri lukitussäätöruuvilla

Tiivistyskammion kansi
Tiivistekammion kansi noudattaa API 682 2. painoksen mittoja parannetuille mekaanisille tiivisteille.

Käyttöpää
Käyttöpäällä on seuraavat ominaisuudet:

• Standardit kiertoöljyvoidellut laakerit
• Sokkelotiiviste käyttöpäässä
• Valinnainen puhdas ja säiliö-öljysumuvoitelu (joissakin koneistuksissa vaaditaan kiertoöljyvoitelun

vaihtaminen öljysumuvoiteluksi)

Tuotteen kuvaus
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Akseli
Standardiakseli on koneistettu ja hiottu vastaamaan API 610 10th Edition (ISO 13709) -kriteereitä.

Laakerit
Laakerityyppi Ominaisuudet
Sisäinen (radiaalinen) • Koostuu yksirivisestä syväuraisesta

kuulalaakerista
• Kantaa ainoastaan radiaalikuormia
• Se on kotelossa aksiaalisuunnassa vapaana

Ulkoinen (paine) • Ulkolaakeri on kaksirivinen viistokulmalaakeri,
jossa käytetään kahta yksirivistä
viistokuulalaakeria vastakkain asennettuna

• Olaketta vasten ja lukittu akseliin
• Laakerinrunkoon kiinnitettynä ottaa vastaan

radiaali- ja painekuormat

Kaikki sovitteet on tarkkuuskoneistettu alan standardien mukaisesti.

Jalusta
Käsitelty teräsjalusta tukee pumppua, voimanlähdettä ja lisävarusteita API-610 10th Edition (ISO 13709) -
vaatimusten mukaisesti.

Pyörimissuunta
Akseli pyörii vastapäivään käyttöpäästä katsottuna.

Nimikilven tiedot
Tärkeitä tilaustietoja

Jokaisessa pumpussa on enintään kolme nimikilpeä, joissa on tietoja pumpusta. Nimikilvet sijaitsevat
kotelossa ja laakerirungossa.
Tilatessasi varaosia sinun tulee selvittää seuraavat pumpun tiedot:

• Malli
• Koko
• Sarjanumero
• Tarvittavien osien numerot

Saat suurimman osan tarvittavista tiedoista pumpun kotelon nimikilvestä. Osanumerot löytyvät
varaosaluettelosta.

Nimikilpityypit
Nimikilpi Kuvaus
Pumpun kotelo Sisältää tietoja pumpun hydraulisista ominaisuuksista.

Pumpun koon ilmaisukaava on: Poisto x Imu – juoksupyörän nimellinen
enimmäishalkaisija tuumina.
(Esimerkki: 2x3-8)

ATEX Pumppuyksikössäsi saattaa olla ATEX-nimikilpi, joka on kiinnitetty pumppuun ja/tai
jalustaan. Nimikilpi sisältää tiedot tämän pumpun ATEX-määrityksistä.

IECEx Pumppuyksikössä saattaa olla seuraava IECEx-nimikilpi, joka on kiinnitetty pumppuun
ja/tai kiinnitysjalustaan. Nimikilpi sisältää tiedot tämän pumpun IECEx-määrityksistä.

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Pumpun kotelon nimikilvessä käytetään englantilaisia yksiköitä

Nimikilven kenttä Selitys
MODEL Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
GPM Pumpun nimellisvirtaus, gallonaa minuutissa
HEAD-FT Pumpun nimellispainekorkeus, jalkaa
RPM Pumpun nimellisnopeus, kierrosta minuutissa
I.B. BRG. Sisäisen laakerin nimike
HYDRO-PRESS Hydrostaattinen paine 70°F:n lämpötila-alueella, paunoja neliötuumalla
O.B. BRG. Ulkolaakerin nimike
MAX. WORKING PRESS Enimmäistyöpaine, paunoja neliötuumalla
S/N Pumpun sarjanumero
CONT./ITEM NO. Materiaali, josta pumppu on rakennettu ja asiakkaan osanumero

Pumpun kotelon nimikilvessä käytetään metrisiä yksiköitä

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Taulukko 3: Pumpun kotelon nimikilven selitys
Nimikilven kenttä Selitys
MODEL Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
M3/HR Pumpun nimellisvirtaus, kuutiometriä tunnissa
HEAD-M Pumpun nimellispainekorkeus, metriä
RPM Pumpun nimellisnopeus, kierrosta minuutissa
I.B. BRG. Sisäisen laakerin nimike
HYDRO-PRESS Hydrostaattinen paine 20°C:n lämpötilassa, kilogrammoja neliösenttimetrillä
O.B. BRG. Ulkolaakerin nimike
MAX. WORKING PRESS Enimmäistyöpaine, kilogrammoja neliösenttimetrillä
S/N Pumpun sarjanumero
CONT./ITEM NO. Materiaali, josta pumppu on rakennettu ja asiakkaan osanumero

ATEX-nimikyltti

Taulukko 4: ATEX-nimikyltin selitys
Nimikilven kenttä Selitys
II Ryhmä 2
2 Luokka 2
G/D Pumppua voidaan käyttää, kun tiloissa on kaasua ja pölyä
T4 Lämpötilaluokka

Taulukko 5: Lämpötilaluokkamääritykset
Koodi Suurin sallittu pintalämpötila

°F (°C) -asteina
Suurin sallittu pintalämpötila
yksikössä °F (°C)

T1 842 (450) 700 (372)
T2 572 (300) 530 (277)
T3 392 (200) 350 (177)
T4 275 (135) 235 (113)
T5 212 (100) Vaihtoehto ei käytettävissä
T6 185 (85) Vaihtoehto ei käytettävissä

HUOMAUTUS:  Varmista, että pumpun koodiluokitukset ovat yhteensopivat sen ympäristön kanssa,
johon aiot asentaa pumpun. Jos ne eivät ole yhteensopivia, älä käytä pumppua ja ota yhteys ITT-edustajaan
ennen kuin jatkat.

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Asennus
Esiasennus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Asennettaessa potentiaalisesti räjähdysherkässä ympäristössä varmista, että moottori on oikein sertifioitu.
• Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava. Tämä koskee pumppua, moottoria ja kaikkia valvontalaitteita.

Varmista testaamalla, että maajohto on oikein liitetty.

HUOMAUTUS:  Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu
valtuutetun ITT:n edustajan valvonnassa. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai
suoritustehon heikkeneminen.

Pumpun sijoitusta koskevat ohjeet

VAROITUS:
Kootut yksiköt ja niiden osat ovat painavia. Laitteen virheellinen nostaminen ja tukeminen saattaa aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman ja/tai vaurioittaa pumppua. Nosta laitetta ainoastaan erityisesti merkityistä
nostopisteistä. Nostolaitteiden, kuten silmukkapultit, hihnat ja levittimet, on oltava luokiteltuja, valikoituja
ja käytettyjä koko nostetulle taakalle.

Ohjeet Selitys/kommentti
Sijoita pumppu niin lähelle nestelähdettä kuin
käytännössä on mahdollista.

Tämä minimoi kitkahäviön ja pitää imuputkiston
mahdollisimman lyhyenä.

Varmista, että pumpun ympärillä on riittävästi
tilaa.

Tämä helpottaa tuuletusta, tutkimista, kunnossapitoa ja
huoltoa.

Jos tarvitaan nostolaitteistoa (esimerkiksi
nosturia tai taljaa), varmista, että yläpuolella on
riittävästi tilaa.

Tämä helpottaa nostolaitteiston asianmukaista käyttöä.

Suojaa laite sateesta, tulvinnasta ja pakkasesta
johtuvilta sää- ja vesivahingoilta.

Tämä ohje on voimassa, jos mitään muuta ei ole määritetty.

Älä asenna ja käytä laitteistoa suljetuissa
järjestelmissä ellei järjestelmä ole varustettu
riittävän kokoisilla turva- ja hallintalaitteistoilla.

Tällaisiin laitteisiin kuuluvat seuraavat:
• Paineentasausventtiilit
• Puristussäiliöt
• Paineensäätimet
• Lämpötilansäätimet
• Virtauksensäätimet

Jos järjestelmään ei kuulu näitä laitteita, neuvottele
rakenteista vastaavan insinöörin tai arkkitehdin kanssa
ennen pumpun käyttöä.

Ota huomioon epätoivotun melun ja tärinän
mahdollisuus.

Paras pumpun sijoituspaikka melun ja tärinän
absorboimiseksi on maapohjalle rakennettu betonilattia.

Jos pumpun sijoituspaikka on ylhäällä, ryhdy
erityisiin toimenpiteisiin mahdollisten
meluhaittojen pienentämiseksi.

Äänieristyksen asiantuntijan kanssa neuvotteleminen on
suositeltavaa.

Asennus
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Perustuksen vaatimukset
Turvatoimet

HUOMIO:
Jos pumpun malli on NM3171, NM3196, 3198, 3298, 3700, V3298, SP3298, 4150, 4550 tai 3107, voi
esiintyä vaaraa staattisen energian purkauksesta muoviosista, joita ei ole maadoitettu oikein. Jos pumpattava
neste ei ole sähköä johtavaa, tyhjennä pumppu ja huuhtele se sähköä johtavalla nesteellä olosuhteissa, jotka
eivät päästä kipinöitä leviämään ympäristöön.

Vaatimukset
• Perustuksen on pystyttävä ottamaan vastaan kaikenlainen tärinä ja toimimaan pysyvänä, kiinteänä

tukena pumppuyksikölle. Perustuksen pultinreikien sijainnit ja koko on esitetty asennuspiirustuksessa,
joka toimitetaan pumpun dokumentaation mukana.

• Perustuksen painon on oltava kaksi-kolme kertaa suurempi kuin pumpun paino.
• Perustuksen pultteja kiristettäessä tarvitaan riittävän massiivinen betonialusta, joka ehkäisee jännitykset

ja vääntymisen.
• Tavallisimmin käytetään holkkityyppisiä tai J-tyyppisiä pultteja. Kumpikin kiinnitys mahdollistaa

pumpun liikuttamisen lopullisessa asennusvaiheessa.

Holkkityyppiset pultit

1

2

3

4

5

6

1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Perustus
4. Holkki
5. Sulkuseinä
6. Pultti (holkkityyppi)

J-tyyppiset pultit

1

3

2
4

5

1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Perustus
4. Sulkuseinä
5. Pultti (J-tyyppi)

Asennus (jatkuu)
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Putkiston tarkistuslistat
Putkiston yleinen tarkistuslista
Turvatoimet

HUOMIO:
• Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää

pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin
välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja
laitteistovaurioita.

• Muuta virtausta poistolinjan säätöventtiilin avulla. Älä koskaan kurista imupuolen virtausta. Tällainen
menettely voi aiheuttaa suorituskyvyn alenemista, odottamatonta lämmönmuodostusta ja
laitteistovaurioita.

HUOMAUTUS:
Putkistojärjestelmän laippojen kuormitukset, mukaan lukien putkiston lämpölaajenemisesta johtuvat, eivät
saa ylittää pumpun rajoja. Muodonmuutokset voivat johtaa kosketukseen pyörivien osien kanssa, mikä voi
johtaa liialliseen lämmöntuotantoon, kipinöintiin ja ennenaikaisiin vikoihin.

Putkiston liittämisohjeet
Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta "Hydraulic Institute Standards", jota voi tilata osoitteesta
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802. Lue tämä asiakirja ennen kuin asennat pumpun.

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että kaikki putket on tuettu pumpun
laipasta riippumatta ja on kohdistettu sen kanssa.
Katso pumpun laippojen kohdistusehdot alla
olevasta osasta.

Tämä auttaa estämään seuraavia haittoja:
• Pumpun jännitys
• Tasapainotusongelmia pumpun ja sen

käyttöyksikön välillä
• Pumpun laakerien ja kytkimen kulumista
• Pumpun laakerien, tiivisteiden ja

akselien kuluminen

Putkisto kannattaa pitää mahdollisimman
lyhyenä.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Tarkista, että ainoastaan välttämättömiä liittimiä
käytetään.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Älä liitä putkistoa pumppuun, ennen kuin
seuraavat asiat ovat tapahtuneet:

• Pohjalevyn poistopään aluslaipan tai
jalustalevyn on kovettunut.

• Pumpun ja käyttöpään kiinnityspultit on
kiristetty.

—

Varmista, että putkiston liitokset ja liittimet ovat
ilmatiiviitä.

Tällöin ilmaa ei pääse virtaamaan
putkistoon tai vuotamaan pois käytön aikana.

Jos pumppu pumppaa syövyttäviä nesteitä, on
varmistettava, että putkisto mahdollistaa nesteen
huuhtelemisen pois ennen pumpun siirtämistä.

—

Jos pumppu pumppaa nesteitä korkeissa
lämpötiloissa, laajennussilmukoiden ja -
kappaleiden liitosten asennukset on tarkistettava.

Tämä auttaa estämään virheellistä
kohdistusta, joka johtuisi putkiston
lineaarisesta lämpölaajenemisesta.

Asennus (jatkuu)
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Pumpun laippojen kohdistusehdot

Tyyppi Ehdot
Aksiaalinen Laippatiivisteen paksuus on ±0,03 tuumaa (0,8 mm).

Rinnakkainen Kohdista laippa 0,001 tuuman /tuumaa - 0,03 tuuman /tuumaa (0,025 mm/mm - 0,8 mm/
mm) laipan halkauisijasta.

Samankeskinen Laipan kiinnityspulttien asennuksen pitäisi onnistua helposti käsin.

Esimerkki: Asennus laajenemisen varalta

Oikein Väärin
1

1. Laajennussilmukka tai -kappale

Imuputkiston tarkistuslista
Suoritusarvokäyrän tiedot

Nettotulokäytössä NPSHA:n on aina oltava suurempi kuin tarvittava NPSH (NPSHR) kuten pumpun
julkistetusta suoritusarvokäyristä käy ilmi.

Imuputkiston tarkastukset

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että pumpun sisäänviennin laipan ja lähimmän
kulmayhteen välinen etäisyys on vähintään viisiputken
halkaisijaa.

Tämä minimoi turbulenssista
johtuvan kavitaatiovaaran pumpun
imuputkessa.
Viittaa alla oleviin kuviin.

Tarkista, ettei kulmayhteessä ei yleisesti ottaen ole
jyrkkiä mutkia.

Viittaa alla oleviin kuviin.

Tarkista, että imuputkisto on yhtä tai kahta kokoluokkaa
suurempi kuin pumpun imuputki.
Pumpun imuputken ja imuputkiston väliin tulisi asentaa
erikylkinen supistuskappale.

Imuputkiston läpimitta ei koskaan
saisi olla pienempi kuin pumpun
imuputken läpimitta.
Viittaa alla oleviin kuviin.

Tarkista, että pumpun imulaipan erikylkisellä
supistuskappaleella on seuraavat ominaisuudet:

• Viisto puoli alaspäin
• Vaakasuora puoli ylhäällä

Viittaa alla oleviin kuviin.

Käytettäessä imusiivilöitä tai imulaajennuksia on
tarkistettava, että niiden pinta-ala on vähintään
kolminkertainen imuputkiston pinta-alaan verrattuna.

Imusiivilöiden käyttö auttaa
ehkäisemään tukkeutumista.
Siivilän silmäkooksi vähintään 1.6
mm (1/16 tuumaa) on suositeltava.

Jos monta pumppua pumppaa samasta nestelähteestä,
varmista, että jokaista pumppua varten on omat erilliset
imuputkistot.

Tämä on suositeltavaa, jotta
jokaisesta pumpusta saataisiin paras
mahdollinen teho.

Mikäli tarpeellista, varmista, että imuputkistoon kuuluu
päätyhjennysventtiili, ja että se on asennettu oikein.

—

Asennus (jatkuu)
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Nestelähde pumpun alapuolella

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Varmista, ettei imuputkistossa ole ilmataskuja. Tämä auttaa estämään ilman ja kavitaation

esiintymisen pumpun impuputkessa.

Tarkista, että imuputkisto kallistuu ylöspäin
nestelähteestä pumpun sisääntuloon päin.

—

Jos pumppu ei ole automaattisesti esitäyttyvä,
tarkista että pumpun esitäyttölaitteisto on
asennettu.

Käytä pohjaventtiiliä, jonka halkaisija on
vähintään sama kuin imuputkiston
halkaisija.

Nestelähde pumpun yläpuolella

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että eristysventtiili on asennettu
imuputkistoon vähintään kaksinkertaisen
etäisyyden päähän luvusta, joka on pumpun
imuputken läpimitta.

Tämä mahdollistaa imuputken sulkemisen
pumpun tarkistuksen ja huollon ajaksi.
Älä käytä eristysventtiiliä pumpun virtauksen
kuristamiseen. Kuristus voi aiheuttaa seuraavia
ongelmia:

• Esitäytön epäonnistumisen
• Ylikuumenemista
• Vaurioita pumppuun
• Takuun raukeaminen

Varmista, ettei imuputkistossa ole
ilmataskuja.

Tämä auttaa estämään ilman ja kavitaation
esiintymisen pumpun impuputkessa.

Tarkista, että putkisto on samassa tasossa
tai alaspäin kallistuva nestelähteeseen
nähden.

—

Varmista, ettei mikään imuputkiston osa
ulotu pumpun imulaipan alapuolelle.

—

Varmista, että imuputkisto on sijoitettu
riittävästi nestepinnan tason alapuolelle.

Tämä ehkäisee ilman tunkeutumista pumppuun
imupyörteen kautta.

Esimerkki: Putken kulmayhde lähellä pumpun imuputkea

Oikein Väärin
Pumpun sisäänviennin laipan ja lähimmän kulmayhteen etäisyyden
on oltava vähintään viisi putken halkaisijaa.

1

2

1. Tarpeeksi suuri etäisyys kavitaation ehkäisemiseksi
2. Suoralla yläosalla varustettu erikylkinen supistuskappale

Asennus (jatkuu)
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Esimerkki: Imuputkistolaitteisto

Oikein Väärin

1

2

3

4

5

1. Imuputki viettää ylöspäin nestelähteestä
2. Suurisäteinen kulmayhde
3. Siivilä
4. Pohjaventtiili
5. Suoralla yläosalla varustettu erikylkinen

supistuskappale

1

1. On syntynyt ilmatasku, koska erikylkistä
supistuskappaletta ei ole käytetty ja koska imuputki
ei kallistu asteittain ylöspäin nestelähteestä pumpun
sisääntuloon päin.

Poistoputkiston tarkistuslista
Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että poistoputkeen on asennettu
eristysventtiili.

Eristysventtiili on tarpeen seuraavissa tilanteissa:
• Esitäyttö
• Virtauksen säätely
• Pumpun tarkistus ja huolto

Viittaa alla olevaan kuvaan.

Tarkista, että poistoputkeen on asennettu
takaiskuventtiili eristysventtiilin ja
pumpun poistoventtiilin väliin.

Sijainti eristysventtiilin ja pumpun välissä
mahdollistaa takaiskuventtiilin tarkistamisen.
Takaiskuventtiili estää pumpun ja tiivisteen
vaurioitumisen pumpun lävitse tapahtuvan
takaisinvirtauksen vaikutuksesta käyttöyksikön
sammutuksen yhteydessä. Sitä käytetään myös
nestevirtauksen hidastamiseen.
Viittaa alla olevaan kuvaan.

Jos laajennuskappaleita käytetään,
tarkista, että ne on asennettu pumpun ja
takaiskuventtiilin väliin.

Viittaa alla olevaan kuvaan.

Jos järjestelmään on asennettu
pikasulkuventtiileitä, tarkista, että
pehmustukset ovat käytössä.

Tämä suojaa pumppua sysäyksiltä ja vesi-iskuilta.
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Esimerkki: Poistoputkisto

Oikein Väärin

1

2

3

4

1. Ohivirtauslinja
2. Sulkuventtiili
3. Takaiskuventtiili
4. Painepuolen eristysventtiili

2

1

1. Takaiskuventtiili (väärä sijainti)
2. Eristysventtiilin ei tulisi sijaita takaiskuventtiilin ja

pumpun välissä.

Huomioon otettavaa ohivirtausputkistosta
Milloin ohivirtauslinjaa käytetään

Käytä ohivirtauslinjaa järjestelmissä, jotka vaativat käyttöä alhaisissa virtauksissa pitkiä aikoja. Liitä
ohivirtauslinja poistopuolelta (ennen venttiileitä) imulähteeseen.

Milloin on asennettava minimivirtausaukko
Voit mitoittaa ja asentaa minimivirtausaukon ohivirtauslinjaan estääksesi liian suuren ohivirtauksen. Pyydä
ITT-edustajalta apua minimivirtausaukon koon määrittämisessä.

Kun minimivirtausaukkoa ei ole käytettävissä
Jos jatkuva ohivirtaus (minimivirtausaukko) ei ole mahdollinen, kannattaa harkita automaattista
kierrätysventtiiliä tai solenoidikäyttöistä venttiiliä.

Lisäputkiston tarkistuslista
Turvatoimet

VAROITUS:
• Jäähdytysjärjestelmien (esimerkiksi laakereiden voitelua ja mekaanisia tiivisteitä varten) on toimittava

oikein, jotta estetään liiallinen lämmönkehitys, kipinöinti ja ennenaikainen rikkoutuminen.
• Tiivistysjärjestelmät, jotka eivät puhdistu tai tuuletu itsestään (kuten suunnitelma 23), on tuuletettava

manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin lämpöä syntyy liikaa ja tiivisteet vioittuvat.

Asennus (jatkuu)
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HUOMAUTUS:
Mekaanisessa tiivisteessä on oltava asianmukainen tiivisteen huuhtelujärjestelmä. Muutoin voi ilmetä
liiallista lämmönkehitystä ja tiivisteen vika.

Milloin asennetaan
Voit joutua asentamaan lisäputkiston laakerin tai tiivistyskammion kannen jäähdyttämiseksi, mekaanisen
tiivisteen huuhtelemiseksi tai muuta pumpun erityispiirrettä varten. Katso pumpun teknisistä tiedoista
erityiset lisäputkistosuositukset.

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että kunkin komponentin vähimmäisvirtaus on 4 lpm (1
gpm).
Jos pumpussa on laakerin ja tiivistyskammion kannen jäähdytys,
lisäputkiston virtauksen on oltava 8 lpm (2 gpm).

Varmista, että näitä ohjeita
noudatetaan.

Tarkista, että jäähdytysvedenpaine ei ylitä arvoa 100 psig (7,0 kg/
cm2).

Varmista, että näitä ohjeita
noudatetaan.

Lopullinen putkiston tarkistuslista
Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että akseli pyörii tasaisesti. Pyöritä akselia käsin. Varmista, ettei siinä esiinny

hankausta, joka voi johtaa liialliseen
lämmöntuotantoon ja kipinöintiin.

Tarkista kohdistus uudelleen
varmistaaksesi, ettei putken rasitus ole
johtanut kohdistusvirheisiin.

Jos esiintyy putken rasitusta, korjaa putkisto.

Jalustan kiinnitystoimenpiteet
Jalustan kiinnitysvalmistelut

Nämä toimenpiteet edellyttävät, että sinulla on perustiedot jalustasta sekä perustussuunnitelmasta ja
asennustavoista. Noudata teollisia standardeja, kuten API RP 686/ PIP REIE 686, tai tätä ohjetta, ennen
kuin valat jalustan.
1. Varmista, ettei laastin kanssa kosketuksissa olevissa jalustan pinnoissa ole likaa, kuten ruostetta, öljyä

ja nokea.
2. Puhdista huolellisesti kaikki laastin kanssa kosketuksiin joutuvat jalustan pinnat.

Varmista, että käytät puhdistusaineitta, josta ei jää jäämiä.

HUOMAUTUS:  Laastin kanssa kosketuksiin tulevat jalustan pinnat on ehkä hiekkapuhallettava ja
pinnat on tämän jälkeen päällystettävä laastin kanssa yhteensopivalla pinnoitteella. Muista poistaa
kaikki välineet ennen hiekkapuhallusta.

3. Varmista, että misään koneistetussa pinnassa ei ole purseita, ruostetta, maalia tai muun tyyppistä likaa.
Jos on tarpeen, poista purseet hiomakivellä.

Perustuksen kiinnitysvalmistelut
1. Talttaa perustuksen yläosaa vähintään 1,0 tuumaa (25 mm) poistaaksesi huokoisen tai heikon betonin.

Jos käytät konevasaraa, varmista ettei se likaa pintaa öljyllä tai muulla kostuttavalla aineella.

HUOMAUTUS:  Älä pirsto perustusta painavilla työkaluilla, kuten jyrällä. Muussa tapauksessa
perustuksen rakenteellinen eheys voi vahingoittua.

2. Poista vesi tai lika perustuksen pultinrei'istä tai holkeista.
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3. Jos jalustassa on holkkityyppiset pultit, täytä holkit tarttumattomalla, muovattavalla materiaalilla ja sulje
ne, jotta niihin ei pääse laastia.

4. Päällystä ankkuripulttien näkyviin jäävä osa tarttumattomalla aineella, kuten erikoisvahalla, estääksesi
laastia tarttumasta ankkuripultteihin.
Älä käytä öljyjä tai nestemäistä vahaa.

5. Jos laastinvalmistaja suosittelee, päällystä perustuksen pinta yhteensopivalla pinnoitteella.

Jalustan asennus nostoruuvien avulla
Tarvitset seuraavat tarvikkeet:

• Tarrautumisen estävä aine
• Nostoruuvit
• Tanko
• Kaksi vesivaakaa

Tätä toimenpidettä sovelletaan käsiteltyyn teräsjalustaan ja Advantage-jalustaan.
1. Levitä nostoruuveihin tarrautumista estävää ainetta.

Aineen avulla ruuvit on helpompi irrottaa kiinnityksen jälkeen.
2. Laske jalusta varovasti perustuksen pulteille ja toimi seuraavasti:

a) Leikkaa levyt tangosta ja pyöristä niiden reunat jännityshuippujen poistamiseksi.
b) Aseta levyt nostoruuvien ja perustuksen pinnan väliin.
c) Nosta jalusta perustuksesta nurkkiin kiinnitetyllä neljällä nostoruuvilla.

Jalustan ja perustuksen pinnan välillä tulisi olla 0,75 tuumaa (19 mm) ja 1,50 tuumaa (38 mm).
d) Varmista, että keskellä olevat nostoruuvit eivät kosketa vielä perustuksen pintaa.

1 2

3
4

1. Nostoruuvi
2. Jalusta
3. Perustus
4. Levy

3. Säädä voimanlähteen kiinnityslaatat seuraavasti:

HUOMAUTUS:  Poista kiinnityslaatoista kaikki lika oikean tason varmistamiseksi. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

a) Aseta yksi vesivaaka pitkittäin jommallekummalle laatalle.
b) Aseta toinen vesivaaka kahden laatan päätyjen päälle.
c) Säädä laattoja käyttämällä kulmissa olevia neljää nostoruuvia.

Varmista, että vesivaakojen lukemat ovat mahdollisimman lähellä nollaa sekä pitkittäis- että
poikittaissuunnassa.

4. Kierrä keskimmäiset nostoruuvit alas niin, että ne lepäävät levyillään perustuksen pinnalla.
5. Säädä pumpun kiinnityslaatat seuraavasti:
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HUOMAUTUS:  Poista kiinnityslaatoista kaikki lika oikean tason varmistamiseksi. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

a) Aseta yksi vesivaaka pitkittäin jommallekummalle laatalle.
b) Aseta toinen vesivaaka kahden laatan yli keskellä.
c) Säädä laattoja käyttämällä kulmissa olevia neljää nostoruuvia.

Varmista, että vesivaakojen lukemat ovat mahdollisimman lähellä nollaa sekä pitkittäis- että
poikittaissuunnassa.

6. Kiristä perustuksen pulttien mutterit käsin.
7. Varmista, että voimanlähteen kiinnityslaatat ovat samassa tasossa, ja säädä nostoruuveilla ja

perustuksen pulteilla tarvittaessa.
Oikeat tasomitat ovat enintään/jalkaa (0,0167 mm/m).
Jalustan vastakkaisten puolten välinen suurin sallittu poikkeama on 0,38 mm (0,015 tuumaa).

Pumpun, voimanlähteen ja kytkimen asennus
1. Asenna ja kiinnitä pumppu jalustaan. Käytä sopivia pultteja.
2. Asenna voimanlähde jalustaan. Käytä sopivia pultteja ja kiristä käsin.
3. Asenna kytkin.

Katso kytkimen valmistajan asennusohjeita.

Pumpun ja voimanlähteen kohdistus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Noudata akselin kohdistustoimenpiteitä, jotta estät moottorin osien vakavat vauriot ja pyörivien osien

tahattoman kosketuksen. Noudata kytkimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

HUOMAUTUS:  Oikea kohdistus on pumppuyksikön asentajan ja käyttäjän vastuulla. Tarkista
kehyskiinnitteisten yksiköiden kohdistus ennen käyttöä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio
tai suoritustehon heikkeneminen.

Kohdistusmenetelmät
Käytössä on kolme yleistä kohdistusmenetelmää:

• Mittakellomenetelmä
• Käänteinen mittakellomenetelmä
• Lasermenetelmä

Noudata laitevalmistajan ohjeita käyttäessäsi käänteistä mittakellomenetelmää tai lasermenetelmää.
Yksityiskohtaisen ohjeet mittakellomenetelmän käytöstä sisältyvät tähän osaan.

Kohdistustarkastukset
Kohdistustarkastusten ajankohdat

Kohdistustarkistukset on suoritettava kun seuraavaa ilmenee:
• Prosessin lämpötila muuttuu.
• Putkisto muuttuu.
• Pumppu on huollettu.

Asennus (jatkuu)
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Kohdistustarkastustyypit

Tarkastustyyppi Käyttöajankohta
Alkukohdistuksen
(kylmäkohdistus) tarkastus

Ennen pumpun ensikäyttöä, jolloin pumppu ja voimanlähde ovat
lepolämpötilassa.

Loppukohdistuksen
(lämminkohdistus) tarkastus

Käytön jälkeen, kun pumppu ja voimanlähde ovat käyttölämpötilassa.

Alkukohdistuksen (kylmäkohdistus) tarkastukset

Ajankohta Syyt
Ennen pumpun jalustan
muuraamista laastilla

Tämä varmistaa, että kohdistus voidaan suorittaa.

Jalustan muuraamisen jälkeen Tämä varmistaa, ettei muurattaessa ole tapahtunut muutoksia.

Sen jälkeen, kun putkisto on
liitetty pumppuun

Tämä varmistaa, etteivät putkiston jännitykset ole muuttaneet
kohdistusta.
Mikäli muutoksia on tapahtunut, poista jännitykset pumpun laipoista
tekemällä putkistoon tarvittavat muutokset.

Loppukohdistuksen (lämminkohdistus) tarkastukset

Ajankohta Syyt
Ensimmäisen käyttökerran jälkeen Tämä varmistaa oikean kohdistuksen, kun pumppu ja voimanlähde

ovat saavuttaneet käyttölämpötilan.

Määrävälein Laitoksen käyttömenetelmien mukaisesti.

Kohdistuksen tarkistuksessa käytettävät hyväksyttävät arvot
HUOMAUTUS:  Määritetyt sallitut lukemat ovat voimassa vain käyttölämpötilassa. Kylmäasetuksissa
muutkin arvot ovat sallittuja. Oikeita toleranssiarvoja täytyy ehdottomasti noudattaa. Jos näin ei toimita,
seurauksena voi olla kohdistusvirheitä ja pumpun luotettavuuden heikentyminen.

TÄRKEÄÄ
• Sähkömoottoreissa moottorin akselin aloitus(kylmä)linjakohdistuksen asetuksen tulee olla 0,05 - 0,10

mm (0,002 - 0,004 tuumaa) matalampi kuin pumpun akselilla.
• Noudata muissa voimanlähteen, kuten turbiineissa ja moottoreissa, voimanlähteen valmistajan

suosituksia.
Kun lopputasapainotuksen tarkistukseen käytetään mittakelloja, pumpun ja käyttöyksikön kohdistus on
oikea, kun seuraavat ehdot ovat tosia:

• Mittakellojen kokonaissuoruusvirhe on käyttölämpötilassa enintään 0,05 mm (0,002 tuumaa).
• Mittakellon toleranssi on 0,0127 mm /mm (0,0005 tuumaa/tuuma) mittakellon tuuman liikettä kohti

käyttölämpötilassa.

Kohdistuksen mittausohjeet
Ohjeet Selitys
Kierrä pumpun ja voimanlähteen kytkinpuolikasta yhtä aikaa,
jotta mittakellon kärjillä on kosketus samoihin kohtiin
voimanlähteen kytkinpuolikkaassa.

Tämä estää väärän mittauksen.

Siirrä voimanlähdettä tai aseta sen alle välilevyjä säätöjen
tekemiseksi.

Tämä estää jännitystä syntymästä putkiston
asennuksissa.

Varmista mittauslukemia ottaessasi, että voimanlähteen
jalkojen kiinnityspultit on kiristetty.

Tämä estää voimanlähteen liikkumasta,
mikä aiheuttaisi mittausvirheitä.

Varmista kohdistuskorjauksia tehdessäsi, että voimanlähteen
jalkojen kiinnityspultit on löysätty.

Tällöin voimanlähdettä voidaan siirtää
korjausten tekemiseksi.
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Ohjeet Selitys
Tarkista suuntaus uudelleen kaikkien mekaanisten säätöjen
jälkeen.

Tällöin voidaan korjata säätöjen
seurauksena mahdollisesti syntyneet väärät
kohdistukset.

Mittakellojen kiinnitys kohdistusta varten
Tämän toimenpiteen suorittamiseksi on oltava käytettävissä kaksi mittakelloa.
1. Kiinnitä pumpun kytkimen (X)-puoleen kaksi mittakelloa:

a) Kytke yksi mittakello (P) siten, että merkkitanko koskettaa voimanlähteen kytkimen (Y)-puoliskon
ulkokehää.
Tätä mittakelloa käytetään linjakohdistusvirheiden mittaukseen.

b) Kytke toinen mittakello (A) siten, että merkkitanko koskettaa voimanlähteen kytkimen puoliskon
sisäpäätä.
Tätä mittakelloa käytetään kulmakohdistusvirheiden mittaukseen.

P

A

Y X
Moottorin
pää

Pumpun
pää

2. Kierrä pumpun (X)-kytkinpuolta varmistaaksesi, että ilmaisimet koskettavat kytkimen (Y)-puoliskoa
mutta eivät mene pohjaan saakka.

3. Säädä mittakelloja tarvittaessa.

Pumpun ja voimanlähteen kohdistusohjeet
Kulmakohdistus (korjaus pystysuunnassa)

1. Aseta kulmakohdistuksen osoitin nollaat voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y) yläasemassa (kello
12 kohdalla).

2. Kierrä osoitin keskikohtaan alas (kello 6-asentoon).
3. Kirjaa mittakellon lukema.
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Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Kytkimen puolikkaat ovat kauempana toisistaan pohjalla. Tee jokin seuraavista:

• Nosta voimanlähteen jalkoja akselin päästä (lisää välilevyjä) tai
• laske voimanlähteen jalkoja toisesta päästä (poista välilevyjä).

Positiivinen Kytkimen puolikkaat ovat lähempänä toisiaan pohjalta. Tee jokin seuraavista:
• Laske voimanlähteen jalkoja akselin päästä (poista välilevyjä) tai
• nosta voimanlähteen jalkoja toisesta päästä (lisää välilevyjä).

1

1. Välilevyt
Kuva 5: Esimerkki virheellisestä korjauksesta pystysuunnassa (sivusta katsottuna)

4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Kulmakohdistus (korjaus vaakasuunnassa)
1. Aseta kulmakohdistuksen ilmaisin (A) nollaan voimanlähteen kytkimen vasemmalla puolella (Y), 90°

yläasennosta (kello 9 kohtaan).
2. Kierrä mittakelloa yläkeskikohdan kautta 180° lähtökohdasta oikealle (kello 3-asentoon ).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Kytkimen puolikkaat ovat kauempana toisistaan oikealla

puolella. Tee jokin seuraavista:
• Työnnä voimanlähteen akselipäätä vasemmalle.
• Työnnä vastakkaista puolta oikealle.

Positiivinen Kytkimen puolikkaat ovat lähempänä toisiaan oikealla
puolella. Tee jokin seuraavista:

• Työnnä voimanlähteen akselinpuolta oikealle.
• Työnnä vastakkaista puolta vasemmalle..

Kuva 6: Esimerkki virheellisestä korjauksesta vaakasuunnassa (ylhäältä katsottuna)
4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.
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Linjakohdistus (korjaus pystysuunnassa)
Varmista ennen toimenpiteen aloittamista, että mittakellot on määritetty oikein.
Yksikkö on yhdensuuntainen, kun linjakohdistusosoitin (P) vaihtelee enintään 0,05 mm (0,002 tuumaa)
mitattuna neljästä kohdasta 90 asteen välein käyttölämpötilassa.
1. Säädä linjakohdistusosoitin nollaan voimanlähteen kytkinpuolikkaan keskikohdassa ylhäällä (kello 12-

asentoon).
2. Kierrä osoitin keskikohtaan alas (kello 6-asentoon).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Pumpun kytkimen puolikas (X) on alempana kuin voimanlähteen kytkimen

puolikas (Y). Poista voimanlähteen kunkin jalan alta välilevyjä osoittimen lukeman
puolikasta vastaava määrä.

Positiivinen Pumpun kytkimen puolikas (X) on korkeammalla kuin voimanlähteen kytkimen
puolikas. Lisää voimanlähteen kunkin jalan alle välilevyjä osoittimen lukeman
puolikasta vastaava määrä.

HUOMAUTUS:  Käytä moottorin kunkin jalan osalta sama määrä välilevyjä kohdistusvirheiden
estämiseksi. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

1
1. Välilevyt
Kuva 7: Esimerkki virheellisestä korjauksesta pystysuunnassa (sivusta katsottuna)

4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Linjakohdistus (korjaus vaakasuunnassa)
Yksikkö on yhdensuuntainen, kun linjakohdistusosoitin (P) vaihtelee enintään 0,05 mm (0,002 tuumaa)
mitattuna neljästä kohdasta 90 asteen välein käyttölämpötilassa.
1. Aseta linjakohdistusosoitin nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y) vasemmalla puolella, 90°

yläasennosta (kello 9 kohdassa).
2. Kierrä mittakelloa yläkeskikohdan kautta 180° lähtökohdasta oikealle (kello 3-asentoon ).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Voimanlähteen kytkinpuolikas on...
Negatiivinen pumpun kytkinpuolikkaan vasemmalla puolella.

Positiivinen pumpun kytkinpuolikkaan oikealla puolella.

4. Työnnä voimanlähdettä varoen oikeaan suuntaan.
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HUOMAUTUS:  Varmista, että moottori liukuu tasaisesti. Jos ohjeita ei noudateta, vaakasuuntainen
kulmakohdistus voi huonontua.

Kuva 8: Esimerkki virheellisestä korjauksesta vaakasuunnassa (ylhäältä katsottuna)
5. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Täydellisen kohdistuksen suorittaminen (korjaus pystysuunnassa)
Yksikkö on kohdistettu täydellisesti, kun sekä kulmaosoitin (A) että linjakohdistusosoitin (P) näyttävät
samaa arvoa 0,05 mm:n (0,002 tuuman) tarkkuudella mitattuna neljässä kohtaa 90° välein.
1. Aseta kaksi mittakelloa (kulma ja yhdenmukaisuus) nollaan voimanlähteen kytkinpuolikkaan

yläasennossa (kello 12 kohdassa).
2. Kierrä mittakellot keskikohtaan alas (kello 6-asentoon ).
3. Kirjaa mittakellojen lukemat.
4. Korjaa kulma- ja linjakohdistusta erillisten ohjeiden mukaisesti, kunnes lukemat ovat halutunlaiset.

Täydellisen kohdistuksen suorittaminen (korjaus vaakasuunnassa)
Yksikkö on kohdistettu täydellisesti, kun sekä kulmaosoitin (A) että linjakohdistusosoitin (P) näyttävät
samaa arvoa 0,05 mm:n (0,002 tuuman) tarkkuudella mitattuna neljässä kohtaa 90° välein.
1. Aseta kaksi mittakelloa (kulma ja yhdensuuntaisuus) nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y)

vasemmalla puolella, 90° yläasenosta (kello 9 kohdalla).
2. Kierrä osoittimia yläasennosta oikealle, 180° alkuasennosta (kello 3 kohdalla).
3. Kirjaa mittakellojen lukemat.
4. Korjaa kulma- ja linjakohdistusta erillisten ohjeiden mukaisesti, kunnes lukemat ovat halutunlaiset.

Jalustan valaminen
Tarvitset seuraavat:

• Puhdistusaineet: Älä käytä öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla öljyiseen pintaan.
Noudata valulaastin valmistajan käyttöohjeita.

• Valulaasti: Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia.

HUOMAUTUS:  Oletuksena on, että jalustan valava asentaja tuntee hyväksyttävät menettelytavat.
Tarkemmat menetelmät on kuvattu eri julkaisuissa, joihin kuuluvat esimerkiksi API Standard 610, 10th
Edition, Appendix L; API RP 686, Chapter 5 ja muut alan standardit.

1. Puhdista kaikki jalustan pinnat, jotka asettuvat valua vasten.
2. Rakenna perustuksen ympärille sulkuseinä.
3. Kastele läpimäräksi perustus, joka asettuu valua vasten.
4. Kaada valulaastia valureiän läpi jalustaan sulkuseinän yläreunan tasalle saakka.

Kun kaadat laastia, poista ilmakuplat jollain seuraavalla tavalla:
• Putlaamalla täryttimellä.
• Pumppaamalla laasti paikoilleen.

5. Antamalla laastin asettua.

Asennus (jatkuu)
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1

7
6

2

3

4

5
1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Valulaasti
4. Perustus
5. Holkki
6. Sulkuseinä
7. Pultti

6. Täytä jalustan loppuosa valulaastilla ja anna laastin kovettua vähintään 48 tunnin ajan.

1

5
4 2

3

1. Jalusta
2. Valulaasti
3. Perustus
4. Sulkuseinä
5. Pultti

7. Kun laasti on kovettunut, poista painepisteiden poistamiseksi tasausruuvit.
8. Kiristä perustuspultit.

Asennus (jatkuu)
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Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja
sammutus
Käynnistyksen valmistelu
Vaaraselostukset

VAROITUS:
• Jos näitä turvatoimia ei noudateta ennen pumpun käynnistämistä, seurauksena on vakavia

henkilövahinkoja ja laitevaurioita.
• ÄLÄ käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella tai imu- ja poistoputken venttiili

suljettuna. Tällöin voi aiheutua räjähdysvaara pumpattavan aineen höyrystymisen vuoksi ja pumppu
voi vaurioitua nopeasti tai aiheutua henkilövahinko.

• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on asennettu oikein.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Pumpun käyttäminen väärään suuntaan voi aiheuttaa metalliosien kosketusta, lämmönkehitystä ja

tiiviyden pettämisen.

Turvatoimet

HUOMAUTUS:
• Tarkista moottoriyksikön asetukset ennen pumpun käynnistämistä.
• Varmista, että lämmitysnopeus ei ole suurempi kuin 1,4°C minuutissa.

Seuraavia turvatoimia tulee noudattaa ennen pumpun käynnistämistä:
• Huuhtele ja puhdista järjestelmä huolella ja poista lika ja roskat putkistosta, jotta järjestelmä ei

rikkoudu ensimmäisessä käynnistyksessä.
• Nopeussäätöisiä käyttöjä on ajettava nimellisnopeudella mahdollisimman nopeasti.
• Käytä uutta tai uudelleenrakennettua pumppua nopeudella, joka tuottaa riittävän virtauksen

huuhtelemaan tiivistepesän holkkien pinnat.
• Jos pumpattava nesteen lämpötila ylittää 93°C (200°F), lämmitä pumppu ennen käyttöä. Kierrätä

hieman pumpattavaa nestettä pumpun läpi, kunnes kotelon lämpötila on enintään 38 °C (100°F)
kylmempi kuin pumpattava neste.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä ei ole syytä säätää nopeudensäädintä tai hakea ylinopeuslaukaisua,
kun pumppuun on kytketty nopeussäätöinen käyttö. Jos asetuksia ei ole vahvistettu, kytke laite irti ja
noudata valmistajan toimittamia ohjeita.

Kytkinsuojuksen poistaminen
1. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen keskiosan pitkänomaisista rei'istä.
2. Paina kytkinsuojuksen voimanlähdepuoliskoa pumppua kohti.

3. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen voimanlähdepuoliskosta.
4. Poista voimanlähteen pään päätylevy.

5. Irrota kytkinsuojuksen voimanlähteen puoli:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.
b) Nosta ylöspäin.

6. Poista jäljellä olevat mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen pumppupuoliskosta.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus
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Pumpun pään päätylevyä ei ole tarpeen poistaa pumpun pään laakeripesästä. Laakeripesän
kantaruuveihin pääsee käsiksi päätylevyä poistamatta, jos pumpun sisäosien huolto on tarpeellista.

7. Irrota kytkinsuojuksen pumpun puoli:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.
b) Nosta ylöspäin.

1

2

3

4

1. Rengasura
2. Pumpun pään päätylevy
3. Voimanlähde
4. Kytkinsuojuksen pumppupuolisko

Pyörimissuunnan tarkistaminen
VAROITUS:

• Pumpun käyttäminen väärään suuntaan voi aiheuttaa metalliosien kosketusta, lämmönkehitystä ja
tiiviyden pettämisen.

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

1. Katkaise voimanlähteen virransyöttö.
2. Varmista, että kytkimen navat on kiinnitetty lujasti akseleihin.
3. Varmista, että kytkinvälike on poistettu.

Pumppu toimitetaan kytkinvälike poistettuna.
4. Avaa voimanlähteen virransyöttö.
5. Varmista, että järjestelmän lähellä ei ole ketään, ja liikuta voimanlähdettä niin kauan että pystyt

määrittämään, että kiertosuunta vastaa laakeripesän tai liitinrungon nuolia.
6. Katkaise voimanlähteen virransyöttö.

Pumpun ja voimanlähteen kytkentä
VAROITUS:
Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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ATEX-luokitellussa ympäristössä käytettävien kytkimien tulee olla asianmukaisesti sertifioituja. Noudata
kytkimen valmistajan ohjeita kytkimen voitelussa ja asennuksessa.

Kytkinsuojuskokoonpano
Turvatoimet

VAROITUS:
• ÄLÄ MILLOINKAAN käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on asennettu oikein.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Ex-luokitellussa ympäristössä käytettävän kytkinsuojuksen on oltava asianmukaisesti sertifioitu ja

valmistusaineen on oltava kipinöimätöntä materiaalia.

Tarvittavat osat
Seuraavat osat tarvitaan:

1 32

4 5

6

1. Päätylevy (voimanlähteen puolinen)
2. Päätylevy (pumpun puolinen)
3. Suojuksen puolikas, vaaditaan 2
4. 3/8-16 mutteri, vaaditaan 3
5. 3/8 tuuman aluslevy
6. 3/8-16 x 2 tuuman kuusiopultti, 3 tarvitaan

Kytkinsuojuksen asennus
1. Onko päätylevy (pumpun pää) jo asennettu?

• Jos kyllä, toimi seuraavasti: Tee tarpeelliset kytkimen säädöt ja etene vaiheeseen 2.
• Jos ei: Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
a) Irrota kytkimen välikeosa.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.
b) Jos kytkimen navan halkaisija on suurempi kuin päätylevyn aukon halkaisija, poista kytkimen napa.
c) Irrota kolme painelaakerin päätykannen ja laakerirungon ruuvia.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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234B Päätylevy

370N Laakerirungon pultit
d) Kohdista päätylevy painelaakerin päätykanteen siten, että päätylevyn kaksi reikää kohdistuvat

päätykannen ruuvien kanssa ja päätylevyn kolme reikää  kohdistuvat päätykannen reikien kanssa.
e) Vaihda kolme painelaakerin päätykannen ja laakeripesän pulttia ja kiristä 3700-pumpun

kiinniketaulukon maksimivääntömomenttiarvoilla.
f) Kiinnitä kytkimen napa (jos se on poistettu) ja kytkimen välikeosa takaisin.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.
Kytkimen säädöt tulee tehdä valmiiksi ennen kytkinsuojuksen asennuksen aloittamista.

2. Levitä kytkinsuojuksen puolikkaan aukkoa hieman ja aseta se pumpun päätylevyn päälle.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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1

2

3

4

1. Kytkinsuojuksen takapuolikas
2. Rengasura
3. Deflektorin tuulettimen suojus
4. Voimanlähde

Suojuksen rengasmainen ura sijaitsee päätylevyn ympärillä.
Sijoita aukko (laippa) niin, että se ei häiritse putkistoa, mutta mahdollistaen silti pulttien asentamisen.

1
2

3

1. Rengasura
2. Deflektorin tuulettimen suojus
3. Kytkinsuojuksen puolikas

3. Aseta pulttiin yksi aluslevy ja työnnä pultti suojan puolikkaan etuosan reiän läpi.
4. Aseta toinen aluslevy näkyviin jäävään pulttiin.
5. Kierrä mutteri näkyviin jäävään pulttiin ja kiristä se tiukasti.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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Tässä kuvassa näkyy osien oikea järjestys:

1 2 3

1. Mutteri
2. Aluslevy
3. Pultti

Tässä kuvassa näkyy koottu yksikkö:

1
2

1. Voimanlähde
2. Kytkinsuojuksen puolikas

6. Levitä toisen kytkinsuojuksen puolikkaan aukkoa hieman ja aseta se asennetun kytkinsuojuksen
puolikkaan päälle siten, että toisen kytkinsuojuksen puolikkaan rengasura on voimanlähdettä kohden.

1

2

3

1. Rengasura
2. Kytkinsuojuksen puolikas
3. Voimanlähde

7. Aseta päätylevy voimanlähteen akselin päälle ja kytkinsuojuksen puolikkaan takaosan rengasuraan.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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1

2

1. Rengasura
2. Päätylevy

8. Toista vaiheet 3-5 kytkinsuojuksen puolikkaan takaosalle, paitsi kiristä mutteri käsin.
9. Työnnä kytkinsuojuksen takapuolikasta moottoria kohden siten, että se peittää akselin ja liittimen

kokonaan.

1

2

1. Voimanlähde
2. Työnnä paikoilleen

10. Toista vaiheet 3-5 kytkinpuolikkaan keskikoloille.
11. Kiristä kaikki suojuskokoonpanon mutterit tiukasti.

Valinnaisella ilmatuuletuksella varustetun kytkinpuoliskon asentaminen
1. Onko deflektorin tuulettimen suojuksen tuki asennettu?

• Jos kyllä, toimi seuraavasti: Tee tarpeelliset kytkimen säädöt ja etene vaiheeseen 2.
• Jos ei: Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
a) Irrota kytkimen välikeosa.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.
b) Jos kytkimen navan läpimitta on suurempi kuin deflektorin tuulettinen suojan tuen aukko, irrota

kytkimen napa.
c) Löysennä painedeflektorin tuulettimen säätöruuvi.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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122 Akseli

123B Radiaalideflektorin tuuletin

123E Painedeflektorin tuuletin

222 Deflektorin säätöruuvi

228 Laakerirunko

234 Painedeflektorin tuulettimen suoja

234 D Painedeflektorin tuulettimen suojan tuki

496Q Tukiruuvit
d) Työnnä painedeflektorin tuuletin pois akselilta.
e) Irrota painelaakerin päätylevyn ja laakerirungon ruuvit.
f) Kohdista painedeflektorin tuulettimen suojan tuki painelaakerin päätykansien kanssa siten, että

tuen urat kohdistuvat päätykannen reikien kanssa.
g) Vaihda painelaakerin päätykannen ja laakerirungon ruuvit ja kiristä ne 3700-pumpun

kiinniketaulukon maksimivääntömomenttiarvoilla.

HUOMIO:
Älä kiristä liika painelaakerin päätykannen ja laakerirungon ruuveja.

h) Asenna painedeflektorin tuuletin akselin ympärille.
i) Aseta painedeflektorin tuuletin noin 0,8 mm (0,03 tuumaa) painelaakerin päätykannesta ja kiristä

deflektorin säätöruuvi.
j) Työnnä painedeflektorin tuulettimen suoja suojan tuen päälle ja kohdista suojan reiät suojan tuen

reikien kanssa.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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2. Asenna painedeflektorin tuulettimen suoja ja tukiruuvit ja kiristä 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

3. Kiinnitä kytkimen napa (jos se on poistettu) ja kytkimen välikeosa takaisin paikoilleen.
Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.
Kytkimen säädöt tulee tehdä valmiiksi ennen kytkinsuojuksen asennuksen aloittamista.

4. Levitä kytkinsuojuksen puolikkaan aukkoa hieman ja aseta se painedefektorin tuulettimen suojan
päälle siten, että suojan puolikkaan rengasura tulee suojan tuen jatkeen ympärille.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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1

2

3

4

1. Kytkinsuojuksen takapuolikas
2. Rengasura
3. Deflektorin tuulettimen suojus
4. Voimanlähde

Sijoita aukko (laippa) niin, että se ei häiritse putkistoa, mutta mahdollistaen pulttien asennuksen.

1
2

3

1. Rengasura
2. Deflektorin tuulettimen suojus
3. Kytkinsuojuksen puolikas

5. Aseta pulttiin aluslevy ja työnnä pultti suojan puolikkaan edessä olevan reiän läpi.
6. Aseta toinen aluslevy näkyviin jäävään pulttiin ja kiristä pultti tiukasti.
7. Kierrä mutteri näkyviin jäävään pulttiin ja kiristä se tiukasti.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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Tässä kuvassa näkyy osien oikea järjestys:

1 2 3

1. Mutteri
2. Aluslevy
3. Pultti

Tässä kuvassa näkyy koottu yksikkö:

1
2

1. Voimanlähde
2. Kytkinsuojuksen puolikas

8. Levitä toisen kytkinsuojuksen puolikkaan aukkoa hieman ja aseta se asennetun kytkinsuojuksen
puolikkaan päälle siten, että toisen kytkinsuojuksen puolikkaan rengasura on voimanlähdettä kohden.

1

2

3

1. Rengasura
2. Kytkinsuojuksen puolikas
3. Voimanlähde

9. Aseta päätylevy voimanlähteen akselin päälle ja kytkinsuojuksen puolikkaan takaosan rengasuraan.
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1

2

1. Rengasura
2. Päätylevy

10. Toista vaiheet 5-7 kytkinsuojuksen puolikkaan takaosalle, paitsi kiristä mutterit käsin.
11. Vedä kytkinsuojuksen takapuolikasta moottoria kohden siten, että se peittää akselin ja liittimen kokonaan.

1

2

1. Voimanlähde
2. Työnnä paikoilleen

12. Toista vaiheet 5-7 kytkinpuolikkaiden keskikoloille.
13. Kiristä kaikki suojuskokoonpanon mutterit tiukasti.

Laakereiden voitelu
Turvatoimet

VAROITUS:
Muista voidella laakerit oikein. Jos ohjeita ei noudateta, voi syntyä kipinöitä, odottamatonta
lämmönkehitystä ja ennenaikainen toimintahäiriö.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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Pumput toimitetaan ilman öljyä
Öljyvoidellut laakerit on voideltava asennuspaikalla.

Kiertoöljyvoitelu
Kiertoöljyvoidellut laakerit kuuluvat vakiona Model 3700 10th Edition -pumppuihin.  Varmista, että
öljyrenkaat istuvat kunnolla akselin urissa.

Puhdas- tai säiliö-öljysumuvoitelu
Puhdas- ja säiliö-öljysumu on valinnainen ominaisuus mallille 3700. Noudata öljysumugeneraattorin
valmistajan ohjeita. Sisään- -ja ulostuloliitännät sijaitsevat laakeripesänylä- ja alapuolella, tässä järjestyksessä.

Öljytilavuudet
Öljytilavuusvaatimukset

Tässä taulukossa näkyy öljyvoideltujen laakereiden voiteluun tarvittava öljymäärä.
Kaikissa tämän taulukon kehyksissä käytetään Trico Oiler #5 -öljyn tasaajaa, ja niiden tilavuus on 237 ml (8
oz.)
Runko Rungon öljytilavuus

unssia millilitraa
SA 20 600
SX 38 1115
MA 32 950
MX, LA 47 1385
LX, XLA 72 2120
XLX, XXL 89 2625

Voiteluöljyvaatimukset
Öljyn laatuvaatimukset

Käytä laadukasta turbiineissa käytettävää öljyä, jossa on 68 cS -luokituksen ruosteen- ja
hapettumisenestoaineita. 38°C asteessa (100°F).

Lämpötilaan perustuvat öljyvaatimukset
Yleisimmissä toimintaolosuhteissa laakerin lämpötila vaihtelee 49°C:n ja 82°C:n välillä, jolloin voidaan
käyttää öljyä, jonka ISO-viskositeettiluokka on 68 40°C:n lämpötilassa. Jos lämpötila ylittää 82°C, katso
lämpötilavaatimukset taulukosta.
Lämpötila Öljyvaatimukset
Laakerin lämpötila ylittää 82°C Käytä öljyä, jonka ISO-viskositeettiluokka on 100.

Laakerin lämpötila on yleensä noin 11°C korkeampi
kuin laakeripesän ulkopinnan lämpötila.

Pumpatun nesteen lämpötilat ovat hyvin korkeita Pyydä lisätietoja tehtaalta tai voitelun asiantuntijalta.

Hyväksyttävät öljyt laakereiden voiteluun
Hyväksyttävät voiteluaineet

Merkki Voiteluaineen tyyppi
Exxon Teresstic EP 68
Mobil Mobil DTE 26 300 SSU @ 100°F (38°C)
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 Synthetic Lube
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Laakerien voitelu öljyllä
Kiertoöljyvoidellut pumput on varustettu öljyn tasaajalla, joka säilyttää laakeripesän öljyn tason vakiona.
1. Aseta öljyn tasaajan varsi niin, että öljy on merkin tasolla rungon puolella, mikä vastaa pyöreän

tarkastuslasin keskikohtaa.
Säädä asetusmitta 0:ksi poistamalla öljyn tasaajan säätövarren.

1

2

1. Öljyn taso (3/16 tuumaa (4.8 mm))
2. "0"-mitan asettaminen

2. Täytä laakerirungon öljysäiliö:
a) Täytä öljyn tasaajan pullo öljyllä.
b) Aseta öljyn tasaajan pullo öljyn tasaajan koteloon.
Öljyn tasaajan pullo on täytettävä useita kertoja.

HUOMAUTUS:  Älä täytä laakerirungon öljysäiliötä venttiilin tai öljyn tasaajan kotelon kautta
käyttämättä öljyn tasaajan pulloa.

3. Varmista, että öljyn taso on oikea vertaamalla öljyn tasoa nähtynä pyöreästä tarkastuslasista öljyn tason
viivaan laakerirungon sivulla.

Laakerien voitelu puhtaalla tai säiliö-öljysumulla (valinnainen)
Ennen kuin voitelet säiliö-öljysumulla, varmista että laakerirunko on voideltu asianmukaisesti, kuten
laakerien öljyvoitelua kuvaavassa luvussa kerrotaan.

Öljyrengasvoideltujen laakereiden öljynvaatimukset koskevat myös öljysumuvoideltuja laakereita.
1. Valmistele öljysumugeneraattori sen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Liitä öljysumun syöttölinjat imuliitäntöihin.
3. Liitä tyhjennys- ja poistoputket poistoliitäntöihin.

1

2
1. Öljysumun imu
2. Öljysumun poisto

Laakerien voitelu seisokin jälkeen
1. Huuhtele laakerit ja laakerirunko kevyellä öljyllä roskien poistamiseksi.

Muista kiertää akselia hitaasti käsin huuhtelun aikana.
2. Huuhtele laakeripesä varsinaisella voiteluöljyllä öljynlaadun varmistamiseksi puhdistuksen jälkeen.
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Akselin tiivistäminen mekaanisella tiivisteellä
Turvatoimet

VAROITUS:
Ex-luokitellussa ympäristössä käytettävän mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmukaisesti sertifioitu.
Varmista ennen käynnistystä, että kaikki alueet, joissa pumpattava neste voi vuotaa työympäristöön, ovat
suljettuja.

HUOMAUTUS:
• Mekaanisessa tiivisteessä on oltava asianmukainen tiivisteen huuhtelujärjestelmä. Muutoin voi ilmetä

liiallista lämmönkehitystä ja tiivisteen vika.
• Jäähdytysjärjestelmien (esimerkiksi laakereiden voitelua ja mekaanisia tiivisteitä varten) on toimittava

oikein, jotta estetään liiallinen lämmönkehitys, kipinöinti ja ennenaikainen rikkoutuminen.
• Tiivistysjärjestelmät, jotka eivät puhdistu tai tuuletu itsestään (kuten suunnitelma 23), on tuuletettava

manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin lämpöä syntyy liikaa ja tiivisteet vioittuvat.

Kuljetus
Pumput saatetaan lähettää mekaaninen tiiviste asennettuna tai ilman.

Kasettityyppiset mekaaniset tiivisteet
Kasettityypin mekaanisia tiivisteitä käytetään yleisesti. Tiivisteen valimstaja on esiasettanut kasettitiivisteen,
eikä sille tarvitse tehdä asetuksia kentällä. Käyttäjän asentamat kasettitiivisteet on irrotettava pidikkeistään
ennen käyttöä, jolloin tiiviste voi liukua paikoilleen. Jos ITT on asentanut tiivisteen pumppuun, nämä
pidikkeet on jo irrotettu.

Muut mekaaniset tiivistetyypit
Katso mekaanisten tiivisteeiden ohjeet tiivisteen valmistajan toimittamista asennus- ja asetusohjeista.

Mekaanisten tiivisteiden sulkunesteen liitäntä
Tiivisteen voitelu on välttämätöntä

Asianmukaisen voitelun varmistamiseksi tiivistepintojen välissä on oltava ohut nestekalvo. Tulppien sijainti
selviää tiivisteiden mukana toimitettavista kuvista.

Tiivisteen huuhtelumenetelmät
Tiivisteiden huuhtelussa tai jäähdytyksessä voidaan käyttää seuraavia menetelmiä.
Menetelmä Kuvaus
Tuotehuuhtelu Putkisto asetetaan siten, että pumppu työntää pumpattavaa nestettä kotelosta ja

ruiskuttaa sitä tiivisteen kiristyslaippaan. Tarvittaessa ulkoinen lämmönvaihdin
jäähdyttää pumpattavan nesteen ennen kuin sitä ruiskutetaan tiivisteen
kiristyslaippaan.

Ulkoinen huuhtelu Putkisto asetetaan siten, että pumppu ruiskuttaa puhdasta, viileää, tarkoitukseen
soveltuvaa nestettä suoraan tiivisteen kiristyslaippaan. Huuhtelunesteen paineen on
oltava 5-15 psi (0,35-1,01 kg/cm2) suurempi kuin tiivistyskammion paine.
Ruiskutusmäärän on oltava 0,5-2 gpm (2-8 lpm).

Muuta On myös mahdollista käyttää muita menetelmiä, joissa hyödynnetään useita
tiivistysholkkiliitäntöjä tai tiivistyskammion liitäntöjä. Katso mekaanisen tiivisteen
ohjepiirroksesta ja putkistokaavioista.

Pumpun esitäyttäminen
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Pumpun esitäyttö, kun imupuoli on pumpun yläpuolella
1. Avaa imupuolen eristysventtiili hitaasti.
2. Avaa imu- ja paineputkiston ilmakanavia, kunnes niistä tulee pumpattavaa nestettä.
3. Sulje ilmakanavat.

1
2

3

1. Painepuolen eristysventtiili
2. Takaiskuventtiili
3. Imupuolen eristysventtiili

Pumpun esitäyttö, kun imupuoli on pumpun alapuolella
Esitäytä pumppu pohjaventtiilin ja ulkoisen nestelähteen avulla. Nesteen lähde voi olla jokin seuraavista:

• Esitäyttöpumppu
• Paineistettu poistoputki
• Toinen ulkoinen syöttö

1. Sulje poistopuolen eristysventtiili.
2. Avaa kotelon tuuletusventtiilit.
3. Avaa ulkoisen syöttölinjan venttiili, kunnes tuuletusventtiileistä tulee nestettä.
4. Sulje tuuletusventtiilit.
5. Sulje ulkoinen syöttölinja.
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Kuvassa on esimerkki pumpun esitäytöstä pohjaventtiilin ja ulkoisen syötön avulla.

1
2

3

4

5

1. Painepuolen eristysventtiili
2. Sulkuventtiili
3. Ulkoisesta syötöstä
4. Pohjaventtiili
5. Takaiskuventtiili

Kuvassa on esimerkki pumpun esitäytöstä pohjaventtiilin avulla käyttäen ohitusta takaiskuventtiilin ympäri.

1

2

3

4

5

1. Ohivirtauslinja
2. Sulkuventtiili
3. Pohjaventtiili
4. Takaiskuventtiili
5. Painepuolen eristysventtiili
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Muita pumpun esitäyttömenetelmiä
Tässä osassa kuvattujen menetelmien lisäksi pumpun voi esitäyttää myös seuraavilla menetelmillä:

• Esitäyttö ejektorin avulla
• Esitäyttö automaattisen esitäyttöpumpun avulla

Pumpun käynnistäminen
HUOMIO:

• Tarkkaile käynnistyksen yhteydessä painemittareita. Jos poistopainetta ei saavuteta nopeasti, pysäytä
käyttö, esitäytä uudelleen ja yritä käynnistää pumppu uudelleen.

• Tarkkaile pumpun tärinää, laakerilämpötilaa ja melua. Jos normaalit tasot ylittyvät, pysäytä pumppu ja
korjaa ongelma.

Tee seuraavat toimet ennen pumpun käynnistämistä:
• Avaa imuventtiili.
• Avaa kierrätys- tai jäähdytyslinjat.

1. Sulje poistoventtiili täysin tai avaa se osittain, järjestelmän tilasta riippuen.
2. Käynnistä voimanlähde.
3. Avaa poistoventtiiliä hitaasti, kunnes pumpun virtaus on halutunlainen.
4. Tarkista välittömästi painemittari ja varmista, että pumppu saavuttaa oikean poistopaineen nopeasti.
5. Jos pumppu ei saavuta oikeaa painetta, tee seuraavaa:

a) Pysäytä voimanlähde.
b) Esitäytä pumppu uudelleen.
c) Käynnistä voimanlähde uudelleen.

6. Tarkkaile pumppua sen käydessä:
a) Seuraa pumpun laakerin lämpötilaa ja ylimääräistä tärinää ja melua.
b) Jos pumppu ylittää normaalit tasot, pysäytä pumppu heti ja korjaa virhe.

Pumppu voi ylittää normaalitasot useista eri syistä. Lisätietoja tämän ongelman mahdollisista
ratkaisuista on luvussa Vianmääritys.

7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes pumppu toimii normaalisti.

Pumpun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Yleistä

HUOMIO:
• Muuta virtausta poistolinjan säätöventtiilin avulla. Älä koskaan kurista imupuolen virtausta, koska

suorituskyky voi heikentyä ja odottamatonta lämmönkehitystä ja laitteistovaurioita voi ilmetä.
• Älä ylikuormita voimanlähdettä. Tämä voi aiheuttaa odottamatonta lämmönmuodostusta ja

laitevaurioita. Moottori voi ylikuormittua seuraavissa olosuhteissa:
• Pumpattavan nesteen ominaispaino on odotettua suurempi.
• Pumpattava neste ylittää suunnitellun virtausmäärän.

• Varmista, että pumppua käytetään määrätyllä toiminta-alueella. Jos näin ei toimita, pumppu voi
vaurioitua kavitoinnista tai paluukierrosta.
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HUOMAUTUS:  Poista kiertoöljyvoidelluissa pumpuissa kiertoöljyn katseluaukkojen tulpat ja tarkista
seuraavat seikat:

• Öljyrenkaat ovat oikeissa paikoissa akselin urissa.
• Öljyrenkaat pyörivät.
• Öljyrenkaat roiskivat öljyä.

Kiinnitä tulpat takaisin.

HUOMAUTUS:
• Poista puhtaalla tai säiliö-öljysumulla voideltavissa yksiköissä katseluaukkojen tulpat ja varmista, että

öljysumu virtaa oikein. Kiinnitä tulpat takaisin.
• Varmista kiertoöljyllä tai säiliö-öljysumulla voideltavissa pumpuissa öljyn tasaajaa tarkkailemalla, että

öljyn pinta on pysynyt samana.
• Tarkista laakerien lämpötilat käyttämällä pyrometriä tai muuta lämpötilan mittauslaitetta. Seuraa

laakerien lämpötilaa usein käytön alkuvaiheessa mahdollisten laakerivikojen havaitsemiseksi ja laakerien
normaalin käyttölämpötilan saavuttamiseksi.

• Jos pumpussa on lisäputkisto, varmista, että oikeat virtaukset on saavutettu ja että laitteisto toimii oikein.
• Selvitä normaalit käyttöolosuhteet luomalla perustärinälukemat. Jos yksikkö käy epätasaisesti, ota

yhteys tehtaaseen.
• Tarkkaile kaikkia mittareita ja varmista, että pumppu käy määritettyjen arvojen mukaisesti ja että

imusiivilä (jos se on käytössä) ei ole tukkeutunut.

Alennetun tehon toiminta

VAROITUS:
Älä milloinkaan käytä pumppujärjestelmään, jos imu ja poisto ovat tukkeutuneet. Jopa lyhyt käyttö näissä
olosuhteissa voi aiheuttaa pumpussa olevan nesteen ylikuumenemisen ja voimakkaan räjähdyksen. Tee
tarvittavat varotoimet, jotta tämä tilanne estetään.

HUOMIO:
• Estä liiallinen tärinä. Suuret tärinätasot voivat vaurioittaa laakereita, tiivistepesää tai tiivistyskammiota

sekä mekaanista tiivistettä, jolloin seurauksena voi olla suorituskyvyn heikentyminen.
• Estä suuri radiaalikuorma. Muutoin akseli ja laakerit voivat kuormittua.
• Estä lämmön kehittyminen. Muutoin pyörivät osat voivat kuoppautua tai leikkautua.
• Vältä kavitointia. Jos näin ei toimita, pumpun sisäpinnat voivat vaurioitua.

Käyttäminen pakkasolosuhteissa

HUOMAUTUS:
Älä altista käyttämätöntä pumppua pakkaselle. Tyhjennä pumpusta ja jäähdytyskierukoista kaikki neste. Jos
ohjeita ei noudateta, neste voi jäätyä ja vaurioittaa pumppua.

Pumpun pysäyttäminen
VAROITUS:
Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata oikeita
puhdistusohjeita, jotta vältät mahdollisen altistumisen vaarallisille tai myrkyllisille nesteille. Käytä
asianmukaisia henkilösuojaimia. Mahdollisiin vaaroihin kuuluu, mutta ei niihin rajoittuen, korkea lämpötila,
palonarat, syövyttävät ja räjähtävät aineet sekä muut vaarat. Käsittele pumpattavaa ainetta ja hävitä se
kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

1. Sulje poistoventtiili hitaasti.
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2. Sammuta voimanlähde ja lukitse se vahingossa käynnistämisen estämiseksi.

Pumpun ja voimanlähteen loppukohdistus
VAROITUS:

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

• Noudata akselin kohdistustoimenpiteitä, jotta estät moottorin osien vakavat vauriot ja pyörivien osien
tahattoman kosketuksen. Noudata kytkimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

Loppukohdistus on tarkistettava sen jälkeen, kun pumppu ja voimanlähde ovat käyttölämpötilassa.
Alkukohdistuksen ohjeet ovat luvussa "Asennus".
1. Käytä pumppua todellisissa olosuhteissa riittävän kauan, jotta pumppu ja voimanlähde sekä liitetty

järjestelmä saavuttavat käyttölämpötilan.
2. Sammuta pumppu ja voimanlähde.
3. Poista kytkinsuojus. Viittaa purkamisosan kytkinsuojuksen irrottamista käsittelevään kohtaan.
4. Tarkista kohdistus yksikön ollessa vielä kuuma.

Katso lisätietoja ohjeista luvusta "Pumpun ja voimanlähteen kohdistus".
5. Asenna kytkinsuojus takaisin.
6. Käynnistä pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Pumpun kotelon ohjaaminen kiinnitysjalustoihin (valinnainen)
Tarvitset seuraavat työkalut:

• Kaksi numeron 7 kartiotappia
• Yksi numeron 7 kartiotappipora
• 0,3320 tuumaa tai "Q"-koon pora
• Kovapuun kappale tai pehmeäpintainen vasara

Varmista myös, että lopullinen kohdistus on valmis.

Ohjaa pumpun kotelo jalustaan ja varmista, että pumppu pysyy oikeassa asennossa.
1. Poraa kaksi reikää annettuihin kohtiin, yksi kumpaankin kotelon kiinnityslaattaan.

Poraa kotelon asennusjalkoihin ja jalustaan reiät, jos mahdollista. Se helpottaa porauksessa ja
kalvimisessa syntyneiden metallilastujen puhdistamista.

HUOMAUTUS:  Jos vesijäähdytteiset jalustat on toimitettu, älä poraa kiinnitysjalustan läpi. Tämä voi
saada jäähdytysveden vuotamaan.

2. Puhdista rei'istä kaikki purseet ja metallilastut.
3. Poraa reiät numeron 7 kartiotappiporalla siten, että kartio-ohjaustapit sopivat niihin.

Aseta tapit tarpeeksi syvälle niin, että vain kierreosa näkyy, kun tappi on istuettu kokonaan paikoilleen.
4. Istuta kartiotapit lujasti reikiin kovapuun kappaleella tai pehmeäpintaisella vasaralla.

HUOMAUTUS:  Poista aina ohjaustapit ennen kotelon irrottamista. Jos näin ei toimita, kotelo voi
vaurioitua.
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Huolto
Huoltoaikataulu
Huoltotarkastukset

Seuraavat tarkastukset kuuluvat huoltoaikatauluun:
• Säännöllinen huolto
• Rutiinitarkastukset
• Kolmen kuukauden tarkastukset
• Vuotuiset tarkastukset

Tarkastusvälejä on lyhennettävä, jos pumpattava neste on hiovaa tai syövyttävää tai jos ympäristö on
luokiteltu mahdollisesti räjähdysherkäksi.

Säännöllinen huolto
Suorita seuraavat tehtävät aina rutiinihuollon yhteydessä:

• Voitele laakerit.
• Tarkista tai mekaaninen tiiviste.

Rutiinitarkastukset
Tee seuraavat aina kun teet pumpulle rutiinitarkistuksen:

• Tarkista öljyn pinnankorkeus ja kunto laakerirungon tarkastuslasista.
• Tarkista epätavallisen melun, tärinän ja laakerin lämpötilan varalta.
• Tarkista pumpusta ja putkistosta mahdolliset vuodot.
• Analysoi värinä.
• Tarkista poistopaine.
• Tutki lämpötila.
• Tarkista tiivistyskammio ja tiivisteholkki vuotojen varalta.

• Varmista, ettei mekaanisessa tiivisteessä ole vuotoja.
• Säädä liukurengas tiivisteholkissa tai korvaa se uudella, jos havaitset merkittävää vuotoa.

Kolmen kuukauden tarkastukset
Suorita seuraavat tehtävät joka kolmas kuukausi:

• Tarkista perustus ja kiinnityspulttien kireys.
• Tarkista mekaaninen tiiviste, jos pumppu on ollut käyttämättömänä, ja korvaa se uudella mikäli

tarpeellista.
• Vaihda öljy vähintään joka kolmas kuukausi (2000 käyttötunnin välein).

• Vaihda öljy useammin, jos vaativat ilmasto-olosuhteet tai muut syyt voivat liata öljyä tai heikentää
sen kuntoa.

• Tarkista akselin kohdistus ja kohdista tarvittaessa uudelleen.

Vuotuiset tarkastukset
Suorita seuraavat tutkimukset kerran vuodessa:

• Tarkista pumpun kapasiteetti.
• Tarkista pumpun paine.
• Tarkista pumpun voimanlähde.

Jos pumpun suorituskyky ei täytä prosessivaatimuksia eivätkä prosessivaatimukset ole muuttuneet, toimi
seuraavasti:
1. Pura pumppu.
2. Tarkista se.
3. Vaihda kuluneet osat.

Huolto
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Laakerien huolto
Nämä laakerien voitelua käsittelevät osat luettelevat pumpatulle nesteelle eri lämpötiloja. Jos pumput ovat
ATEX-sertifioituja ja pumpatun nesteen lämpötila ylittää sallitun arvon, ota yhteys ITT-edustajaan.

Laakereiden voiteluaikataulu
Laakerityyppi Ensimmäinen voitelu Voiteluvälit
Öljyvoidellut laakerit Lisää öljyä ennen pumpun

asentamista ja käynnistämistä.
Vaihda uusien laakerien öljy 200
tunnin käytön jälkeen.

Ensimmäisen 200 tunnin jälkeen
öljy vaihdetaan 2000 käyttötunnin
tai kolmen kuukauden välein.

Mekaanisen tiivisteen huolto
VAROITUS:
Ex-luokitellussa ympäristössä käytettävän mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmukaisesti sertifioitu.
Varmista ennen käynnistystä, että kaikki alueet, joissa pumpattava neste voi vuotaa työympäristöön, ovat
suljettuja.

HUOMIO:
Älä koskaan käytä pumppua, jos mekaaniseen tiivisteeseen ei ole nesteen syöttöä. Jos käytät mekaanista
tiivistettä kuivana, vaikka vain muutaman sekunnin, tämä voi aiheuttaa tiivisteen vahingoittumisen. Jos
mekaaninen tiiviste vioittuu, seurauksena voi olla fyysinen vamma.

HUOMAUTUS:
• Tiivistysjärjestelmät, jotka eivät puhdistu tai tuuletu itsestään (kuten suunnitelma 23), on tuuletettava

manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin aiheutuu liiallista lämmönkehitystä ja tiivisteen vaurioituminen.
• Jäähdytysjärjestelmien (esimerkiksi laakereiden voitelua ja mekaanisia tiivisteitä varten) on toimittava

oikein, jotta estetään liiallinen lämmönkehitys, kipinöinti ja ennenaikainen rikkoutuminen.
• Mekaanisessa tiivisteessä on oltava asianmukainen huuhtelujärjestelmä. Muussa tapauksessa voi ilmetä

liiallista lämmönmuodostusta ja tiiviste voi vahingoittua.
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Ennen kuin käynnistät pumpun
Tarkista tiiviste ja kaikki huuhteluputket.

Mekaanisen tiivisteen käyttöikä
Pumpattavan nesteen puhtaus vaikuttaa mekaanisen tiivisteen käyttöikään. Käyttöolosuhteiden
moninaisuuden vuoksi on kuitenkin mahdotonta määrittää mekaanisen tiivisteen käyttöikää tarkasti.

Purkamisen varotoimenpiteet
VAROITUS:

• Varmista, että pumppu on eristetty järjestelmästä ja että paine on laskettu pois ennen pumpun
purkamista, tulppien poistamista, tyhennys tai poistoventtiilien avaamista tai putkiston irrottamista.

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

• Pumppu ja osat voivat olla painavia. Muista käyttää asianmukaisia nostotapoja ja käyttää aina
teräskärkisiä kenkiä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma tai laitevaurio.

• Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata
oikeita puhdistusohjeita, jotta vältät mahdollisen altistumisen vaarallisille tai myrkyllisille nesteille.
Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. Mahdollisiin vaaroihin kuuluu, mutta ei niihin rajoittuen,
korkea lämpötila, palonarat, syövyttävät ja räjähtävät aineet sekä muut vaarat. Käsittele pumpattavaa
ainetta ja hävitä se kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS:
Varmista ennen pumpun purkamista perushuoltoa varten, että kaikkia varaosia on saatavana.

Purkamisen varotoimenpiteet

VAROITUS:
• Varmista, että pumppu on eristetty järjestelmästä ja että paine on laskettu pois ennen pumpun

purkamista, tulppien poistamista, tyhennys tai poistoventtiilien avaamista tai putkiston irrottamista.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Pumppu ja osat voivat olla painavia. Muista käyttää asianmukaisia nostotapoja ja käyttää aina

teräskärkisiä kenkiä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma tai laitevaurio.
• Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata

oikeita puhdistusohjeita, jotta vältät mahdollisen altistumisen vaarallisille tai myrkyllisille nesteille.
Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. Mahdollisiin vaaroihin kuuluu, mutta ei niihin rajoittuen,
korkea lämpötila, palonarat, syövyttävät ja räjähtävät aineet sekä muut vaarat. Käsittele pumpattavaa
ainetta ja hävitä se kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS:
Varmista ennen pumpun purkamista perushuoltoa varten, että kaikkia varaosia on saatavana.

Tarvittavat työkalut
Pumpun purkamiseen tarvitaan seuraavat työkalut:

• Kuusioavaimet kokoa 12, 14, 16, 19 ja 22 mm
• Messinkipakotusvasara
• Puhdistusaineita ja liuottimia
• Mittakellot
• Pora

Huolto (jatkuu)
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• Rakotulkkeja
• Laakerin induktiolämmitin
• Nostohihna
• Micrometri
• Kiintoavaimia
• Puristin
• Pehmeäpintainen vasara
• Jakoavain
• Jakoavaintyyppinen ulosvedin
• Tulppa
• Momenttiavain ja hylsyjä

Pumpun tyhjennys

HUOMIO:
• Ennen kuin alat käsitellä järjestelmää ja pumppua, anna järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä

välttääksesi fyysisen vamman.
• Jos pumpun malli on NM3171, NM3196, 3198, 3298, 3700, V3298, SP3298, 4150, 4550 tai 3107, voi

esiintyä vaaraa staattisen energian purkauksesta muoviosista, joita ei ole maadoitettu oikein. Jos
pumpattava neste ei ole sähköä johtavaa, tyhjennä pumppu ja huuhtele se sähköä johtavalla nesteellä
olosuhteissa, jotka eivät päästä kipinöitä leviämään ympäristöön.

1. Sulje pumpun imu- ja poistopuolen eristysventtiilit.
Jos venttiileitä ei ole asennettuna, tyhjennä järjestelmä.

2. Avaa tyhjennysventtiili.
Älä jatka, ennen kuin nesteen tulo tyhjennysventtiilistä lakkaa. Jos tyhjennysventtiilistä virtaa edelleen
nestettä, eristysventtiilit eivät ole riittävän tiiviitä, ja ne on korjattava ennen jatkamista.

3. Jätä tyhjennysventtiili auki ja irrota pumpun kotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.
Älä asenna tulppaa tai sulje tyhjennysventtiiliä ennen kokoamisen päättymistä.

4. Tyhjennä neste putkistosta ja huuhtele pumppu tarvittaessa.
5. Irrota kaikki lisäputkistot.
6. Poista öljyn tasaajan pullo ja laita se turvalliseen paikkaan.
7. Poista kytkinsuojus.

Viittaa kohtaan Kytkinsuojuksen poistaminen (sivu 31) luvussa Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus.
8. Poista kytkinvälike.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.
9. Irrota kytkin.

Takaa ulosvedettävän kokoonpanon poistaminen

HUOMIO:
Älä koskaan irrota takaosan ulos vedettävää kokoonpanoa ilman apua.

1. Irrota kotelon vaarnamutterit.

VAROITUS:
• Jos osien irrottamiseen pitää käyttää kuumennusta, kaikki nesteen on laskettava pois ja poistettava

kaikki höyry. Voit tehdä niin puhdistamalla kotelon, tiivistekammion jne. kuivalla paineilmalla tai
reagoimattomalla kaasulla.

2. Kiristä nostoruuvit tasaisesti ristikkäisessä järjestyksessä, kun irrotat taaksepäin ulosvedettävää
kokoonpanoa.

Huolto (jatkuu)
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Jos kotelon liitoksen sovitin on pahasti syöpynyt, öljyä voidaan käyttää auttamaan irrottamista.

184 Tiivistyskammion suoja

418 Nostoruuvi

3. Poista taakse ylosvedettävä kokoonpano nostohihnalla laakerirungon alta.

4. Irrota kotelon tiiviste ja hävitä se.
Korvaa se uudella tiivisteellä kokoamisen yhteydessä.

5. Irrota nostoruuvit.
6. Puhdista kaikki tiivisteen pinnat.

Puhtaat pinnat estävät kotelon tiivistettä liimautumasta osittain koteloon tiivistemateriaalin
kiinnittimillä ja kiinnitysaineilla.

7. Kiinnitä taakse ulosvedettävä kokoonpano, jotta se ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana.
8. Siirrä taakse ulosvedettävä kokoonpano puhtaalle työpenkille purkamisen jatkamista varten.

Kytkimen navan poistaminen
1. Jos kytkimen napa ylittää akselin, merkitse akseli kytkimen navan paikan löytämiseksi kokoamisen aikana.

Kytkimen navat on normaalisti kiinnitetty tasaisesti akselin päähän.
2. Irrota kytkimen napa ulosvetimellä tai navan reikien avulla.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.

Juoksupyörän irrottaminen

HUOMIO:
Käytä vahvatekoisia työkäsineitä käsitellessäsi juoksupyöriä. Terävät reunat voivat aiheuttaa fyysisiä vammoja.

1. Löysennä juoksupyörän mutterissa olevaa säätöruuvia.
2. Löysennä juoksupyörän mutteri ja irrota se.

Huolto (jatkuu)
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Juoksupyörän mutterissa on vasenkätiset kierteet.

122 Akseli

198A Ruuvi

304 Juoksupyörän mutteri

3. Vedä juoksupyörä pois akselilta.
Käytä tarvittaessa jakoavain-tyyppistä ulosvedintä.

4. Poista juoksupyörän kiila.
Säilytä kiila kokoamista varten, ellei se ole vioittunut.

Tiivistyskammion kannen poistaminen
1. Löysennä ja irrota tiivistysholkin vaarnamutterit.
2. Työnnä mekaaninen kasettitiiviste irti tiivistyskammion kannesta.

3. Asenna tiivistyskammion kannen reikiin silmukkapultit.
4. Kiinnitä nostohihna päällä olevan nostolaitteen silmukkapulttiin.
5. Löysennä ja irrota tiivistyskammion kansi ja laakerirungon pultit.
6. Irrota tiivistyskammion kansi laakerirungosta naputtamalla kannen laippaa puukappaleella tai

pehmeällä vasaralla.

Huolto (jatkuu)
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122 Akseli

184 Tiivistyskammion kansi

228 Laakerirunko

355 Tiivistysholkin vaarnamutterit

360Q Tiivistysholkin tiiviste

370H Laakerirungon pultit

540C Tiivistyskammion kannen tiiviste

7. Ohjaa tiivistyskammion kansi akselin pään ylle, kun kansi irtoaa laakerirungosta.

HUOMAUTUS:  Mekaaninen kasettitiiviste voi vahingoittua, jos suojus osuu siihen.

8. Irrota ja hävitä laakerirungon ja tiivistyskammion kannen tiiviste.
Korvaa se uudella tiivisteellä kokoamisen yhteydessä.

9. Löysennä säätöruuveja ja irrota mekaaninen kasettitiiviste akselista.
10. Irrota ja hävitä mekaanisen tiivisteen O-rengas tai tiivistysholkin tiiviste.

Korvaa se uudella uudelle O-renkaalla tai tiivisteellä kokoamisen yhteydessä.

Valinnaisen vesivaipan suojan irrottaminen

HUOMIO:
• Tiivistekammion kansi on tuettava asianmukaisesti niin, että se ei voi pudota.
• Vesivaipasta on tuuletettava kaikki ilma. Jos kaikkea ilmaa ei tuuleteta, vesivaipan kansi voi sinkoutua

pois sovitteestaan tiivistyskammion suojuksessa.
• Älä ylitä 7,0 kg/cm2 (100 psig) painetta vesivaipassa.

1. Nosta tiivistyskammion kansi nostohihnalla tai tue se tukevasti pystyasentoon siten, että yksi
vesivaipan liittimistä on päällä ja toinen pohjalla.

2. Poista hitaasti vedestä kaikki ilma, kunnes kaikki ilma on poistettu ja vettä tulee yläliitännästä.
3. Tiivistä yläliitäntä tulpalla tai muulla sopivalla keinolla.
4. Lisää vedenpainetta hitaasti sisääntuloliittimessä (pohjalla), jotta vesivaipan suoja irtoaisi

tiivistyskammion kannesta.
Valmistausu ottamaan vesivaipan kansi kiinni.

5. Irrota vesivaipan suojan sisempi ja ulompi O-rengas vesivaipan suojan urista ja hävitä se.
Korvaa ne uusilla O-renkailla kokoamisen yhteydessä.

Huolto (jatkuu)
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Käyttöpään purkaminen
Tässä osassa kuvataan, kuinka puretaan jatkuvalla standardikiertoöljyvoitelulla tai valinnaisella säiliö-
öljysumulla voideltava käyttöpää. Tähän osaan sisältyy myös tiedot seuraavien valinnaisten osien purkamisesta:

• Puhdasöljysumulla voideltu käyttöpää
• Radiaalilämmönlevitinpää
• Ilmajäähdytys
• Vesijäähdytys

HUOMIO:
Älä poista laakereita akselista, jollei niitä pidä vaihtaa.

Valinnaiset puhdasöljysumuvoidellut käyttöpäät puretaan samaan tapaan kuin kiertoöljyvoidellut
käyttöpäät. Puhdasöljysumuvoiteluun ei kuulu öljyrenkaita. Ohita kaikki viittaukset näihin osiin.
1. Onko käyttöpäällä valinnainen ilmajäähdytys?

• Jos ei: Siirry vaiheeseen 2.
• Jos kyllä:
a) Löysennä radiaalisen lämmönlevittimen säätöruuveja.
b) Löysennä painetuulettimen säätöruuveja.

SA- ja MA-pumppujen painetuuletin sijatsee kytkimen halkaisijalla.
c) Työnnä painetuuletin pois akselilta.
d) Löysennä ja irrota painelaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit.
e) Irrota painetuulettimen suojan tuki.

Huolto (jatkuu)
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122 Akseli

123B Radiaalideflektorin tuuletin

123E Painedeflektorin tuuletin

222 Deflektorin säätöruuvi

228 Laakerirunko

234 Painedeflektorin tuulettimen suoja

234 D Painedeflektorin tuulettimen suojan tuki

496Q Tukiruuvit

2. Löysennä ja irrota painelaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit.
3. Väännä painelaakerin päätykannen painedeflektori pois laakerirungosta.

Huolto (jatkuu)
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SA- ja MA-painelaakerien päätykannet on kiinnitetty laakerirunkoon tiivisteellä.

109A Painelaakerin päätykansi

122 Akseli

123A Painedeflektori

228 Laakerirunko

358E Öljyrenkaan tarkastustulppa

360A Tiiviste

370N Laakerirungon ruuvi

390C Painelaakerin päätykannen välilevy

469P Öljyrenkaan pidätin

4. Irrota ja hävitä painelaakerin päätykannen välilevyt.
Vaihda kokoamisen yhteydessä uudet välilevyt kaikkiin laakerirunkoihin SA- ja MA-laakerirunkoja
lukuunottamaata.

5. Irrota kaksi öljyrenkaan pidätintä ja öljyrenkaan tarkastustulppa laakerirungon päältä.

Huolto (jatkuu)
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SX-, MX-, LA-, LX-, XLA -ja XLX-pumpuissa on kaksi tarkastustulppaa. SA- ja MA-pumpuissa on
yksi tarkastustulppa.

6. Jos käyttöpäässä on valinnainen vesijäähdytyspakkaus, irrota ripaputkiöljyjäähdytinkokoonpano
laakerirungosta.

7. Vedä akseli ja laakeri -kokoonpano varoen irti laakerirungosta.
Varo, ettet vioita öljyrenkaita. Jos öljyrenkaat ovat tiukat tai juuttuneet kiinni, pääset niihin käsiksi
tutkimusaukoista ja voit asettaa ne uudelleen paikoilleen rautalangasta tehdyllä koukkutyökalulla. SX-,
MX-, LA-, LX-, XLA -ja XLX-pumpuissa on kaksi öljyrengasta. SA- ja MA-pumpuissa on yksi öljyrengas.

112 Kaksoispainelaakeri

114 Öljyrenkaat

122 Akseli

136 Painelaakerin lukkomutteri

168 Radiaalilaakeri

382 Jousilevy

8. Taivuta painelaakerin jousilevyn lukituskieleke pois laakerin lukkomutterin lovesta.

HUOMAUTUS:  Säästä laakerit tarkistusta varten. Älä käytä laakereita uudelleen. Tämä voi heikentää
suoritustehoa.

9. Irrota radiaalilaakeri akselista.
a) Löysennä ja irrota painelaakerin lukkomutteri ja jousilevy.
b) Paina tai vedä kaksoispainelaakeri irti akselista.
c) Irrota öljyrenkaat akselista.

SX-, MX-, LA-, LX-, XLA -ja XLX-pumpuissa on kaksi öljyrengasta. SA- ja MA-pumpuissa on
yksi öljyrengas.

d) Paina tai vedä radiaalilaakeri akselilta.
10. Tee seuraavaa pumppuversion mukaan:

Huolto (jatkuu)
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Jos pumppu on... Niin...
SX, MX, LA, LX,
XLA tai XLX

1. Löysennä ja irrota radiaalilaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit.
2. Irrota ja hävitä radiaalilaakerin päätykannen tiiviste. Korvaa se uudella

tiivisteellä kokoamisen yhteydessä.
3. Paina radiaali- ja painedeflektori irti radiaali- ja painepäätykannesta.
Jos järjestelmässä on ylimääräinen radiaalinen lämmönlevitin, se korvaa tavallisen
radiaalideflektorin ja irtoaa samalla tavalla, paitsi että sinun on löysennettävä
kolme säätöruuvia.

228

360
119A

370P

123

119A Painepään kansi

123 Deflektori

228 Laakerirunko

360 Radiaalilaakerin päätykannen tiiviste

370P Laakerirungon ruuvit

SA ja MA Irrota radiaalilaakerin päätykansi ja radiaalideflektori ja tiiviste tai
radiaalideflektori laakerirungosta naputtamalla se irti.
Jos järjestelmässä on ylimääräinen radiaalinen lämmönlevitin, se korvaa tavallisen
radiaalideflektorin ja irtoaa samalla tavalla, paitsi että sinun on löysennettävä
kolme säätöruuvia.

11. Poista kaikki mahdollisesti jäljellä olevat tulpat ja liittimet.

Huolto (jatkuu)
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Tarkistukset ennen kokoonpanoa
Osien vaihtoa koskevat ohjeet
Kotelon tarkistaminen ja korvaaminen uudella

Tarkista, ettei kotelossa ole murtumia ja liiallista kulumista tai kuoppautumista. Poista ruoste ja lika
puhdistamalla huolellisesti tiivisteen pinnat ja kohdistussovitteet.
Korjaa tai vaihda kotelo, jos havaitset mitään näistä:

• Paikallista kulumista tai urittumista, jonka syvyys ylittää 3.2 mm (1/8 tuumaa).
• Kuoppautumista, jonka syvyys ylittää 3.2 mm (1/8 tuumaa).
• Kotelon tiivisteen sovitinpinnassa on poikkeamia

Kotelon tarkistettavat alueet
Nuolet osoittavat kotelon alueita, jotka on tarkistettava kulumisen varalta.

100 Kotelo

164 Kotelon kulumisrengas

Kuva 9: 3700-kotelo

Juoksupyörän vaihtaminen

Tästä taulukosta selviävät kriteerit juoksupyörän osien vaihtamiseksi.
Juoksupyörän osat Vaihtamisen ajankohta
Juoksupyörän siivet • Jos urat ovat syvempiä kuin 3.2 mm (1/8 tuumaa)

tai
• jos kuluminen on tasaista ja ylittää 0,8 mm (1/32

tuumaa)
Pumppaussiivekkeet Jos kulunut tai taipunut yli 0,8 mm   (1/32 tuumaa)
Siipien reunat Kun nähtävissä on murtumia, kuoppautumista tai

korroosiovaurioita

Huolto (jatkuu)
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Juoksupyörän tarkistukset
• Tarkista ja puhdista juoksupyörän reiän halkaisija.
• Tarkista juoksupyörän tasapaino. Tasapainota juoksupyörä uudelleen, jos se ylittää ISO 1940 G1.0 -

kriteerit.

HUOMAUTUS:
Sinulla on oltava erittäin tarkka työstölaite juoksupyörien tasapainoittamiseksi ISO 1940 G1.0-ehtojen
mukaisesti. Älä yritä tasapainottaa juoksupyöriä näiden ehtojen mukaisesti, jollei käytössäsi ole tämän
tyyppistä työstövälinettä.

Juoksupyörän tarkistettavat alueet

101 Juoksupyörä

202 ja 203 Juoksupyörän kulumisrenkaat

Kuva 10: Pumpun 3700 kulumisen varalta tarkistettavat alueet

Öljyrenkaan vaihto
Öljyrenkaan on oltava mahdollisimman pyöreä toimiakseen kunnolla. Vaihda öljyrenkaat, jos ne ovat
kuluneet, muuttaneet muotoaan tai vahingoittuneet korjauskelvottomiksi.

Mekaanisen kasettitiivisteen vaihtaminen
Tiivisteen valmistajan on huollettava kasettityyppinen mekaaninen tiiviste. Katso lisätietoja mekaanisen
tiivisteen valmistajan ohjeista.

Kytkinsuojuksen vaihto
Korjaa tai vaihda kytkinsuojus, jos huomaat siinä syöpyistä tai muita vikoja.

Tiivisteiden, O-renkaitten, välilevyjen ja alustojen vaihto
• Vaihda kaikki tiivisteet, O-renkaat ja välilevyt jokaisen perushuollon ja purkamisen yhteydessä.
• Tutki alustat. Niiden on oltava pehmeitä ja ehjiä. Voit korjata kuluneita alustoja kuorimalla ne sorvissa

säilyttäen mittasuhteet muiden pintojen kanssa.
• Vaihda osat, jos aluastat ovat vialliset.

Lisäosat
Tarkasta ja joko korjaa tai vaihda kaikki muut osat, jos tarkastus osoittaa, että niiden käytön jatkaminen
olisi haitallista pumpun tyydyttävälle ja turvalliselle käytölle.
Tarkastuksen on sisällettävä seuraavat:

• Laakerin päätykannet (109A) ja (119A)
• INPRO-radiaalideflektori (123) ja painedeflektori (123A)

Huolto (jatkuu)
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• Radiaalilämmönlevitin (123B)*
• Painetuuletin (123E)*
• Laakerin lukkomutteri (136)
• Juoksupyörän kiila (178) ja kytkinkiila
• Juoksupyörän ruuvi (198)
• Juoksupyörän aluslevy (199)
• Juoksupyörän jousilevy (199A)
• Juoksupyörän mutteri (304)
• Laakerin jousilevy (382)
• Vesivaipan kansi (490)*
• Kaikki mutterit, pultit ja ruuvit

* Jos kuuluu toimitukseen.

Akselin vaihto-ohjeet
Akselin mittaustarkistus

Tarkista akselin laakerin sovitukset. Jos yksikään sovitus on "Laakerin sovitukset ja toleranssit" -taulukon
toleranssien ulkopuolla, vaihda akseli.

Akselin suoruuden tarkistus
Tarkista akselin suoruus. Käytä "V"-kappaleita tai tasapainorullia tukemaan akselia laakerin sovitusalueilla.
Vaihda akseli, jos suoruusvirhe on yli 0,001 tuumaa (0,03 mm).

HUOMAUTUS:
Älä käytä akselin keskikohtia liikkeen tarkistukseen, sillä ne ovat voineet vahingoittuneita laakerien tai
juoksupyörien irrrottamisen yhteydessä.

Akselin pinnan tarkistus
Tarkista akselin pinta vahinkojen varalta, erityisesti seuraavassa kuviossa nuolilla osoitetut alueet. Vaihda
akseli, jos se on vahingoittunut korjauskelvottomaksi.

Laakereiden tarkistus
Laakereiden kunto

Laakereita ei tule käyttää uudelleen. Laakereiden kunto antaa hyödyllistä tietoa laakerirungon
käyntiolosuhteista.

Tarkistuslista
Tee laakereiden tarkistuksen yhteydessä seuraavat tarkistukset:

• Tarkista, ettei laakereissa ole likaa ja vaurioita.
• Tarkista voiteluaineen kunto ja jäämät.
• Tarkista, etteivät kuulalaakerit ole löysät, pinnaltaan karkeat tai etteivät ne aiheuta ääntä laakereita

pyöritettäessä.
• Tutki kaikki laakerivauriot selvittääksesi niiden aiheuttajan. Jos normaali kuluminen ei ole aiheuttanut

vauriota, kulumisen aiheuttaja on korjattava ennen kuin pumppu otetaan käyttöön.

Huolto (jatkuu)
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Vaihtolaakerit
Vaihtolaakerien on oltava samoja tai vastaavia kuin tässä taulukossa luettellut.
Taulukko 6: 3700-mallin laakerit perustuvat SKF/MRC-määrityksiin
Ryhmä Radiaali (sisempi) Paine (ulompi)
SA 6210 C3 7310 BEGAM
MA 6211 C3 7311 BEGAM
SX 6212 C3 7312 BEGAM
MX, LA 6213 C3 7312 BEGAM
LX, XLA 6215 C3 7313 BEGAM
XLX 6218 C3 7317 BEGAM
XXL 6220 C3 7318 BEGAM

Kulumisrenkaiden tarkistaminen ja vaihtaminen
Kulumisrengastyypit

Kaikissa yksiköissä on kotelon, juoksupyörän ja tiivistyskammion kannen kulumisrenkaat. Kun välykset
renkaiden välissä tulevat liian suuriksi, hydraulinen suorituskyky pienenee merkittävästi.

Kulumisrenkaiden halkaisijan tarkistaminen
Mittaa kaikki kulumisrenkaiden halkaisijat ja laske niiden välykset. Katso lisätietoja "Minimikäyttövälykset"-
taulukosta.

100 Kotelo

164 Kotelon kulumisrengas

Kuva 11: Kotelon kulumisrengas

Huolto (jatkuu)

66 Malli 3700, API 610 10. versio/ISO 13709 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



101 Juoksupyörä

202 Juoksupyörän kulumisrengas

203 Juoksupyörän kulumisrengas

Kuva 12: Juoksupyörän kulumisrengas

125 Tiivistyskammion kurkun holkki

184 Tiivistyskammion kansi

230 Tiivistyskammion kannen kulumisrengas

Kuva 13: Tiivistyskammion kannen kulumisrengas

Kulumisrenkaiden vaihtamisajankohta
Vaihda kulumisrenkaat, jos niiden halkaisijan suuntainen välys on kaksi kertaa pienin sallittu välys, joka
luetellaan tässä taulukossa, tai kun hydraulinen suorituskyky on heikentynyt liian huonoksi.
Taulukko 7: Minimikäyttövälykset
Juoksupyörän kulumisrenkaan halkaisija Pienin sallittu halkaisijan suuntainen välys
tuumaa mm tuumaa mm
<2,000 <50 0,010 0,25

Huolto (jatkuu)
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Juoksupyörän kulumisrenkaan halkaisija Pienin sallittu halkaisijan suuntainen välys
2 000 - 2,4999 - 64,99 0,011 0,28
2,500 - 2,999 65 - 79,99 0,012 0,30
3 000 - 3,499 80 - 89,99 0,013 0,33
3,500 - 3,999 90 - 99,99 0,014 0,35
4 000 - 4,499 100 - 114,99 0,015 0,38
4,500 - 4,999 115 - 124,99 0,016 0,40
5 000 - 5,999 125 - 149,99 0,017 0,43
6 000 - 6,999 150 - 174,99 0,018 0,45
7 000 - 7,999 175 - 199,99 0,019 0,48
8 000 - 8,999 200 - 224,99 0,020 0,50
9 000 - 9,999 225 - 249,99 0,021 0,53
10 000 - 10,999 250 - 274,99 0,022 0,55
10 000 - 11,999 275 - 299,99 0,023 0,58
12 000 - 12,999 300 - 324,99 0,024 0,60

Uusien kulumisrenkaiden asennus

VAROITUS:
Kuiva jää ja muut jäähdytysaineet voivat aiheutttaa fyysisiä vammoja. Kysy toimittajalta lisätietoja ja neuvoja
oikeista varotoimista ja toimenpiteistä.

HUOMIO:
• Liiallinen koneistus voi vahingoittaa rengassovitteita ja tehdä osista käyttökelvottomia.
• Käytä eristettyjä hanksikkaita, kun käsittelet renkaita. Renkaat voivat olla kuumia ja aiheuttaa fyysisiä

vammoja.
• Suorittaessasi liiketestejä tue laakerirunkokoonpano lujasti vaaka-asentoon.
• Käytä vahvatekoisia työkäsineitä käsitellessäsi juoksupyöriä. Terävät reunat voivat aiheuttaa fyysisiä

vammoja.

HUOMAUTUS:
Juoksupyörän ja kulutusrenkaan välysasetusohjeita on noudatettava. Välyksen väärä asetus tai ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi johtaa kipinöintiin, odottamattomaan lämmönkehitykseen ja laitteistovaurioon.

Kotelon, juoksupyörän ja tiivistyskammion kannen kulumisrenkaat pysyvät paikallaan painettuna ja
kolmella säätöruuvilla lukittuna.
1. Poista kulumisrenkaat:

a) Poista säätöruuvit.
b) Irrota kulumisrenkaat kotelosta, juoksupyörästä ja tiivistyskammion kannesta kankeamalla tai

käyttämällä ulosvedintä, joka pakottaa renkaat irti.
2. Puhdista kulumisrenkaiden paikat huolella ja varmista, että ne ovat tasaiset ja naarmuttomat.
3. Lämmitä uudet juoksupyörän kulumisrenkaat lämpätilaan 82°-93°C (180°-200°F ) tasaisesti,

esimerkiksi uunissa, ja aseta ne juoksupyörän kulumisrenkaiden paikkoihin.

Huolto (jatkuu)

68 Malli 3700, API 610 10. versio/ISO 13709 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



101 Juoksupyörä

202 Juoksupyörän kulumisrengas

203 Juoksupyörän kulumisrengas

320 Ruuvi

4. Jäähdytä uusi kotelon kulumisrengas hiilihappojäällä tai muulla sopivalla jäähdytysaineella ja asenna
rengas paikoilleen.
Ole valmis naputtamaan rengas paikoilleen puupalikalla tai pehmeällä vasaralla.

100 Kotelo

164 Kotelon kulumisrengas

222E Ruuvi

5. Aseta uusi tiivistyskammion kulumisrengas:
a) Jäähdytä uusi tiivistyskammion kulumisrengas hiilihappojäällä tai muulla sopivalla jäähdytysaineella

ja asenna se kanteen.
Ole valmis naputtamaan rengas paikoilleen puupalikalla tai pehmeällä vasaralla.

b) Sijoita, poraa ja kierteytä kolme yhtä kaukana toisistaan sijaitsevaa säätöruuvin reikää alkuperäisten
reikien väliin kussakin uudessa renkaassa ja renkaan sovitinalueella.

c) Asenna säätöruuvit ja tyssätyt kierteet.

Huolto (jatkuu)
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184 Kansi

222E Ruuvi

230 Tiivistyskammion kannen kulumisrengas

6. Tarkista kotelon kulumisrenkaan suoruusvirhe ja suoruus.
a) Mittaa reikä kussakin säätöruuvisijainnissa sisäpuolella olevalla mikrometrillä tai työntötulkilla.
b) Korjaa kaikki vääristymät, jotaka ylittävät 0,08 mm (0,003 tuumaa), työstämällä osat ennen uusien

juoksupyörän kulumisrenkaiden sovittamista.

100 Kotelo

164 Kotelon kulumisrengas

7. Mittaa kotelon kulumisrenkaan aukko, jotta tiedät, miten suuri juoksupyörän kulumisrenkaan
halkaisijan on oltava, jotta välys olisi oikea.

8. Toista vaiheet 6-7 tiivistyskammion kulumisrenkaan kohdalla.
9. Kierrä juoksupyörän kulumisrenkaat oikean kokoisiksi asentamisen jälkeen.

Huolto (jatkuu)
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HUOMAUTUS:
• Kaikki juoksupyörän vaihtokulumisrenkaat, kovapintaisia lukuunottamatta, toimitetaan 0,020 - -

0,030 tuumaa (0,51 mm - 0,75 mm) liian suurina.
• Kovapintaisia juoksupyörän varakulumisrenkaita ei toimiteta liian suurina, vaan ne on varustettu

edeltäkäsin oikeisiin käyttövälyksiin, kun sekä juoksupyörä että kulumisrenkaat uudistetaan.

10. Asenna juoksupyörä:
a) Asenna juoksupyörän kiila kootun laakerirungon akseliin, mistä tiivistyskammion kansi on irrotettu

ja jonka suoruusvirhe on määritysten mukaista. Kiilan tulee olla yläasennossa (kello 12 kohdalla)
juoksupyörää asennettaessa.

b) Asenna juoksupyörä akselille.
c) Asenna juoksupyörän aluslevy.
d) Kiinnitä juoksupyörä tukevasti ruuvilla tai mutterilla.

Juoksupyörän ruuvissa on vasenkätiset kierteet.
11. Tarkista juoksupyörän kulumisrenkaan suoruusvirhe:

a) Kiinnitä mittakello.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee kotelonpuoleisen juokssupyörän kulutusurenkaan pinnalla

360°.
c) Toista vaiheet a ja b tiivistyskammion kannen puolen kulumisrenkaalle.

Huolto (jatkuu)
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101 Juoksupyörä

122 Akseli

202 Kotelonpuoleisen juoksupyörän kulumisrengas

228 Tiivistyskammion kannen puolinen tiivistysrengas

Jos juoksupyörän kulumisrenkaan suoruusvirhe ylittää 0,13 mm (0,005 tuumaa):
1. Tarkista säätöruuvialueen vääntyminen.
2. Tarkista akselin suoruusvirhe ja akselin kosketuspintojen ja juoksupyörän navan asento.
3. Suorista kaikki vahingoittuneet pinnat.
4. Tarkista juoksupyörän kulumisrenkaan suoruusvirhe uudelleen.

Tiivistyskammion kannen tarkistaminen ja vaihtaminen
Kaksi tiivistyskammion kansiversiota

Tiivistyskammion kanssia on saatavana kahta versiota:
• Standardi
• Valinnainen

Valinnaisessa versiossa on jäähdytyskammio ja vesivaipan suoja, ja sitä käytetään, jos pumpatun nesteen
lämpötila on korkea.

Tiivistyskammion tarkistettavat alueet
• Varmista, että kaikki tiivisteen/O-renkaan pinnat ovat puhtaita, ja ettei niissä ole vahinkoja, jotka

estävät tiivistyksen.
• Varmista, että kaikki jäähdytys- (milloin sovellettavissa), huuhtelu- ja tyhjennyskanavat ovat

tukkeutumattomia.

Huolto (jatkuu)
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125 Tiivistyskammion kurkun holkki

184 Tiivistyskammion kansi

230 Tiivistyskammion kannen kulumisrengas

Tiivistyskammion kannen vaihtaminen
Tiivistyskammion kaksiosa Vaihtamisen ajankohta
Tiivistyskammion kannen pinnat Kun kuluneet, vahingoittuneet tai syöpyneet yli

0,126 tuuman (3,2 mm) syvää
Tiivistyskammion kannen holkin sisähalkaisija Jos holkin ja juoksupyörän navan välinen välys ylittää

1.20 mm (0,047 tuumaa)

Tiivistyskammion kannen holkin vaihtaminen
Tiivistuskammion kannen holkki pysyy paikallaan puristettuna, ja siinä on kolme säätöruuvia.
1. Irrota holkki.

a) Poista säätöruuvit.
b) Paina holkki irti kohti tiivistyskammion kannen reiän laakerirungon puolta.

Huolto (jatkuu)
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125 Holkki

184 Tiivistyskammion kansi

2. Asenna uusi tiivistyskammion kannen holkki:
a) Puhdista holkin kohta tiivistyskammion kannessa huolella.
b) Jäähdytä uusi holkki hiilihappojäällä tai muulla sopivalla jäähdytysaineella, ja asenna se kanteen.

Naputa holkki paikoilleen puupalikalla tai pehmeällä vasaralla.

VAROITUS:
Kuiva jää ja muut jäähdytysaineet voivat aiheutttaa fyysisiä vammoja. Kysy toimittajalta lisätietoja ja neuvoja
oikeista varotoimista ja toimenpiteistä.

c) Paikanna, poraa ja naputa kolme uutta tasavälein asetettu säätöruuvinreikää kanteen juoksupyörän
puolelle alkuperäisten reikien väliin.

d) Asenna säätöruuvit ja tyssätyt kierteet.

1

2

3

1. Tiivistyskammion kansi
2. Ruuvit
3. Holkki

Huolto (jatkuu)

74 Malli 3700, API 610 10. versio/ISO 13709 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



Laakerirungon tarkastus
Tarkistuslista

Tarkista täyttääkö laakerirunko seuraavat ehdot:
• Tarkista silmämääräisesti laakerirunko ja rungon jalka halkeamien varalta.
• Tarkista, ettei rungon sisäpinnoissa ole ruostetta, hilseilyä tai roskia. Poista kaikki irtaimet ja

ylimääräiset ainekset.
• Varmista, että kaikki voitelukanavat ovat tukkeutumattomia.
• Tarkista sisemmän laakerin poraukset.

Jos poraus on "Laakerien sovitukset ja toleranssit"-taulukon mittausten ulkopuolella, vaihda laakerirunko.

Pinnan tarkistuskohdat

Kuvassa näkyvät laakerirungon pinnan alueet, jotka tarkistetaan kulumisen varalta.

Kuva 14: Pinnan tarkistuskohdat

Laakerien sovitukset ja toleranssit
Tämä taulukko viittaa ISO 286 (ANSI/ABMA Standard 7):n mukaisiin laakerien sovituksiin ja
toleransseihin tuumina (millimetreinä).

Taulukko 8: Laakerien sovitukset ja toleranssit -taulukko (SI-yksiköt)
Sijainti Kuvaus SA SX MA MX, LA LX, XLA XLX XXL
Radiaalinen
(Sisäpuoli)

Akselin
ulkomitat

1,9690
(50,013)
1,9686
(50,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2,1659
(55,015)
2,1654
(55,002)

2.5597
(65.015)
2.5592
(65.002)

2.9534
(75.015)
2.9529
(75.002)

3.5440
(90,018)
3,5434
(90,003)

3,9377
(100,018)
3,9371
(100,002)

Välisovite 0,0001
(0,002)
0,0010
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,003)
0,0015
(0,038)

0,0001
(0,002)
0,001 (0,038)

Laakerin
sisähalkaisija

1,9680
(49,988)
1,9685
(50,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,0000

2,1647
(54,985)
2,1653
(55,000)

2,5585
(64,985)
2,5591
(65,000)

2,9522
(74,985)
2,9528
(75 000)

3,5425
(89,980)
3,5433
(90,000)

3,9362
(99,980)
3,9370
(100 000)

Rungon
sisähalkaisija

3,5433
(90,000)
3,5442
(90,022)

4,3307
(110,000)
4,3316
(110,022)

3,9370
(100 000)
3,9378
(100,022)

4,7244
(120,000)
4,7253
(120,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

6,2992
(160,000)
6,3002
(160,025)

7,0866
(180,000)
7,0875
(180,023)

Välys 0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
1,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0020
(0,050)

0,0000
(0,000)
0,0012
(0,048)

Huolto (jatkuu)

Malli 3700, API 610 10. versio/ISO 13709 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 75



Sijainti Kuvaus SA SX MA MX, LA LX, XLA XLX XXL
Laakerin
ulkomitat

3,5483
(90 000)
3,5427
(89,985)

4,3307
(110,000)
4,3301
(110,022)

3,9390
(100,000)
3,9363
(99,985)

4,7244
(120,000)
4,7238
(119,985)

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,982)

6,2992
(160,000)
6,2982
(159,975)

7,0866
(180,000)
7,0856
(179,975)

Painelaakeri
(Ulkopuoli)

Akselin
ulkomitat

1,9691
(50,013)
1,9686
(50,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2,1659
(55,015)
2,1654
(55,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2.5597
(65.015)
2.5592
(65.002)

3,3472
(85,018)
3,3466
(85,003)

3,544
(90,018)
3,5434
(90,002)

Välisovite 0,0001
(0,002)
0,0010
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,003)
0,0015
(0,038)

0,0001
(0,002)
0,002 (0,038)

Laakerin
sisähalkaisija

1,9680
(49,998)
1,9685
(50,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,000)

2,1647
(54,985)
2,1653
(55,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,000)

2,5585
(64,985)
2,5591
(65,000)

3,3457
(84,980)
3,3465
(85,000)

3,5425
(89,980)
3,5433
(90,000)

Rungon
sisähalkaisija

4,3307
(110,0000)
4,3315
(110,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

4,7244
(120,000)
4,7253
(120,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

5,5118
(140,000)
5,5128
(140,025)

7,0866
(180,000)
7,0876
(180,025)

7,4802
(190,000)
7,4814
(190,028)

Välys 0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0020
(0,050)

0,0000
(0,000)
0,0002
(0,0053)

Laakerin
ulkomitat

4,3307
(110,000)
4,3301
(109,985)

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,982)

4,7244
(120,000)
4,7238
(119,985)

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,9820)

5,5118
(140,000)
5,5111
(139,982)

7,0866
(180,000)
7,0856
(179,975)

7,4802
(190,000)
7,4793
(189,975)

Kokoaminen
Käyttöpään kokoaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka kootaan jatkuvalla standardikiertoöljyvoitelulla tai valinnaisella säiliö-
öljysumulla voideltava käyttöpää. Tähän osaan sisältyy myös tiedot seuraavista valinnaisista ominaisuuksista:

• Puhdasöljysumuvoideltu käyttöpää
• Radiaali-lämmönlevitin
• Ilmajäähdytys
• Vesijäähdytys

VAROITUS:
Pumppu ja osat voivat olla painavia. Muista käyttää asianmukaisia nostotapoja ja käyttää aina teräskärkisiä
kenkiä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma tai laitevaurio.

HUOMIO:
• Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinlämmittimen käytön yhteydessä. Laakerit kuumentuvat ja

voivat aiheuttaa fyysisen vamman.
• Pumpussa on kaksoislaakerit, jotka asennetaan takaosat vastakkain. Varmista, että laakerit ovat oikein

päin.

Huolto (jatkuu)
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HUOMAUTUS:
• Laakerien asentamiseen on useita tapoja. Suositeltu tapa on käyttää induktiolämmitintä, joka

kuumentaa ja demagnetisoi laakerit.
• Varmista, että kaikki osat ja kierteet ovat puhtaita, ja että olet noudattanut "Tarkistukset ennen

kokoonpanoa"-osan kaikkia ohjeita.
• Tarkista pumpun akselin magneettisuus ja poista magneettisuus, jos sitä on havaittavissa.

Magneettisuus vetää rautaesineitä juoksupyörään, tiivisteelle ja laakereille, mikä voi johtaa liialliseen
kuumentumiseen, kipinöintiin ja ennenaikaisiin vikoihin.

Säiliö-öljysumuvoidellut käyttöpäät kootaan samaan takaan kuin öljyrengasvoidellut käyttöpäät. Säiliö-
öljysumuvoitelussa ei ole öljyrenkaita. Älä kiinnitä huomiota viittauksiin sellaisiin osiin.
1. Asenna radiaalinen (sisäinen) laakeri akseliin.

112 Kaksoispainelaakeri

114 Öljyrenkaat

122 Akseli

136 Painelaakerin lukkomutteri

168 Radiaalilaakeri

382 Jousilevy

2. Asenna öljyrenkaat ja laakerit:
a) Asenna öljyrengas akseliin.

Pumpputyyppi Öljyrenkaat
SX, MX, LA, LX, XLA ja XLX 2

SA ja MA 1
b) Asenna paine- (ulkoiset) laakerit akseliin.
c) Aseta laakerin jousilevy akseliin ja jousilevyn kieleke kiilauraan.

Huolto (jatkuu)

Malli 3700, API 610 10. versio/ISO 13709 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 77



d) Kierrä laakerin lukkomutteri akseliin.
Kun laakerit ja akseli ovat jäähtyneet ympäristön lämpötilaan, kiristä lukkomutteri
vääntömomenttiarvoihin 3700-pumpun kiinniketaulukon maksimivääntömomenttiarvoilla.

e) Taivuta laakerin jousilevyn kieleke lukkomutterin loveen.
f) Levitä laakerien sisäpinnoille huollossa käytettävää voiteluainetta.

228

360
119A

370P

123

119A Painepään kansi

123 Deflektori

228 Laakerirunko

360 Radiaalilaakerin päätykannen tiiviste

370P Laakerirungon ruuvit

3. Työnnä radiaalinen INPRO-öljytiiviste radiaaliseen päätykanteen.
4. Asenna laakerirunkoon radiaalilaakerin päätykansi ja uusi päätykannen tiiviste.

Varmista, että ulostyöntyvä osa on kello kuuden kohdassa ja istuu asianmukaisesti.
Jos käytetään valinnaista ilmajäähdytyspakettia, radiaalinen lämmönlevitin korvaa tavallisen sadiaalisen
INPRO:n.

5. Tee seuraavaa pumppuversion mukaan:

Jos pumppu on... Niin...
SA tai MA Työnnä radiaalinen INPRO-öljytiiviste laakerirunkoon ja varmista, että

ulostyöntyvä osa on kello kuuden kohdassa ja istuu asianmukaisesti.

SX, MX, LA, LX, XLA,
XLX tai XXL

Asenna ja kiristä radiaalisen päätykannen pultti ja laakerirungon ruuvit
tasaisesti 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

Huolto (jatkuu)
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123 Radiaalinen INPRO-öljytiiviste

228 Laakerirunko

6. Akselikokoonpanon ja laakerirungon kokoaminen:
a) Päällystä laakerien ulkokehä yhteensopivalla öljyllä.
b) Päällystä laakerirungon laakerin sisäpinta yhteensopivalla öljyllä.
c) Aseta öljyrengas akselin uriin.

Huolto (jatkuu)
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109A Painelaakerin päätykansi

122 Akseli

123A Painedeflektori

228 Laakerirunko

358E Öljyrenkaan tarkastustulppa

360A Tiiviste

370N Laakerirungon ruuvi

390C Painelaakerin päätykannen välilevy

469P Öljyrenkaan pidätin
d) Ohjaa akseli ja laakeri -kokoonpano varoen laakerirunkoon siten, että painelaakeri istuu rungon

kaulusta vasten. Varmista, että öljyrengas ei tartu tai vioitu.
Älä pakota osia kiinni toisiinsa.

e) Tarkkaile öljyrenkaita laakerirungon tarkastuslasin kautta.
Jos öljyrenkaat eivät istu asianmukaisesti akselin urissa, työnnä tarkastusliitäntöjen läpi
koukunmuotoinen langasta tehty työkalu. Aseta öljyrenkaat uudelleen paikoilleen, niin että ne
menevät uriin.

f) Tarkista, että akseli pyörii asianmukaisesti.
Jos havaitset hankausta tai tiukkuutta, määritä syy ja korjaa se.

7. Vaihda öljyrenkaan tarkastusliitännän tulpat.
8. Vaihda kaksi öljyrenkaan pidätintä.

Ruuvin tulisi osua laakerirungon reiän pohjaan.

Rungon asennus

HUOMIO:
• Tiivisteen kohdistamisen epäonnistuminen öljyurien kanssa johtaa laakerin vioittumiseen voitelen

puutteen vuoksi.
• Älä kiristä liika painelaakerin päätysuojuksen ja laakerirungon ruuveja.
• Älä anna mittakellon joutua kosketuksiin kiilauran kanssa pyörittäessäsi akselia. Lukemat näkyvät

väärin ja seurauksena voi olla mittakellon vahingoittuminen.
• Suorittaessasi liiketestejä tue laakerirunkokoonpano lujasti vaaka-asentoon.

Huolto (jatkuu)
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1. Tee seuraavaa pumppumallin mukaan:

Jos pumppu on... Niin...
SX, MX, LA, LX, XLA, XLX
tai XXL

1. Asenna kolme painelaakerin päädyn välilevyä painelaakerien
päätylevyihin.

2. Kohdista reiät.

SA tai MA 1. Asenna kolme painelaakerin päätytiivistettä laakerinpäädyn
kansiin.

2. Kohdista tiivisteet päätykanteen, niin että tiivisteen aukot
kohdistuvat päätykannen öljyurien kanssa.

109A Painelaakerin päätykansi

228 Laakerirunko

360A Painelaakerin päätykannen tiivisteet

2. Asenna painelaakerin päätykansi akselin päälle laakerirunkoon.
3. Asenna ja kiristä painelaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit tasaisesti 3700-pumpun

kiinniketaulukon maksimivääntömomenttiarvoilla.

Huolto (jatkuu)
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4. Määritä aksiaalinen päittäisvälys seuraavasti:
a) Kiinnitä mittakello.
b) Työnnä akselin juoksupyörän päätyä aksiaalisesti kangella ja aseta painelaakeri laakerirungon

kaulusta vasten.
c) Työnnä aksiaalisesti vastakkaiseen suuntaan ja aseta painelaakeri tukevasti painelaakerin päätykantta

vasten.
d) Toista vaiheita b ja c useita kertoja ja merkitse muistiin pyörivän elementin kokonaisliike

(päittäisvälys).
Kokonaisliikkeen (päittäisvälys) on oltava alueella 0,001 - 0,005 tuumaa (0,025 - 0,125 mm). Säädä
aksiaalinen päittäisvälys oikeaksi lisäämällä tai poistamalla päätykannen tiivisteitä (SA- ja MA-
pumout) tai päätykannen välilevyjä (SX-, MX-, LA-, LX-, XLA-, XLX- ja XXL-pumput)
painelaakerin päätykannen ja laakerirungon välissä. Lisää tiivisteitä ja välilevyjä, jos aksiaalista
päittäisvälys ei ole.

5. Toista vaiheet 1-4.
Jos mitattu kokonaisliike asettuu hyväksytyn rajan ulkopuolelle vaiheessa 4, poista tai lisää sopiva
määrä yksittäisiä välilevyjä tai tiivisteitä saavuttaaksesi oikean kokonaisliikkeen.

6. Tee seuraavaa pumppumallin mukaan:

Jos pumppu on... Niin...
SX, MX, LA, LX,
XLA, XLX tai XXL

1. Irrota painelaakerin päätykansi.
2. Paina INPRO-tiiviste painelaakerin päätykanteen ja varmista, että

ulostyöntyvä osa on kello 6:n kohdassa ja istuu tukevasti.
3. Asenna O-rengas painelaakerin päätykannen uraan.
4. Voitele O-rengas sopivalla voiteluaineella.

SA tai MA 1. Irrota painelaakerin päätykansi.
2. Paina INPRO-tiiviste painelaakerin päätykanteen ja varmista, että

ulostyöntyvä osa on kello 6:n kohdassa ja istuu tukevasti.
7. Asenna painelaakerin päätykansi ja O-rengas akselin päälle ja laakerirungon aukkoon.

Varmista, että O-rengas ei vioitu mennessään laakerirungon aukkoon.
8. Suorita seuraava sen mukaan, onko käyttöpäällä valinnainen ilmajäähdytys:

Huolto (jatkuu)
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Jos käyttöpäällä... Niin...
on valinnainen
ilmajäähdytyspaketti

1. Aseta painetuulettimen suojan tuki painelaakerin päätykannen päälle.
2. Asenna ja kiristä painelaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit

tasaisesti 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

3. Asenna painetuuletin akselin ympärille.
4. Aseta painedeflektorin tuuletin SA- ja MA-pumpuissa noin 0,8 mm

(0,030 tuumaa) paine-INPRO-tiivisteestä. Aseta tuuletin kytkimen
kielekettä vasten ja kiristä deflektorin tuulettimen säätöruuvi tukevasti.

5. Kiristä lämmönlevittimen säätöruuvi tiukalle.

ei ole valinnaista
ilmajähdytystä

1. Asenna ja kiristä painelaakerin päätykansi ja laakerirungon ruuvit
tasaisesti 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

2. Varmista, että akseli pyörii vapaasti. Jos havaitset hankaamista tai
laahausta, määritä syy siihen ja korjaa se.

122 Akseli

123B Radiaalideflektorin tuuletin

123E Painedeflektorin tuuletin

222 Deflektorin säätöruuvi

228 Laakerirunko

234 Painedeflektorin tuulettimen suoja

234 D Painedeflektorin tuulettimen suojan tuki

496Q Tukiruuvit

9. Tarkista seuraavat suoruusvirheet:

Huolto (jatkuu)
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Tarkista Menetelmä
Akselin
juoksupyörän
tiiviys

1. Asenna mittakello laakerirunkoon.
2. Kierrä akselia mahdollisimman paljon kiilauran yhdeltä puolelta toiselle. Jos

mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,002 tuumaa (0,050 mm),
määritä syy ja korjaa se.

Akselin
tiivisteen
tiukkuus

1. Kiinnitä mittakello.
2. Kierrä akselia siten, että mittari kulkee akselin pinnalla 360°. Jos mittakellon

kokonaislukema on suurempi kuin 0,002 tuumaa (0,050 mm), niin määritä syy ja
korjaa se.

Laakerirungon
sivu

1. Asenna mittakello akseliin.
2. Kierrä akselia siten, että mittari kulkee laakerirungon pinnalla 360°. Jos

mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,004 tuumaa (0,10 mm), niin
pura laakerirunko, määritä syy ja korjaa se.

Huolto (jatkuu)
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Tarkista Menetelmä

Laakerirungon
lukko

1. Asenna mittakello akseliin.
2. Kierrä akselia siten, että mittari kulkee laakerirungon lukon pinnalla 360°. Jos

mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,004 tuumaa (0,10 mm), niin
pura laakerirunko, määritä syy ja korjaa se.

10. Asenna ja kiristä kaikki tulpat ja liittimet, jotka irrotettiin purkamisen aikana, mukaan lukien öljyn
tyhjennystulppa ja tarkastuslasi.

11. Jos käyttöpäässä on valinnainen vesijäähdytyspaketti, asenna ripaputkiöljyjäähdytinkokoonpano
laakerirunkoon.

Valinnaisen vesivaipan kannen asentaminen
1. Asenna ulompi ja sisempi vesivaipan kannen O-rengas vesivaipan kannen uriin.

Huolto (jatkuu)
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184 Tiivistyskammion kansi

412S Ulomman vesivaipan kannen O-rengas

490 Vesivaipan kansi

497T Ulompi ja sisempi vesivaipan kannen O-rengas

2. Voitele tiivistyskammion kannen tiivistepinnat ja O-renkaat sopivalla voiteluaineella.
3. Aseta vesivaipan kansi ja O-rengas tiivistyskammion kanteen.

Varmista, että vesivaipan kansi menee paikoilleen tasaisesti, ja että O-renkaat eivät ole vahingoittuneet.

Tiivistyskammion kannen asennus
1. Asenna tiivistyskammion kannen reikiin silmukkapultit.

Huolto (jatkuu)
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122 Akseli

184 Tiivistyskammion kansi

228 Laakerirunko

230 Tiivistyskammion kannen kulumisrengas

370H Laakerirungon pultit

2. Aseta nostolenkki päällä olevan nostolaitteen silmukkapulttiin.
3. Nosta tiivistyskammion kansi ja aseta se siten, että se kohdistuu akselin kanssa.
4. Asenna tiivistyskammion kansi laakerirunkokokoonpanoon.

a) Ohjaa kansi varoen akselin päälle ja laakerirungon lukkoon.
b) Asenna tiivistyskammion kansi ja laakerirungon pultit.
c) Kiristä pultit tasaisesti kiristysjärjestystä vaihtaen.

Kiristä pultit vääntömomenttiarvoihin 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

5. Tarkista tiivistyskammion kannen suoruusvirhe:
a) Asenna mittakello akseliin.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee tiivistyskammion kannen tiivistettä pitkin 360°.

Jos mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,005 tuumaa (0,13 mm), määritä syy ja korjaa se.

Huolto (jatkuu)
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6. Tarkista tiivistyskammion kannen lukon suoruusvirhe:
a) Asenna mittakello akseliin.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee tiivistyskammion kannen lukolla 360°.

Jos mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,005 tuumaa (0,13 mm), määritä syy ja korjaa se.

HUOMAUTUS:
Juoksupyörän ja kulutusrenkaan välysasetusohjeita on noudatettava. Välyksen väärä asetus tai ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi johtaa kipinöintiin, odottamattomaan lämmönkehitykseen ja
laitteistovaurioon.

7. Tarkista tiivistyskammion kulumisrenkaan suoruusvirhe:
a) Asenna mittakello akseliin.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee tiivistyskammion kannen kulumisrenkaan pinnalla 360°.

Jos mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,006 tuumaa (0,15 mm), määritä syy ja korjaa se.

Huolto (jatkuu)
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8. Tarkista tiivistyskammion pinnan suoruusvirhe.
a) Asenna mittakello akseliin.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee tiivistyskammion pinnalla 360°.

Jos mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin tässä taulukossa osoitetut arvot, määritä syy, ja
korjaa se.

Taulukko 9: Suurin sallittu tiivistyskammion pinnan suoruusvirhe
Ryhmä Suurin sallittu mittakellon kokonaislukema
SA 0,0018 tuumaa (0,045 mm)
SX, MA 0,002 tuumaa (0,05 mm)
MX, LA 0,0024 tuumaa (0,06 mm)
LX, XLA 0,0026 tuumaa (0,065 mm)
XLX 0,0028 tuumaa (0,07 mm)
XXL 0,0031 tuumaa (0,08 mm)

9. Tarkista tiivistyskammion lukon (rekisteri) suoruusvirhe:
a) Asenna akselille tai akselin holkkiin mittakello.
b) Kierrä akselia siten, että osoitin kulkee tiivistyskammion lukon (rekisterin) pinnalla 360°.

Huolto (jatkuu)
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Jos mittakellon kokonaislukema on suurempi kuin 0,005 tuumaa (0,125 mm), määritä syy ja korjaa
se.

Kasettityyppisen mekaanisen tiivisteen ja tiivistyskammion kannen
asentaminen

HUOMAUTUS:
Katso mekaanisen tiivisteen valmistajan piirroksista ja ohjeista neuvoa mekaanisen tiivisteen asentamiseen.

1. Poista juoksupyörä.
a) Löysennä ja irrota juoksupyörän mutteri.

Juoksupyörän mutterissa on vasenkätiset kierteet.
b) Irrota juoksupyörä, juoksupyörän kiila ja tiivistyskammion kansi purkamisosan mukaisesti.

2. Voitele kaikki O-renkaat sopivalla voiteluaineella, ellei tiivisteen valmistajan ohjeissa neuvota toisin.
3. Työnnä kasettitiivistekokoonpano (pyörivä, kiinteä tiivistysholkki, tiivistysholkin tiiviste ja holkki)

akselille.

Huolto (jatkuu)
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HUOMAUTUS:
Varmista, että mekaanisen tiivisteen laippaputkiston liitännät ovat oikeassa asennossa.

122 Akseli

184 Tiivistyskammion kansi

228 Laakerirunko

355 Tiivistysholkin vaarnamutteri

370H Laakerirungon pultit

540C Tiivistyskammion kannen tiiviste

4. Asenna laakerirungon ja tiivistyskammion kannen tiiviste laakerirungon uraan ja kohdista reiät keskenään.
5. Asenna tiivistyskammion kansi.

a) Aseta nostolenkki silmukkapulttiin ja päällä olevaan nostolaitteeseen.
b) Nosta tiivistyskammion kansi ja aseta se siten, että se kohdistuu akselin kanssa.
c) Asenna tiivistyskammion kansi käyttöpäähän ohjaamalla kansi varoen kasettitiivisteen pyörivän

osan päälle.
Varmista, että tiivistysholkin tapit osuvat kasettitiivisteen kiristyslaipan reikiin ja että kansi sopii
laakerirungon lukkoon.

d) Tarkista, että laakerirungon ja tiivistyskammion kannen tiivisteet eivät irtoa tai vioitu.
e) Asenna tiivistyskammion kansi ja laakerirungon pultit ja kiristä ne ristikkäisessä järjestyksessä.

Kiristä pultit vääntömomenttiarvoihin 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

f) Asenna tiivistysholkin vaarnamutterit ja kiristä tasaisesti 3700-pumpun kiinniketaulukon
maksimivääntömomenttiarvoilla.

6. Kiristä säätöruuvit lukitusrenkaaseen.
7. Irrota välikerengas tai pidikkeet.
8. Varmista, että akseli pyörii vapaasti.

Jos havaitset hankaamista tai laahausta, määritä syy siihen ja korjaa se.

Juoksupyörän asentaminen

HUOMIO:
Käytä vahvatekoisia työkäsineitä käsitellessäsi juoksupyöriä. Terävät reunat voivat aiheuttaa fyysisiä vammoja.

Huolto (jatkuu)
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Suositellaan, että toistat suoruusvirheen tarkastuksen tiivistyskammion kannen pinnalla ja kulumisrenkaan
pinnalla, kuten kohdassa Tiivistyskammion kannen asennus (sivu 86) kuvataan.
1. Asenna juoksupyörän kiila akselin kiilauraan.

Kiilan tulee olla yläasennossa (kello 12 kohdalla) juoksupyörää asennettaessa.
2. Asenna juoksupyörä akselille.

Levitä juoksupyörän reikään syöpymistä ehkäisevää tahnaa asennuksen ja purkamisen helpottamiseksi.
3. Asenna juoksupyörän mutteri ja kiristä 3700-pumpun kiinniketaulukon

maksimivääntömomenttiarvoilla.
Juoksupyörän mutterissa on vasenkätiset kierteet.

4. Kiristä juoksupyörän mutterin päässä oleva säätöruuvi.
5. Varmista, että akseli pyörii vapaasti.

Jos havaitset hankaamista tai liiallista laahausta, määritä syy siihen ja korjaa se.

On suositeltavaa, että toistat suoruusvirhetarkistukset juoksupyörän kulumisrenkaan pinnalla, kuten
kuvattu kohdassa "Kulumisrenkaiden vaihtaminen".

Kytkimen navan asentaminen

HUOMIO:
Käytä eristettyjä hansikkaita, kun käsittelet kytkimen napaa. Kytkimen napa kuumenee ja voi aiheuttaa
fyysisen vamman.

HUOMAUTUS:
Jos kytkimen napaa on pakko kuumentaa välisovitteen vuoksi, älä käytä puhalluslamppua. Käytä
lämmityslaitetta, kuten uunia, joka kuumentaa kytkimen napaa tasaisesti.

1. Asenna kiila ja pumpun puolen kytkimen napa akselille.
2. Varmista, että napa on tasaisesti akselin päässä tai se on purkamisen aikana tehdyn merkin kohdalla.

Lisätietoja on kytkimen valmistajan ohjeissa.

Taakse ulosvedettävän kokoonpanon kiinnittäminen pumpun koteloon
1. Asenna uusi kotelon tiiviste kotelon tiivistepintaan.

Voit levittää syöpymistä ehkäisevää tahnaa kotelon sovituksiin avuksi kokoamiseen ja purkamiseen.
2. Vaihda kotelon taaksepäin ulosvedettävä kokoonpano nostohihnalla, joka kulkee laakerirungon kautta,

tai muulla sopivalla tavalla.

Huolto (jatkuu)
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3. Vedä taaksepäin ulosvedettävä kokoonpano oikeaan asentoon ja löysennä nostopultteja tasaisesti.
Varmista, ettei kotelon tiiviste ole vahingoittunut.

4. Asenna kotelon vaarnamutterit.
5. Tarkista tiivistyskammion kannen ja kotelon välinen välys ja säädä kotelon vaarnamuttereita

tarvittaessa siten, että välys on yhtenevä.
6. Kiristä vaarnamutterit tasaisesti ristikkäin, kunnes tiivistyskammion kansi on metalli-metalliin-

kontaktissa kotelon kanssa. Kiristä kaikki mutterit vääntömomenttiarvoihin 3700-pumpun
kiinniketaulukon maksimivääntömomenttiarvoilla.

7. Varmista, että akseli pyörii vapaasti.
Jos havaitset hankaamista tai liiallista laahausta, määritä syy siihen ja korjaa se.

8. Asenna uudelleen kytkinvälike, kytkinsuojus, lisäputkisto, putkisto ja laitteet, jotka poistettiin
purkamisvalmistelujen aikana.

9. Voitele laakerit.

Asennuksenjälkeiset tarkistukset
Suorita nämä tarkistukset, kun olet koonnut pumpun, ja jatka sitten pumpun käynnistystä:

• Varmista, että voit kiertää akselia helposti käsin. Näin varmistat, että se pyörii pehmeästi ja hankaamatta.
• Avaa eristysventtiilit ja tarkista, onko pumpussa vuotoja.

Kokoamisohjeet
Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille
Tietoja tästä taulukosta

Tässä taulukossa määritetyt vääntömomenttiarvot koskevat kuivia kierteitä. Näitä arvoja saa vähentää
voidelluille kierteille vain, jos käytetään korkean puristuskyvyn voiteluaineita, kuten Molycotea. Tässä
taulukossa luetellut materiaalit ovat samat kuin API 610, 10th Editionin vastaavat materiaaliluokat.
Joissakin tapauksessa paremmat materiaalit on korvattu.

Rakenne - API-määritys
Seuraavat EPI-määritykset soveltuvat tähän taulukkoon:

• S-1
• S-3
• S-4
• S-5
• S-6
• S-8

Huolto (jatkuu)
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• S-8N
• S-9
• C-6
• A-8
• A-8N
• D-1
• Muunnettu A-8 (ei-API-materiaalia)

Suurin sallittu momenttiarvo, Nm (ft-lb)
Numero Kohde Ryhmän koko Vääntömomentti
136 Laakerin lukkomutteri SA 95 (70)

MA 122 (90)
SX, MX, LA 149 (110)
LX, XLA 190 (140)
XLX 407 (300)

304 Juoksupyörän mutteri SA, SX 145 (107)
MA, MX 178 (131)
LA, LX, XLA, XLX 287 (212)

353 ja 355 Tiivistysholkin tapit ja
mutterit

SA 118 (87)
Kaikki muut koot 235 (173)

365A ja 425 Kotelon tapit ja mutterit SA, SX MA, MX (9
tuumaa. ja 11 tuumaa)

415 (306)

MA, MX (13 tuumaa) 671 (495)
LA, LX (13 tuumaa) 671 (495)
LA, LX (16 tuumaa ja 17
tuumaa)

1006 (742)

LA, LX (19 tuumaa) 1426 (1052)
XLX, XLA (21 tuumaa) 1426 (1052)

370H Ruuvi - laakerirunko ja
tiivistyskammion kansi

SA, MA 41 (30)
SX 80 (59)
MX, LA 142 (105)
LX, XLA 231 (170)
XLX 346 (256)

370N Ruuvi - painelaakerin
päätysuojuksesta runkoon

SA, SX 41 (30)
MA, MX, LA 41 (30)
LX, XLA, XLX 80 (59)

370P ja 370W
(valinnainen)

Ruuvi - radiaalilaakerin
päätysuojuksesta runkoon

SX MX, LA LX, XLA
XLX

9 (7)

469Q (valinnainen) Ruuvi - painedeflektorin
tuulettimen suojuksen tuki

Kaikki 9 (7)

Pumpun perustukseen
kiinnittävät pultit

Kaikki 955 (705)

Huolto (jatkuu)
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Varaosat
Välttämättömät varaosat

Seuraavia toiminnan kannalta välttämättömiä varaosia on soveltuvin osin aina oltava varastossa:
• Juoksupyörä (101) ja juoksupyörän renkaat (202 ja 203)
• Painelaakerin päätykansi (109A)
• Radiaalilaakerin päätysuojus (119A)
• Akseli (122)
• Radiaali-INPRO-tiiviste (123)
• Paine-INPRO (123A)
• Radiaali-lämmönlevitin (123B)
• Painetuuletin (123E)
• Juoksupyörän kiila (178)

Vaihtoehtoinen lähestymistapa on varastoida kokonainen back pull-out-yksikkö. Tämä on joukko koottuja
osia, joihin sisältyvät koteloa ja kytkintä lukuunottamatta kaikki muut osat.

Suositeltavat varaosat
Kun tilaat varaosia, ilmoita aina sarjanumero, osanumero ja asianmukaisen leikkauskuvan kohta. Toiminnan
luotettavuuden kannalta on erittäin tärkeää pitää riittävää varastoa helposti saatavista varaosista.
On suositeltavaa pitää varastossa soveltuvin osin seuraavia varaosia:

• Laakerin lukkomutteri (136)
• Laakerin jousilevy (382)
• Mekaaninen kasettitiiviste (383)
• Kotelon tiiviste (351)
• Kotelon kulumisrengas (164)
• Ripaputkiöljyjäähdytinkokoonpano (494)
• Rungon ja tiivistyskammion kannen tiiviste (540C)
• Juoksupyörän mutteri (304)
• Juoksupyörän kulumisrengas - kotelopuoli (202)
• Juoksupyörän kulumisrengas - kansipuoli (203)
• Öljyrenkaat (114)
• Öljyn tasaaja lankasuojuksella (251)
• Radiaalilaakeri (168)
• Radiaalilaakerin päätykannen tiiviste (360)
• Tiivistyskammion kannen kulumisrengas (230)
• Säätöruuvit (222E ja 320)
• Kurkkuholkki - tiivistyskammion kansi (125)
• Painelaakeri (kaksoispari) (112)
• Painelaakerin päätykannen tiivisteet (360A)
• Painelaakerin päätykannen O-rengas (412)
• Painelaakerin päätykannen välilevypakkaus (390C)
• Vesivaipan kannen O-renkaat (412S ja 497T)

Huolto (jatkuu)
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Vianmääritys
Käytön vianmääritys
Oire Syy Korjaustoimi
Pumpusta ei tule
pumpattavaa nestettä.

Pumppua ei ole esitäytetty. Esitäytä pumppu uudelleen ja tarkista, että pumppu
ja imuputki ovat täynnä nestettä.

Imuputki on tukkeutunut. Poista esteet.

Juoksupyörään on tarttunut vierasta ainesta. Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Akseli pyörii väärään suuntaan. Vaihda pyörimissuunta. Pyörimisen on vastattava
laakeripesän tai pumppukotelon nuolta.

Pohjaventtiili tai imuputken aukko ei ole
riittävän nestemäärän peitossa.

Kysy ITT-edustajalta, mikä on pumpulle sopiva
upotussyvyys. Estä pyörteet vaimentimen avulla.

Imukorkeus on liian suuri. Lyhennä imuputkea.

Pumppu ei tuota ilmoitettua
nimellisvirtausta tai -nostoa.

Tiivisteessä tai O-renkaassa on ilmavuoto. Vaihda uusi tiiviste tai O-rengas.

Tiivisteholkissa on ilmavuoto. Aseta mekaaninen tiiviste takaisin paikoilleen tai
säädä se uudelleen.

Juoksupyörään on tarttunut pieni määrä vierasta
ainesta.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Juoksupyörän ja pumppukotelon välinen välys
on liian suuri.

Säädä juoksupyörän välys.

Sopimaton imupuolen pinnankorkeus. Varmista, että imuputken sulkuventtiili on täysin
auki ja että putkessa ei ole tuketta.

Juoksupyörä on kulunut tai rikkoutunut. Tarkista ja vaihda juoksupyörä tarvittaessa.

Pumppu aloittaa ensin
pumppaamisen mutta
lopettaa sen heti.

Pumppua ei ole esitäytetty. Esitäytä pumppu uudelleen ja tarkista, että pumppu
ja imuputki ovat täynnä nestettä.

Imuputkessa on ilmaa tai höyrytaskuja. Sovita putkisto siten, että ilmataskuja ei synny.

Imuputkessa on ilmavuoto. Korjaa vuoto.

Laakerit ylikuumenevat. Pumpun ja sen voimanlähteen välinen sovitus
on virheellinen.

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Voitelu on riittämätön. Tarkista voiteluaineen sopivuus ja riittävyys.

Jäähdytysnestettä ei ole jäähdytetty oikein. Tarkista jäähdytysjärjestelmä.

Pumppu on meluisa tai
tärisee.

Pumpun ja sen voimanlähteen välinen sovitus
on virheellinen.

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Juoksupyörään on tarttunut pieni määrä vierasta
ainesta.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Juoksupyörän akseli on rikkoutunut tai taipunut. Korvaa tarpeen mukaan juoksupyörä tai akseli
uudella.

Pumpun perustus ei ole riittävän tukeva. Kiristä pumpun ja moottorin kiinnityspultit.
Varmista, että peruslaatta on valettu kunnolla ja
ettei siinä ole aukkoja tai ilmataskuja.

Laakerit ovat kuluneet. Vaihda laakerit.

Imu- tai poistoputkea ei ole ankkuroitu tai
riittävästi tuettu.

Ankkuroi imu- tai poistoputki tarpeen mukaan
Hydraulic Instituten Standards manual -oppaan
suositusten mukaisesti.

Pumpussa on kavitaatiota. Paikallista ja korjaa järjestelmän ongelma.

Tiivisteholkista tapahtuu
liikaa vuotoa.

Liukurenkaiden tiivistyslaippaa ei ole säädetty
oikein

Kiristä tiivistysholkin mutterit.

Vianmääritys
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Oire Syy Korjaustoimi
Tiivisteholkin tiivisteet on asennettu
virheellisesti.

Tarkista ja asenna uudelleen tiivisteet.

Mekaanisen tiivisteen osat ovat kuluneet. Vaihda kuluneet osat.

Mekaaninen tiiviste ylikuumenee. Tarkista voitelu ja jäähdytysputket.

Akseli holkki on naarmuuntunut Koneista akselin holkki tai vaihda se uuteen
tarpeen mukaan.

Moottorin ottoteho liian
suuri.

Poistokorkeus on laskenut määritetyn pisteen
alapuolelle ja nestettä pumpataan liikaa.

Asenna järjestelmään kuristusventtiili. Jos tästä ei
ole apua, säädä juoksupyörän ulkomittaa. Jos tästä
ei ole apua, kysy neuvoa ITT-edustajalta.

Pumpattava neste on odotettua painavampaa. Tarkista aineen ominaispaino ja viskositeetti.

Tiivistepesän liukurenkaat ovat liian tiukassa. Säädä liukurenkaat uudelleen. Jos liukurenkaat ovat
kuluneet, vaihda ne uusiin.

Pyörivät osat hankaavat toisiaan vasten. Tarkista, että osien väliset välykset ovat sopivat.

Juoksupyörän välys on liian tiukka. Säädä juoksupyörän välys.

Kohdistuksen vianmääritys
Oire Syy Korjaustoimi
Vaakasuora (sivuttainen) kohdistus ei
onnistu (kulmittainen tai yhdensuuntainen).

Voimanlähteen jaloissa on pulttikiinnitys. Löysää pumpun kiinnityspultit ja työnnä
pumppua ja voimanlähdettä, kunnes
vaakasuora kohdistus on kunnossa.

Jalustaa ei ole säädetty oikein vaakatasossa
ja se on mahdollisesti vääntynyt.

1. Selvitä, mitkä jalustan nurkat ovat
ylempänä tai alempana.

2. Poista tai lisää välilevyjä
asianmukaisiin kulmauksiin.

3. Kohdista pumppu ja voimanlähde
uudelleen.

Kokoonpanon vianmääritys
Taulukko 10: Vianmääritystoimenpiteet
Oire Syy Korjaustoimi
Akselin päässä on liian suuri päittäisvälys. Laakerien sisäinen välys on liian suuri. Vaihda laakerit oikeantyyppisiin uusiin

laakereihin.

Painelaakerin päätykansi on löysä. Kiristä ruuvit.

Painelaakerin päätykannen alla on liian
monta välilevyä.

Poista välilevyjä yksitellen oikean
paksuuden saavuttamiseksi.

Akselin suoruusvirhe on liian suuri. Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Laakerirungon laipan suoruusvirhe on liian
suuri.

Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Laakerirungon laippa on vääntynyt. Vaihda uusi laakerirungon laippa.

Tiivistyskammion kannen suoruusvirhe on
liiallinen.

Tiivistyskammion kansi on asetettu väärin
paikalleen runkoon.

Aseta se uudelleen paikoilleen tai
koneista tiivistyskammion kansi
uudelleen.

Tiivistyskammion kansi on syöpynyt tai
kulunut.

Vaihda tiivistyskammion kansi.

Juoksupyörän kulumisrenkaan suoruusvirhe
on liiallinen.

Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Kulumisrengas on koneistettu väärin. Vaihda juoksupyörä tai koneista se
uudelleen.

Vianmääritys (jatkuu)
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Osaluettelot ja leikkauskuvat
Osaluettelo

Tämän taulukon materiaalit ovat tyypillisiä. Katso alkuperäisistä asiakirjoista, mitkä ovat todelliset materiaalit.
Taulukko 11: Osaluettelo ja rakenteiden vakiomateriaalit
Kohde Osan nimi Määrä

pumppu
a kohti

Rakenne - API-määritys
S-4 S-6 S-8 C-6 A-8

100 Kotelo 1 1212 1234 1296
101 Juoksupyörä 1 1212 1222 1265 1222 1265
109A Painelaakerin päätykansi 1 1212
112 Kuulalaakeri, paine 1 pari Teräs
114 Öljyrengas (SA- ja MA-rungot) 1 1618
114 Öljyrengas (SX,- MX-, LA-, LX-,

XLA-, XLX- ja XXL-rungot)
2 1618

119A Radiaalilaakerin päätysuojus 1 Teräs
122 Akseli 1 2238 2256 2244 2256
123 Deflektori, radiaali 1 1618
123A Deflektori, paine 1 1618
123B Deflektorin tuuletin, radiaali 1 1425
123C Deflektorin tuuletin, paine 1 1425
125 Kurkkuholkki, tiivistyskammio 1 1001 2244 2256 2244 2256
136 Lukkomutteri, laakeri 1 Teräs
164 Kulumisrengas, kotelon 1 1001 1232 1265 1232 1265
168 Kuulalaakeri, radiaali 1 Teräs
178 Kiila, juoksupyörä 1 2229 2224 2229
184 Tiivistyskammion kansi 1 1212 1234 1296
198A Säätöruuvi, juoksupyörän mutteri 1 2229
202 Kulumisrengas, juoksupyörä 1 1001 1299 1071 1299 1071
203 Kulumisrengas, juoksupyörä 1 1001 1299 1071 1299 1071
222 Säätöruuvi, deflektori 2 2229
222E Säätöruuvi, kiinteät

kulumisrenkaat
6 2229

228 Laakerirunko 1 1212
230 Kulumisrengas, tiivistyskammion

kansi
1 1001 1232 1265 1232 1265

234 Deflektorin tuulettimen suojus 1 3201
234 D Tuki, deflektorin tuulettimen

suojus
1 3201

304 Juoksupyörän mutteri 1 2210 2229
320 Säätöruuvi, juoksupyörän

kulumisrengas
6 2229

351 Tiiviste, kotelo 1 Spiraalikierretty 316 ruostumaton teräs
353 Vaarna, tiivistysholkki 4 2239

Osaluettelot ja leikkauskuvat
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Kohde Osan nimi Määrä
pumppu
a kohti

Rakenne - API-määritys
S-4 S-6 S-8 C-6 A-8

355 Mutteri, tiivistysholkin tappi 4 2285
356A Vaarna, kotelon Vaihtelee 2239
360 Tiiviste, radiaalilaakerin

päätysuojus
1 Vellumoid

360A Tiiviste, painelaakerin päätykansi 3 Vellumoid
370H Ruuvi, laakerirunko ja

tiivistyskammion kansi
4 2210

370N Ruuvi, painelaakerin päätykansi 5 2210
370P Ruuvi, radiaalilaakerin päätysuojus 5 2210
382 Jousilevy, laakeri 1 Teräs
390C Välilevypakkaus, painelaakerin

päätykansi
1 304SS

408A Tulppa, öljyn tyhjennys 1 Teräs, magneettitulppa
412 O-rengas, painelaakerin

päätykansi
1 Buna N

418 Pultti, nosto 4 2210
425 Mutteri, kotelon tappi Vaihtelee 2239
469P Pidätin, öljyrengas 2 2285
494 Rivoitettu

putkijäähdytyskokoonpano
1 Ruostumaton teräs kuparirivoilla

497F O-rengas, painedeflektori 1 Buna N
497H O-rengas, radiaalideflektori 1 Buna N
497S O-rengas, radiaalinen päätykansi 1 Buna N
540C Tiiviste, runko ja

tiivistyskammion kansi
1 Aramidikuitu

Taulukko 12: Materiaalien ristiviitekaavio
Materiaali Goulds-pumppujen

materiaalikoodi
ASTM-materiaalimääritys Muuta

Valurauta 1000 A48 Luokka 25 —
Valurauta 1001 A48 Luokka 20 —
Nitronic 60 1071 A743 Gr. CF10SMnN —
Hiiliteräs 1212 A216 WCB —
12 % kromiteräs 1222 A743 Gr. CA6NM —
12 % kromiteräs 1232 A743 Gr. CA15 —
12 % kromiteräs 1234 A487 Gr. CA6MN Luokka A —
316L ruostumaton teräs 1265 A743 Gr. CF3M —
316L ruostumaton teräs 1296 A351 Gr. CF3M —
12 % kromiteräs 1299 A743 Gr. CA15 —
Alumiini 1425 SC64D UNS A03190
Vismuttipronssi 1618 B505 CDA 89320 —
Teräs 2210 A108 Gr. 1211 UNS G12110
316 ruostumaton teräs 2229 A276 Tyyppi 316 —
4140 teräs 2238 A434 Gr. 4140 Luokka BC —
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Materiaali Goulds-pumppujen
materiaalikoodi

ASTM-materiaalimääritys Muuta

4140 teräs 2239 A193 Gr. B7 —
410 ruostumaton teräs 2244 A276 Tyyppi 410 UNS S41000
316L ruostumaton teräs 2256 A276 Tyyppi 316L UNS S31603
4140 teräs 2285 A194 Gr. 2H —
Teräs 3201 A283 Luokka D —
316L ruostumaton teräs 3223 A240 Tyyppi 316L —

Taulukko 13: Kiinnikkeet ja tulpat
Materiaali Goulds-pumppujen materiaalikoodi ASTM
Hiiliteräs 2210 A307 Luokka B
Monel 6162 F468 metalliseos 500
316SS 2229 F593 Metalliseosryhmä 2
4140 teräs 2239 A193 Luokka B7
316LSS 2256 A193 Luokka B8MLN
4140 teräs 2285 A194 Luokka 2 H

Osaluettelot ja leikkauskuvat (jatkuu)
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Paikalliset ITT-yhteystiedot
Paikallistoimistot
Alue Osoite Puhelin Faksi
Pohjois-Amerikka (päämaja) ITT - Goulds Pumps

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
Yhdysvallat

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Aasia, Tyynenmeren seutu ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

Eurooppa ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, Englanti
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latinalais-Amerikka ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Lähi-Itä ja Afrikka ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Kreikka

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642

Paikalliset ITT-yhteystiedot
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