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TARVITTAVAT TYÖKALUT

PURKAMINEN

�! VAROITUS
Pumpun osat ovat painavia. Käytä oikeita
nostovälineitä henkilövammojen ja/tai
laitevaurioiden välttämiseksi. Käytä aina
teräsvahvisteisia kenkiä.

�! VAROITUS
Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja/tai
myrkyllisiä nesteitä. Työssä on käytettävä asian-
mukaisia henkilösuojaimia. Ryhdy varotoimen-
piteisiin henkilövahinkojen estämiseksi.
Pumpattava aine on käsiteltävä ja hävitettävä
sovellettavan ympäristölainsäädännön mukaisesti.

HUOMAUTUS: Ennen kuin purat pumpun
perushuoltoa varten, varmista kaikkien
varaosien saatavuus.

�! VAROITUS
Lukitse käyttömoottorin virransaanti estääksesi
moottorin käynnistymisen vahingossa ja
mahdollisen ruumiinvamman.

1. Sulje kaikki venttiilit, jotka säätävät virtausta
pumppuun ja pumpusta pois.

�! VAROITUS
Käyttäjän on tiedettävä pumpattavan aineen
laatu ja varotoimenpiteet henkilövahinkojen
estämiseksi.

2. Tyhjennä neste putkistosta ja huuhtele pumppu
tarvittaessa.

Jos pumppu on mallia NM3196 tai 3198, on
olemassa staattisten sähkönpurkausten
riski muoviosista jotka eivät ole riittävästi
maadoitettuja. Jos pumpattava neste ei ole
sähköä johtavaa, pumppu tulisi tyhjentää ja
huuhdella sähköä johtavalla nesteellä
olosuhteissa, jotka eivät päästä kipinöitä
leviämään ympäristöön.
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� Avaimet

� Ruuvitaltta

� Nostolenkki

� Kuminuija

� Laakerin induktiolämmitin

� Laakerin ulosvedin

� Messinkituurna

� Tiivisterengaspihdit

� Momenttiavain ja hylsyjä

� Kuusiokoloavaimia

� Mittakello

� Mikrometri

� Puhdistusaineita

� Rakotulkkeja

� Hydraulinen puristin

� Tukikappaleita



�! VAROITUS
Henkilövahinkojen estämiseksi kaikkien
järjestelmän ja pumpun osien on annettava
jäähtyä riittävästi.

3. Irrota kaikki lisäputkistot.

4. Poista kytkinsuojus. Ohjeet kytkinsuojuksen asenta-
miseksi ja purkamiseksi löytyvät kohdasta Liite II.

5. Irrota kytkin.

HUOMAUTUS: Ohjeet C-Face-sovittimen
irrottamiseksi löytyvät tarvittaessa liitteestä V.

6. Poista kytkimensuojuksen pumpun päätylevy.

7. Jos pumppu on öljyllä voideltava, poista öljy
laakeripesästä irrottamalla laakeripesän öljyn-
poistotulppa (408A). Kiinnitä tulppa takaisin,
kun öljy on vuotanut ulos. Poista öljysäiliö, jos
laitteessa on sellainen (kuva 40).

HUOMAUTUS: Öljynalalyysin tulisi olla osa
ennaltaehkäisevää huoltoa, ja sen avulla voidaan
määritellä mahdollinen vian aiheuttaja. Säilytä
öljy tarkastusta varten puhtaassa säilytysastiassa.

8. Kaikki muut paitsi C-Face-sovitin. Aseta taljasta
tuleva nostolenkki rungon sovittimen (108) tai
rungon (228A) läpi STX:ssä (kuva 41).

C-Face-sovitin: Aseta yksi taljasta tuleva nostolenkki
rungon sovittimen (108) tai rungon (228A) läpi
STX:ssä ja toinen taljasta tuleva nostolenkki
C-Face-sovittimen läpi (kuva 42).

9. Poista laakerirungon jalan kiinnityspultit.

10. Irrota kotelon kiinnityspultit (370).

�! VAROITUS
Älä milloinkaan käytä kuumentamista osien
irrottamiseksi. Kuumuuden käyttäminen saattaa
aiheuttaa räjähdyksen laitteeseen jääneen
nesteen vuoksi, mikä saattaa aiheuttaa ruumiin-
vammoja ja laitteistovaurioita.

11. Poista back pull-out-yksikkö kotelosta (100).
Kiristä nostoruuvit (418) tasaisesti back
pull-out-yksikön irrottamiseksi (kuva 43).

HUOMAUTUS: Jos kotelon liitoksen sovitin
on pahasti syöpynyt, öljyä voidaan käyttää
auttamaan irrottamista.
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HUOMAUTUS: Poista välilevyt rungon jalan alta
ja merkkaa ne. Talleta osat kokoamista varten.

�! VAROITUS
Älä milloinkaan poista back pull-out-yksikköä
ilman apua. Tällaisesta saattaa aiheutua vammoja.

12. Poista pesän tiiviste (351) ja hävitä se. (Korvaa
uudella tiivisteellä kokoamisvaiheessa.)

13. Irrota nostoruuvit (418).

HUOMAUTUS: Pesän tiiviste (351) saattaa olla
osittain kiinni pesässä kiinnittimillä ja kiinnitys-
aineilla. Puhdista kaikki tiivisteen pinnat.

14. Siirrä back pull-out-yksikkö puhtaalle työpenkille.

15. Tue rungon sovitin (108) turvallisesti työpenkkiin.

16. Irrota kytkimen napa (kuva 44).

HUOMAUTUS: Merkitse kytkimen navan paikka
akseliin kokoamista varten.

JUOKSUPYÖRÄN IRROTTAMINEN

�! VAROITUS
Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksu-
pyörän irrottamiseksi. Kuumuuden käyttäminen
saattaa aiheuttaa räjähdyksen laitteeseen
jääneen nesteen vuoksi, mikä saattaa aiheuttaa
ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita.

�! VAROITUS
Käytä vahvatekoisia työkäsineitä käsitellessäsi
juoksupyöriä (101), sillä terävät särmät saattavat
aiheuttaa ruumiinvammoja.

STX, MTX ja LTX
1. Liu’uta Gouldsin akseliavain (A05107A tai

A01676A) akselin (122) ja kiilan yli.

2. Pyöritä juoksupyörää myötäpäivään (akselin
juoksupyörän päästä katsottuna) nostamalla
avain irti työpinnasta.

3. Pyöräytä juoksupyörää nopeasti vastapäivään
(akselin juoksupyörän päästä katsottuna) lyömällä
avaimen kahvaa työpenkkiä tai tukevaa esinettä
vasten, kunnes juoksupyörä irtoaa (kuva 45).

4. Irrota juoksupyörän O-rengas (412A) ja hävitä se
(kuva 46, 47, 48). Korvaa o-rengas uudella
kokoamisvaiheessa.
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Kuva 44

Kuva 45

AKSELIAVAIN

3196, HT 3196,
NM 3196, 3198, 3796 Kuva 46

Kuva 47LF 3196



XLT-X ja X17
1. Poista juoksupyörän tulppa (458Y) juoksupyörän

(101) etuosasta ja hävitä Teflon®-tiiviste (428D)
(kuva 49).

2. Suihkuta ohutta öljyä tulpanreiästä juoksupyörän
sisätilaan akselin pään kohdalle. Odota 15 minuuttia.
Kierrä akselia useita kertoja ympäri odottaessasi
öljyn leviämistä.

3. Liu’uta Gouldsin akseliavain (A05107A) akselin
(122) ja kiilan yli.

4. Pyöritä juoksupyörää myötäpäivään (akselin
juoksupyörän päästä katsottuna) nostamalla avain
irti työpinnasta.

5. Pyöräytä juoksupyörää nopeasti vastapäivään
(akselin juoksupyörän päästä katsottuna) lyömällä
avaimen kahvaa työpenkkiä tai tukevaa esinettä
vasten, kunnes juoksupyörä irtoaa (kuva 45).

6. Jollei juoksupyörä irtoa useiden yritysten jälkeen,
aseta hylsyavain juoksupyörän napamutterin päälle
ja kierrä juoksupyörää vastapäivään (akselin
juoksupyörän päästä katsottuna). Varmista, että
hylsyavain on hyvin tuettu työpenkkiä tai jotakin
tukevaa esinettä vasten ja että käyttöpää pysyy
paikallaan työpinnalla.

7. Irrota juoksupyörän O-rengas (412A) ja hävitä
se (kuva 46, 47, 48). Korvaa o-rengas uudella
kokoamisvaiheessa.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa kiinnittää rungon
jalka (241) työpenkkiin, kun tätä menetelmää
käytetään juoksupyörän irrottamiseen.

KAIKKIA MALLEJA KOSKEVA HUOMAUTUS:
Jos juoksupyörää ei voida irrottaa edellä esitetyillä
menetelmillä, katkaise akseli laipan ja rungon
väliltä ja poista juoksupyörä, tiivistepesän suojus,
laippa, akselin holkki ja akselin pää kokonaisena
yksikkönä. Älä käytä kuumennusta.

TIIVISTYSKAMMION SUOJUKSEN
POISTAMINEN (MEKAANINEN TIIVISTE)
– 3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796
1. Irrota kiristyslaipan tappimutterit (355).

2. Poista tiivistyskammion tappimutterit (370H).

3. Poista tiivistyskammio (184). (Kuva 50).

4. Poista akselin holkki (126), jos sellainen on
käytössä.

HUOMAUTUS: Mekaaninen tiiviste on kiinnitetty
holkkiin (126). Tiivisteen pyörivä osa on irrotettava
holkista löysäämällä säätöruuveja ja työntämällä
tiiviste irti holkista. Lisätietoja saat mekaanista
tiivistettä käsittelevistä ohjeista.
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& X-17
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Kuva 48CV 3196

Kuva 50



5. Poista laippa (250) sekä paikallaan pysyvä
istukka- ja O-rengas (360Q) (kuva 51).

HUOMAUTUS: Varo vaurioittamasta mekaanisen
tiivisteen paikallaan pysyvää osaa. Se sijaitsee
laippa-aukossa.

TIIVISTYSKAMMION SUOJUKSEN JA/TAI
TAUSTALEVYN POISTAMINEN – NM 3196 JA
3198
1. Poista laipan tai tiivistyskammion tappimutterit (355).

2. Poista taustalevy ja tappimutterit (370H).

3. Poista taustalevy (184) (kuva 52).

4. Poista akselin holkki (126).

HUOMAUTUS: Mekaaninen tiiviste on kiinnitetty
holkkiin (126). Tiivisteen pyörivä osa on
irrotettava holkista löysäämällä säätöruuveja ja
työntämällä tiiviste irti holkista. Lisätietoja saat
mekaanista tiivistettä käsittelevistä ohjeista.

HUOMAUTUS: Mallissa 3198 Teflon®-holkin
irrottaminen akselista tapahtuu leikkaamalla
holkki irti. Irrota ensin mekaaninen tiiviste
holkista. Nyt holkki voidaan irrottaa halkaisemalla
se pituussuunnassa terävällä veitsellä.

5. Poista paikallaan pysyvä istukkarengas ja laippa
tai tiivistyskammio laipan tiivisteineen (kuvat 53 &
54).

HUOMAUTUS: Varo vaurioittamasta mekaanisen
tiivisteen paikallaan pysyvää osaa. Se on joko
taustalevyn ja laipan välissä tai tiivistyskammion
aukossa.

TIIVISTEPESÄN SUOJUKSEN POISTAMINEN
(LIUKURENKAILLA VARUSTETTU
TIIVISTEPESÄ) – 3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196,
JA 3796
1. Irrota kiristyslaipan tappimutterit (355) ja

kiristyslaippa (107).

2. Poista tiivistepesän suojuksen tappimutterit (370H).
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3. Poista tiivistepesän suojus (184). (Kuva 55).

4. Poista akselin holkki (126) (kuva 56).

5. Poista liukurengas (106) ja huuhtelurengas (105)
tiivistepesän suojuksesta (184) (kuva 57).
Itsevoitelevissa grafiittiliukurenkaissa ei ole
huuhtelurengasta.

DYNAAMISEN TIIVISTEEN POISTAMINEN
– 3196, CV 3196, LF 3196
1. Poista tappimutterit (370H).

2. Poista dynaaminen tiivistekokonaisuus (kuva 58).

3. Poista kolokantaruuvit (265) (kuva 59).

4. Poista tiivistepesän suojus (184) ja tiiviste (264).

5. Poista siipipyörä (262) taustalevystä (444).
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RUNGON SOVITTIMEN POISTAMINEN
– MTX, LTX, XLT-X, X17
1. Poista ohjaustapit (469B) ja pultit (370B).

2. Poista rungon sovitin (108) (kuva 60).

3. Poista ja hävitä tiiviste (360D). Korvaa uudella
tiivisteellä kokoamisvaiheessa.

HUOMAUTUS: Mallin 3198 rungon sovitin ei ole
vaihtokelpoinen minkään muun mallin sovittimen
kanssa.

SISEMMÄN SOKKELOTIIVISTEEN (333A)
POISTAMINEN
1. STX:ssä se on laakeripesään (228A) asennettu

O-rengas, MTX:ssä, LTX:ssä, XLT-X:ssä ja
X17:ssa rungon sovitin. Poista O-renkaat (497H),
(497J) mikäli tarpeellista (kuva 61).

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497H, J) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai ne
voidaan hankkia erikseen.

KÄYTTÖPÄÄN PURKAMINEN – STX, MTX
1. Poista kiristysruuvit (370C). Pyöräytä vastamutterit

(423) irti. Kirista nostoruuvit (370D) tasaisesti,
mikä irrottaa laakeripesän (134) laakerirungosta
(228A) (kuva 62).

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

3. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 63).

4. Poista laakeripesän O-rengas (496).

5. Poista ulomman laakerin pidätinrengas (361A).

HUOMAUTUS: Pidätinrengasta ei voi poistaa
akselista ennen kuin laakerit on poistettu.

6. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A, 168A) (kuva 64).
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7. Poista ulompi sokkelotiiviste (332A) laakeripesästä
(134). Poista O-renkaat (497F), (497G) mikäli
tarpeellista (kuva 65).

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai
ne voidaan hankkia erikseen.

8. Poista laakerin lukkomutteri (136) ja laakerin
lukkoaluslevy (382) (kuva 66).

9. Poista sisempi laakeri (168A).

10. Poista ulompi laakeri (112A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

LTX-KÄYTTÖPÄÄN PURKAMINEN
1. Poista kiristysruuvit (370C). Pyöräytä vastamutterit

(423) irti. Kirista nostoruuvit (370D) tasaisesti,
mikä irrottaa laakeripesän (134) laakerirungosta
(228A) (kuva 67).

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).
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3. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 68).

4. Poista kiristysruuvit (236A). Irrota kiristysrengas
(253B) laakeripesästä (134).

HUOMAUTUS: Kiristysrengasta ei voi poistaa
akselista ennen kuin laakerit on poistettu.

5. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A, 168A) (kuva 69).

6. Poista laakeripesän O-rengas (496).

7. Poista sisempi laakeri (168A) (kuva 70).

8. Poista laakerin lukkomutteri (136) ja laakerin
lukkoaluslevy (382).

9. Poista ulommat laakerit (112A). Poista
kiristysruuvi (253B).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.
Älä käytä laakereita uudelleen.

HUOMAUTUS: Älä poista öljynlevitintä (248A)
ellei se ole vaurioitunut.

10. Poista ulompi sokkelotiiviste (332A) laakeripesästä
(134). Poista O-renkaat (497F), (497G) mikäli
tarpeellista (kuva 71).

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai ne
voidaan hankkia erikseen.
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KÄYTTÖPAAN PURKAMINEN – XLT-X, X17
1. Poista laakerirungon jalkojen kiinnityspultit (370) ja

rungon jalka (241) (kuva 72).

2. Poista kiristysruuvit (370C). Pyöräytä vastamutterit
(423) irti. Kiristä nostoruuvit (370D) tasaisesti, mikä
irrottaa laakeripesän (134) laakerirungosta (228A).

3. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

4. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 73).

5. Poista laakeripesän O-rengas (496).

6. Poista sisempi laakeri (168A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

7. Poista pultit (371C), päätysuojus (109A) ja tiiviste
(360C) (kuva 74).

8. Poista ulompi sokkelotiiviste (332A) päätysuo-
juksesta (134). Poista O-renkaat (497F), (497G)
mikäli tarpeellista.

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai ne
voidaan hankkia erikseen.

9. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A) (kuva 75).

10. Poista laakerin lukkomutteri (136) ja laakerin
lukkoaluslevy (382) (kuva 76).

11. Poista ulompi laakeri (112A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.
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KÄYTTÖPÄÄN PURKAMINEN
– Kaksoislaakereilla varustetut STX-
ja MTX-mallit
1. Poista kiristysruuvit (370C). Pyöräytä vastamutterit

(423) irti. Kirista nostoruuvit (370D) tasaisesti,
mikä irrottaa laakeripesän (134) laakerirungosta
(228A) (kuva 77).

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

3. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 78).

4. Poista laakeripesän O-rengas (496).

5. Poista kiristysruuvit (236A). Irrota kiristysrengas
(253B) laakeripesästä (134).

HUOMAUTUS: Kiristysrengasta ei voi poistaa
akselista ennen kuin laakerit on poistettu.

6. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A, 168A) (kuva 79).

7. Poista sisempi laakeri (168A) (kuva 80).

8. Poista laakerin lukkomutteri (136) ja laakerin
lukkoaluslevy (382).

9. Poista ulommat laakerit (112A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.
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10. Poista ulompi sokkelotiiviste (332A) laakeripesästä
(134). Poista O-renkaat (497F), (497G) mikäli
tarpeellista (kuva 81).

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai ne
voidaan hankkia erikseen.

KÄYTTÖPÄÄN PURKAMINEN
– Kaksoislaakereilla varustetut XLT-X-
ja X17-mallit
1. Poista laakerirungon jalkojen kiinnityspultit (370) ja

rungon jalka (241) (kuva 82).

2. Poista kiristysruuvit (370C). Pyöräytä vastamutterit
(423) irti. Kiristä nostoruuvit (370D) tasaisesti,
mikä irrottaa laakeripesän (134) laakerirungosta
(228A).

3. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

4. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 83).

5. Poista laakeripesän O-rengas (496).

6. Poista sisempi laakeri (168A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

7. Poista pultit (371C), päätysuojus (109A) ja tiiviste
(360C) (kuva 84).

8. Poista ulompi sokkelotiiviste (332A) päätysuo-
juksesta (134). Poista O-renkaat (497F), (497G)
mikäli tarpeellista.

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai
ne voidaan hankkia erikseen.

64 ANSIFAM IOM - 3/06

Kuva 81

Kuva 82

Kuva 83

Kuva 84



9. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A) (kuva 85).

10. Poista laakerin lukkomutteri (136) ja laakerin
lukkoaluslevy (382) (kuva 86).

11. Poista ulompi laakeri (112A).

HUOMAUTUS: Irrottaessasi laakereita akselista,
käytä voimaa vain sisemmällä kehällä.

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

KAIKKI MALLIT

LAAKERIRUNGON PURKAMINEN
1. Poista öljyn täyttötulppa (113A), öljyn poistotulppa

(408A), tarkastuslasi (319), öljyn tarkastustulppa
(408), neljä öljysuvuvoitelun/rasvavoitelun liitäntä-
tulppaa (408H) sekä öljyjäähdytyksen tulo- ja
poistotulpat (408L, 408M) tai öljynjäähdytin
laakerirungosta (228A).

2. MTX, LTX: Poista laakerirungon jalkojen
kiinnityspultit (370) ja rungon jalka (241).
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TARKASTUKSET

Pumpun osat tulee tarkastaa seuraavien periaatteiden
mukaisesti ennen kokoamista, jotta varmistetaan
pumpun asianmukainen toiminta. Vaihda kaikki osat,
jotka eivät täytä vaatimuksia.

HUOMAUTUS: Puhdista osat liuottimessa öljyn,
rasvan ja lian poistamiseksi. Suojaa koneistetut
pinnat vaurioilta puhdistamisen aikana.

Kotelo
Kammio (100) on tarkastettava halkeamien ja liiallisen
kulumisen tai kuoppautumisen varalta. Kammio on
korjattava tai korvattava uudella, jos vauriot ylittävät
seuraavat kriteerit (kuvat 88, 89 & 90).

1. Paikallinen kuluminen tai urautuminen yli 3,2 mm
syvää.

2. Kuoppautuminen yli 3,2 mm syvää.

3. Tarkista kotelon tiivistepinta poikkeamien varalta.

Juoksupyörä
1. Tarkasta juoksupyörän (101) siivekkeet vaurioiden

varalta. Vaihda siivekkeet, jos ne ovat urautuneet
yli 1/16 tuuman (1,6 mm) verran tai kuluneet
tasaisesti yli 1/32 tuumaa (0,8 mm). (Alue ”a”
kuvassa 91).

2. Tarkasta pumppaussiivekkeet vaurioiden varalta.
Korvaa siivekkeet, jos ne ovat kuluneet yli 1/32
tuumaa (0,8 mm). (Alue ”b” kuvassa 91).

3. Tarkasta siipien etu- ja takareunat halkeamien,
kuoppautumisen ja kulumisen tai syöpymisen
varalta. (Alue ”c” kuvassa 91).
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HUOMAUTUS: Mallin 3196 juoksupyörän etuosa
on valettu, koneistamaton. Pinnan poikkeamia ei
tarvitse tarkistaa.

Rungon sovitin
1. Tarkasta rungon sovitin (108) halkeamisen tai

liiallisen syöpymisen varalta. Korvaa osat, jos mitään
edellä esitetyistä vaurioista esiintyy (kuva 93).

2. Varmista, että tiivisteen pinta on puhdas.

HUOMAUTUS: Mallin 3198 rungon sovitin ei
ole vaihtokelpoinen minkään muun mallin
sovittimen kanssa.

Akseli ja holkki – Kaikki mallit paitsi 3198

1. Tarkista laakerien sovitukset. Jos mikään niistä
ylittää toleranssirajat Taulukossa 8, korvaa akseli
uudella (122) (kuva 94).

2. Tarkasta akselin suoruus. Korvaa akseli uudella,
jos poikkeamat ylittävät arvot taulukossa 12.

3. Tarkasta akselin ja holkin (126) pinta urien ja
kuoppautumisen varalta. Korvaa uudella, jos uria
tai kuoppautumista esiintyy (kuva 95).

Akseli ja holkki – 3198
Mallissa 3198 on metallinen holkki, joka käyttää
standardin 3196 (ANSI-tuotteet) mukaista akselia.
Sitä on saatavana myös Teflon®-holkilla varustettuna.
Teflon® -holkin käyttäminen edellyttää erityistä tähän
tarkoitukseen valmistettua akselia ja erilaista sisempää
öljyn sokkelotiivistettä. Tarkastustoimenpiteet ovat
samat, jotka on esitetty edellä tuotteiden toimivuuden
tarkastamiseksi.
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Laakerirunko
1. Tarkista silmämääräisesti laakerirunko (228) ja

rungon jalka (241) halkeamien varalta. Tarkista,
ettei rungon sisäpinnoissa ole ruostetta, hilseilyä
tai roskia. Poista kaikki irtaimet ja ylimääräiset
ainekset (kuvat 96, 97).

2. Varmista, että kaikki voitelukanavat ovat
tukkeutumattomia.

3. Jos runko on joutunut alttiiksi pumpattavalle nesteel-
le, tarkista syöpymisen ja kuoppautumisen varalta.

4. Tarkista sisäpuolisen laakerin poraus luvusta
Asennus löytyvän Kohdistuksen vianmääritys
-taulukon mukaisesti.

C-Face-sovitin
C-Face-sovittimen tarkistusohjeet löytyvät kohdasta
Liite V.

Dynaamisen tiivisteen siipipyörä
(vain mallit 3196, CV 3196, LF 3196)
1. Tarkiste dynaamisen tiivisteen siipipyörän siivekkeet

(262) vaurioiden varalta. Vaihda siivekkeet, jos ne
ovat urautuneet yli 1/16 tuuman (1,6 mm) verran
tai kuluneet tasaisesti yli 1/32 tuumaa (0,8 mm)
(kuva 98).

2. Tarkista siivekkeiden pinta urautumisen,
kuoppautumisen tai muiden vaurioiden varalta.
Jos siivekkeissä on vaurioita, korvaa ne uusilla.

Tiivistyskammio/tiivistepesän suojus ja
dynaamisen tiivisteen taustalevy
1. Varmista, että tiivistyskammio/tiivistepesän

suojuksen (184) ja dynaamisen tiivisteen
taustalevyn (444) tiivisteiden pinnat ja

asennuspinnat ovat puhtaat (kuvat 99–107).

2. Korvaa uudella, jos kuoppautuminen tai
kuluminen on syvyydeltään enemmän kuin
1/8 tuumaa (3,2 mm).

3. Tarkista koneistetut pinnat ja vastinpinnat kuvien
99–107 mukaisesti ja puhdista pinnat mikäli se on
tarpeellista.
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Laakerit
1. Laakerit (112A ja 168A) tulee tarkastaa likaan-

tumisen ja vaurioiden varalta. Laakereiden kunto
antaa hyödyllistä tietoa laakerirungon käyntiolo-
suhteista. Voiteluaineen kunto ja jäämät tulee
tarkistaa. Öljyn analysoiminen on usein hyödyllistä.
Laakerivaurioiden syyt on selvitettävä. Jos normaali
kuluminen ei ole aiheuttanut vauriota, sen syy on
korjattava ennen kuin pumppu otetaan käyttöön.

ÄLÄ KÄYTÄ LAAKEREITA UUDELLEEN.

Laakeripesä
1. Tarkista laakeripesän (134) poraukset taulukon 8

mukaisesti. Korvaa uusilla, jos arvot ovat suurempia
kuin taulukossa 8 esitetyt.

2. Tarkista silmämääräisesti halkeamien ja
kuoppautumisen varalta.

STX, MTX – Pidätinrenkaan urassa ei saa olla
halkeamia (kuva 108).

LTX – Urat ja reiät eivät saa olla tukossa
(kuva 109).

XLT-X, X17 – Tiivisteen pinnan täytyy olla
puhdas (kuva 110).

Sokkelotiivisteet
1. Sokkelotiivisteiden (332A, 333A) O-renkaat tulee

tarkastaa leikkautumien ja halkeamien varalta.
Korvaa tarvittaessa uusilla.
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Taulukko 8
Laakerien sovitukset ja toleranssit

ABEC U -standardin mukaisesti

STX
in. (mm)

MTX
in. (mm)

LTX
in. (mm)

XLT-X, X-17
in. (mm)

Akselin ulkoh.
Sisäpuolinen

1,3785
(35,013)
1,3781

(35,002)

1,7722
(45,013)
1,7718
(45,002)

2,1660
(55,015)
2,1655

(55,002)

2,5597
(65,015)
2,5592

(65,002)

Välys
0,0010 (0,025) tiukka
0,0001 (0,002) tiukka

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

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

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

Laakeroinin sisäh.
Sisäpuolinen

1,3780
(35,000)
1,3775
(34,988)

1,7717
(45,000)
1,7712
(44,988)

2,1654
(55,000)
2,1648

(54,985)

2,5591
(65,000)
2,5585

(64,985)

Rungon sisäh.
Sisäpuolinen

2,8346
(72,000)
2,8353
(72,019)

3,9370
(100,000)

3,9379
(100,022)

4,7244
(120,000)

4,7253
(120,022)

5,5118
(140,000)

5,5128
(140,025)

Välys
0,0012 (0,032) löysä

0,0000 (0) löysä
0,0015 (0,037) löysä

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

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

Laakerin ulkoh.
Sisäpuolinen

2,8346
(72,000)
2,8341

(71,987)

3,9370
(100,000)
3,9364
(99,985)

4,7244
(120,000)

4,7238
(119,985)

5,5118
(140,000)

5,5111
(139,982)

Akselin ulkoh.
Ulkopuolinen

1,1815
(30,011)
1,1812

(30,002)

1,7722
(45,013)
1,7718
(45,002)

1,9690
(50,013)
1,9686

(50,002)

2,5597
(65,015)
2,5592
(65,002)

Välys
0,0008 (0,021) tiukka
0,0001 (0,002) tiukka

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

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

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

Laakerin sisäh.
Ulkopuolinen

1,1811
(30,000)
1,1807
(29,990)

1,7717
(45,000)
1,7712

(44,988)

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

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

Pesän sisäh.
Ulkopuolinen

2,8346
(72,000)
2,8353
(72,019)

3,9370
(100,000)

3,9379
(100,022)

4,3307
(110,000)

4,3316
(110,022)

5,5118
(140,000)
5,5128

(140,025)

Välys
0,0012 (0,032) löysä

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

0,0015 (0,037) löysä
0,0000 (0) löysä

0,0017 (0,043) löysä
0,0000 (0) löysä

Laakerin ulkoh.
Ulkopuolinen

2,8346
(72,000)
2,8341

(71,987)

3,9370
(100,000)

3,9364
(99,985)

4,3307
(110,000)

4,3301
(109,985)

5,5118
(140,000)

5,5111
(139,982)




