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PUMPUN TURVALLISUUSOHJEET 

 
Turvavarusteet: 

• Eristetyt työkäsineet, kun käsitellään kuumia 
laakereita tai käytetään laakerinlämmitintä. 

• Vahvatekoiset työkäsineet, kun käsitellään 
teräväsärmäisiä osia, erityisesti juoksupyöriä. 

• Suojalasit (sivusuojilla varustetut) silmien suojaksi, 
erityisesti verstaissa työskentelyyn. 

• Teräsvahvisteiset kengät jalkojen suojaksi, kun 
käsitellään esimerkiksi koneen osia ja raskaita 
työkaluja. 

• Muut henkilökohtaiset suojavarusteet 
suojaamaan vaarallisilta/myrkyllisiltä nesteiltä. 

 

Laipalliset liitännät: 

• Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin. 

• Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista 
tehtyjä kiinnittimiä. 

• Varmista, että mitään kiinnittimiä ei puutu. 

• Varo ruostuneita tai löysiä kiinnittimiä. 

 

 Käyttö: 

• Älä työskentele miniarvoa pienemmillä 
virtausnopeuksilla tai imu-/poistoventtiilien ollessa 
kiinni. 

• Älä avaa ilma- tai poistoventtiileitä äläkä poista 
tulppia järjestelmän ollessa paineenalainen. 

 

Turvallisuus huoltotöissä: 

• Katkaise aina virransyöttö. 

• Varmista, että pumppu on kytketty irti järjestelmästä 
ja paineet päästetty ennen pumpun purkamista, 
tulppien poistamista tai putkien irrottamista. 

• Käytä sopivia nosto- ja tukilaitteita estääksesi vakavat 
loukkaantumiset. 

• Käytä asianmukaisia puhdistustoimenpiteitä. 

• Tutustu yrityksen turvamääräyksiin ja noudata niitä. 

• Noudata kaikkia huomioita ja varoituksia pumpun 
asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeissa. 
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ESIPUHE 
 

Tässä ohjekirjassa esitellään Goulds-mallin 3355 asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjekirjassa esitellään standardituote ja yleiset 
saatavilla olevat lisävarusteet. Erikoislisävarusteille toimitetaan täydentävät ohjeet. Tämä ohjekirja on luettava läpi ja ymmärrettävä 
täysin ennen pumpun asentamista ja käyttöönottoa. 

Gouldsin pumppujen suunnittelu, materiaalien valinta ja valmistusmenetelmät takaavat sen, että ne toimivat häiriöttömästi pitkän aikaa. 
Tosin kaikkien mekaanisten laitteiden tavoin myös pumppujen käyttöikää voidaan pidentää ja suoritusvarmuutta parantaa monella eri 
tavalla, kuten asianmukainen käyttö, oikea asennus, säännöllinen tarkastus, kunnonvalvonta ja huolellinen ylläpito. Tämä käyttöohje on 
laadittu tarkoituksella auttaa käyttäjää ymmärtämään pumppujen rakenne ja tiedostamaan niiden asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa 
sovellettavat menettelytavat. 

Goulds ei vastaa fyysisistä vammoista, vahingoista tai viiveistä, jotka johtuvat tämän ohjekirjan asennus-, käyttö- tai huolto-
ohjeiden laiminlyönnistä. 

Takuu on voimassa vain, jos käytetään aitoja Gouldsin varaosia. 

Muiden kuin tilauksessa mainittujen laitteiden käyttäminen pumpun toiminnan ja huollon yhteydessä mitätöi takuun, ellei siihen ole saatu 
etukäteen Goulds Pumps -yrityksen kirjallista lupaa. 

Jotta asennus tapahtuisi oikein, suosittelemme sen toteuttamista valtuutetun Goulds-edustajan valvonnassa. 

Muita ohjekirjoja on saatavissa web-sivustoltamme www.gouldspumps.com, tilaamalla paikalliselta Goulds-edustajaltasi tai soittamalla 
USA:n palvelunumeroomme 1-800-446-8537. 

 

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA ESITELLÄÄN 
 

■ Oikea asennus 
■ Käyttöönoton toimenpiteet 
■ Pumpun käyttö 
■ Säännöllinen huolto 
■ Pumpun kuntotarkastus 
■ Vianmääritys 
■ Vara- ja vaihto-osien tilaaminen 
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YLEISET VAROTOIMET .................................................................... 7 
 

MÄÄRITELMÄT 
 

Nämä pumput on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää, 
kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä 
ohjekirjassa esitettyjä ohjeita. Pumppu on paineistettu laite, jossa 
on pyöriviä osia, jotka voivat olla vaarallisia. Käyttäjien ja 
huoltohenkilöstön tulee ymmärtää tämä ja noudattaa turvaohjeita.  

Goulds Pumps ei vastaa fyysisistä vammoista, vahingoista tai 
viiveistä, jotka johtuvat tämän ohjekirjan asennus-, käyttö- tai 
huolto-ohjeiden laiminlyönnistä. 

Tässä ohjekirjassa käytettäviä huomautuksia ovat VAROITUS, 
HUOMIO ja HUOMAUTUS, ja ne ilmaisevat toimenpiteitä tai 
tilanteita, jotka vaativat käyttäjältä erityistä huomiointia: 

 

 VAROITUS 
Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jonka laiminlyönti 
saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai hengen menetyksen. 
 

 HUOMIO 

Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jonka laiminlyönti 
saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. 
 

 

HUOMAUTUS: Toimintatapa, olosuhde tai vastaava, joka on 
tärkeää ottaa huomioon. 

ESIMERKKEJÄ 

 VAROITUS 

Pumppua ei saa milloinkaan käyttää ilman, että kytkimen 
suojus on asennettu oikein. 
 

 HUOMIO 

Imupuolen virtauksen kuristaminen saattaa aiheuttaa 
kavitaatiosyöpymistä ja pumpun vaurioitumisen. 

 

HUOMAUTUS: Pumpun täsmällinen kohdistus varmistaa sen 
pitkän käyttöiän. 

 

 

YLEISET VAROTOIMET 
 

 VAROITUS 

Tässä oppaassa esitettyjen toimintamallien laiminlyönti saattaa 
aiheuttaa ruumiinvammoja. 

• Älä MILLOINKAAN käytä kuumentamista juoksupyörän 
irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. 

• Älä MILLOINKAAN käytä kuumentamista pumpun osien 
irrottamiseksi, sillä jäljellä oleva neste saattaa aiheuttaa 
räjähdyksen. 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, jos kytkimen suojusta 
ei ole asennettu oikein. 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua olosuhteissa, jotka 
ovat sille myyntiehdoissa asetettujen rajojen ulkopuolella. 

• Älä MILLOINKAAN käynnistä pumppua ilman asianmukaista 
esitäyttöä (riittävästi siemenvettä pumpun kammioissa). 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua suositellun 
vähimmäisvirtaustason alittavilla arvoilla tai kuivana. 

• Katkaise AINA moottorin virransyöttö ennen pumpun 
huoltotöiden aloittamista. 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, jos turvavarusteet 
eivät ole asennettuina. 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, kun poistoventtiili on suljettuna. 

• Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, kun imuventtiili on suljettuna. 

• ÄLÄ muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin 
edustajan hyväksyntää.
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PUMPUN KUVAUS 
 

Malli 3355 on säteittäin jaettu, segmentoidulla kotelolla 
varustettu monivaihepumppu, jonka rakenne perustuu 
modulaariisiin komponentteihin. Nämä identtiset komponentit 
voidaan asentaa yhteen ja muodostaa pumppuja, joissa on 
vaihteleva määrä vaiheita, hydrauliikkaa, materiaaleja ja 
kokoonpanoja kunkin käyttötarpeen vaatimusten mukaan. 
Monisuutinkokoonpano mahdollistaa sen, että malli 3355 
mukautuu moniin erilaisiin putkistoasennuksiin. Useat 
virtauspiirit kullekin pumppukoolle optimoivat tehokkuuden 
laajalla käyttöalueella. 

RS - Säteisimukokoonpanossa (kuva 1) on säteittäiset imu- ja 
poistosuuttimet. Kukin suutin voidaan sijoittaa joko 
pystysuunnassa tai vaakasuunnassa 90°:een kulmaan kummalle 
tahansa puolelle. Tämä rakenne käsittää kaksi jäykkää 
laakeripesää tavallisilla laakereilla ja mekaanisilla tiivisteillä 
pumpun kummassakin päässä. 

ES - Päätyimukokoonpanossa (kuva 2) on päätyyn asennettu 
suutin ja säteittäinen poistosuutin. Säteittäinen poistosuutin 
voidaan sijoittaa joko pystysuunnassa tai vaakasuunnassa 
90°:een kulmaan kummalle tahansa puolelle. Pumpun 
imupäässä on kestovoideltu laakeri, minkä ansiosta toista 
laakeripesää ja mekaanista tiivistettä ei tarvita. 

 

 

 

 

 

Kuva 1 

Kuva 2 
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NIMIKILVEN TIEDOT 
 
Jokaisessa pumpussa on Goulds-nimikilpi, jossa on tietoja 
pumpusta. Kilpi sijaitsee laakerirungossa. 

Laakerirungon kilpi (kuva 3) - sisältää tietoja pumpun 
hydrauliikkajärjestelmästä. Huomaa pumppukoon merkintätapa: 
Poisto x Imu – juoksupyörän nimellinen enimmäishalkaisija 
tuumina. 

Tilatessasi varaosia sinun tulee kertoa pumpun malli, koko, 
sarjanumero ja tarvittavien osien numerot. Tiedot saat pumpun 
laakerirungon kilvestä. Osien numerot ovat tässä ohjekirjassa. 

 

 

 

Kuva 3 
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PUMPUN VASTAANOTTAMINEN  
 

 

 

 

Tarkista pumppu heti, kun olet ottanut sen vastaan. Tarkista 
huolellisesti, että kaikki on kunnossa. Kirjaa huomautukset 
vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan. 
Lähetä kaikki vaatimukset kuljetusliikkeen välityksellä 
mahdollisimman nopeasti. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARASTOINNIN VAATIMUKSET 
Lyhytaikainen: (alle 6 kuukautta) Gouldsin normaali 
pakkausprosessi on suunniteltu suojaamaan pumppua kuljetuksen 
aikana. Säilytä pumppua lähetyksen vastaanottamisen jälkeen 
katetussa ja kuivassa tilassa. 

Pitkäaikainen: (yli 6 kuukautta) Laakerit ja koneistetut pinnat 
vaativat tiettyä varastointikäsittelyä. Pyöritä akselia useita 
kierroksia joka kolmas kuukausi. Lisätietoja pitkäaikaisesta 
varastoinnista on käytön ja kytkimen valmistajien käyttöohjeissa. 
Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa.  
 

HUOMAUTUS: Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima 
suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle jo alkuperäisen 
tilauksen yhteydessä tai myöhemmin jo käytössä oleville 
pumpuille, jos niitä ei ole käsitelty tehtaalla. Ota tätä palvelua 
varten yhteys paikalliseen Goulds-myyntiedustajaan. 

 

KÄSITTELY 

 VAROITUS 

Pumppu ja sen osat ovat raskaita. Virheellinen nostaminen ja 
tukeminen purkamisvaiheessa saattaa aiheuttaa vakavan 
ruumiinvamman tai vaurioittaa pumppua. Käytä aina 
teräsvahvisteisia kenkiä. 

Noudata huolellisuutta pumppuja siirtäessäsi. Nostolaitteen tulee 
voida tukea koko pakkausrakennelmaa riittävästi. Esimerkkejä 
oikeista nostotekniikoista on kuvassa 4. 

 

 

 Kuva 4 
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JALUSTAN TARKASTUS 
 

1. Irrota kaikki laitteet. 

2. Puhdista jalustan alapuoli kokonaan. Jalustan alapuoli on 
joissain tapauksissa päällystettävä epoksipinnoitteella. Sitä 
on ehkä hankittu lisävarusteena. 

 

 

ASENNUSPAIKKA / 
PERUSTA 

Pumppu on sijoitettava nesteensyöttöpaikan lähelle, ja sen 
käyttöä, huoltoa ja tarkastusta varten on oltava riittävästi tilaa. 

Jalustakiinnitteiset pumput valetaan yleensä betoniperustaan, joka 
on vakaalla alustalla. Perustan on kestettävä tärinää ja 
muodostettava pysyvä, jäykkä kannatus pumpulle. 

Perustan pulttireikien sijainnit ja koko on esitetty 
yleisasennuspiirustuksessa, joka toimitetaan pumpun 
dokumentaation mukana. Yleisesti käytetyt perustuksen pultit 
ovat holkkityyppisiä (kuva 5) ja J-tyyppisiä (kuva 6). Kumpikin 
kiinnitys mahdollistaa pumpun liikuttamisen lopullisessa 
asennusvaiheessa. 

1. Tarkista, onko perustuksessa esimerkiksi pölyä, likaa, 
öljyä, sirpaleita tai vettä, ja poista ne tarvittaessa. Älä käytä 
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla 
öljyiseen pintaan. 

2. Valmistele alusta laastin valmistajan suositusten 
mukaisesti. 

 

 
 

 

JALUSTA 

PULTTI 
VÄLILEVYT 

SULKUSEINÄ 

PERUSTA 

HOLKKI 
Kuva 5 

JALUSTA 

PULTTI 

SULKUSEINÄ VÄLILEVYT

PERUSTA 

Kuva 6 
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JALUSTAN VAAKITUS 
 

1. Aseta perustukselle kahdet kiilat tai välilevyt, yhdet kunkin 
perustuksen pultin molemmille puolille. Kiilojen tulee 
ulottua 20 - 40 mm perustan yläpuolelle riittävää 
laastimäärää varten. Tämä antaa jalustalle valun yhteydessä 
tasaisen kannatuksen. 

2. Poista vesi ja roskat ankkuripulttien rei’istä tai holkeista 
ennen valamista. Jos käytössä on holkkityyppiset pultit, 
täytä holkit pakkausmateriaalilla tai räsyllä, jotta niihin ei 
pääse laastia. 

 

3. Laske jalusta varovasti perustuksen pulteille. 

4. Säädä jalusta sen pituuden matkalla vaakasuoraan 3,2 mm 
tarkkuudella ja leveyssuunnassa 1,5 mm tarkkuudella 
säätämällä kiiloja. 

5. Kiristä pultit käsin. 

 

 
 

KOHDISTUS 
 

 VAROITUS 

Varmista ennen minkään kohdistustoimenpiteen aloittamista, 
että moottorin virransyöttö on katkaistu. Virransyötön 
katkaisemisen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan 
ruumiinvamman. 

 

Vaiheet, jolloin kohdistus tarkistetaan ja säädetään ovat: 

• Alkukohdistus tehdään ennen pumpun ensikäyttöä, jolloin 
pumppu ja moottori ovat ympäristön lämpötilassa. 

• Loppukohdistus tehdään pumpun ensikäytön jälkeen, 
jolloin pumppu ja moottori ovat käyttölämpötilassa. 

Kohdistaminen tehdään lisäämällä tai poistamalla välilevyjä 
käytön jalkojen alta ja muuttamalla tarvittaessa laitteen 
vaakasuoraa asentoa. 

HUOMAUTUS: Oikea kohdistus on pumppuyksikön asentajan 
ja käyttäjän vastuulla. 

Laitteet on kohdistettava tarkasti. 

KOHDISTUKSEN TARKISTUKSET 
Alkukohdistus (kylmäkohdistus) 

• Ennen pumpun jalustan valamista - Sen varmistamiseksi, 
että kohdistus voidaan toteuttaa. 

• Jalustan valamisen jälkeen - Varmista, ettei muutoksia ole 
tapahtunut valamisen jälkeen. 

• Putkistoon liittämisen jälkeen - Varmista, etteivät putkiston 
jännitykset ole muuttaneet kohdistusta. Mikäli muutoksia 
on tapahtunut, poista jännitykset pumpun laipoista 
tekemällä putkistoon tarvittavat muutokset. 

 

 

 

 

Loppukohdistus (lämminkohdistus) 

• Ensimmäisen käyttökerran jälkeen - Oikea kohdistus  
saavutetaan, kun pumppu ja moottori ovat saavuttaneet 
käyttölämpötilan.  Tämän jälkeen kohdistus tulee tarkistaa 
säännöllisesti pumpun käytön yhteydessä. 

HUOMAUTUS: Kohdistus tulee tarkistaa, jos käyttölämpötila 
muuttuu, putkisto muuttuu ja/tai jos pumpulle tehdään 
huoltotoimenpiteitä. 

 

KOHDISTUKSEN KRITEERIT 
Kohdistus on kunnossa, kun mittakellon lukemat 
kohdistusohjeiden mukaisesti ovat seuraavat: 

• 0,05 mm TIR-lukema (Total Indicated Reading) tai 
vähemmän, kun pumppu ja käyttö ovat käyttölämpötilassa 
(loppukohdistus). 

• 0,0005 tuumaa mittakellon tuuman liikettä kohti 
käänteisessä mittakellomenetelmässä tai 
lasermenetelmässä, kun pumppu ja käyttö ovat 
käyttölämpötilassa (loppukohdistus). 
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KOHDISTUKSEN VIANMÄÄRITYS 

 

Taulukko 1 

Ongelma Ongelman syy Korjaus 

Käytön jalan kiinnityspultti kiristetty. 
Löysää pumpun kiinnityspultit ja liu’uta 
pumppua ja käyttöä, kunnes vaakasuora 
kohdistus on kunnossa. 

Vaakasuora (sivuttainen), kulmittainen tai 
yhdensuuntainen kohdistus ei onnistu. 

Jalustaa ei ole säädetty oikein 
vaakasuoraan, mahdollisesti vääntynyt. 

Katso mitkä jalustan nurkat ovat ylempänä 
tai alempana ja lisää tai poista välilevyjä 
sen mukaisesti ja kohdista uudelleen. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALUSTAN VALAMINEN 

 

1. Puhdista jalustan valua vasten asettuvat pinnat. Älä käytä 
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla 
siihen. Noudata valulaastin valmistajan käyttöohjeita. 

2. Rakenna perustan ympäri sulkuseinä. Kastele perusta 
läpimäräksi (kuva 7). 

 

3. Kaada valulaastia jalustan valureikien läpi sulkuseinämän 
yläreunan tasalle. Poista ilmakuplat laastista putlaamalla, 
käyttämällä tärytintä tai pumppaamalla laasti paikalleen. 
Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia. 

 

 

 

 

4. Anna laastin kuivua. 

5. Täytä loput jalustasta valulaastilla. Poista ilmakuplat kuten 
edellä (kuva 8). 

 

JALUSTA 

PULTTI JALUSTA 

SULKUSEINÄ VALULAASTI PULTTI 
VÄLILEVYT 

SULKUSEINÄ 
PERUSTA VALULAASTI

PERUSTA 
Kuva 8 

HOLKKI 

 
Kuva 7 

6. Anna laastin kuivua vähintään 48 tuntia. 

7. Kiristä perustan pultit. 

 

KOHDISTUKSEN TARKISTUS 
Ennen kuin jatkat, tarkista kohdistus vielä uudelleen edellä 
kuvatuilla menetelmillä. 
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PUTKISTO 

 

YLEISTÄ 
Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta ”Hydraulic Institute 
Standards”, jota voi tilata osoitteesta: Hydraulic Institute, 9 
Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802. Ohjeisiin on 
perehdyttävä ennen pumpun asentamista. 

 VAROITUS 

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. 

1. Kaikki putkien tuennat on toteutettava pumpusta 
riippumatta, ja putket tulee kohdistaa pumpun laippojen 
mukaan. 

2. Putkituksen tulee olla mahdollisimman lyhyet 
kitkahäviöiden minimoimiseksi. 

3. ÄLÄ kytke putkistoa pumppuun, ennen kuin laasti on 
kovettunut ja pumpun ja moottorin kiinnityspultit on 
kiristetty. 

4. On suositeltavaa asentaa mahdollisesti käytettävät imu- 
ja/tai poistoputkien laajennussilmukat tai -kappaleet, kun 
putkistossa liikutellaan nesteitä korkeassa lämpötilassa. 
Näin putkiston pituuslaajeneminen ei muuta pumpun 
kohdistusta. 

5. Putkisto tulisi rakentaa siten, että se mahdollistaa pumpun 
huuhtelun ennen yksikön irrottamista putkistosta huoltoa 
varten, jos pumpussa käytetään syövyttäviä nesteitä. 

6. Puhdista huolellisesti kaikki putkiston osat, venttiilit ja 
liittimet sekä pumpun haarautumat ennen asentamista. 

7. Lisäksi tyhjennysputkien kautta on helpompi poistaa ilmat 
pumpusta ennen käynnistämistä (kuva 9). 

 

IMUPUTKISTO 

 VAROITUS 

NPSHA :n on aina oltava suurempi kuin NPSHA, kuten 
tilauksen mukaan toimitetuista Gouldsn suoritusarvokäyristä 
käyilmi. Imuputkiston arvioinnissa tarvittavat NPSH- ja 
putkistokitka-arvot on saatavana Reference Hydraulic 
Institutesta. 

Ongelmattoman pumppaamisen varmistamiseksi on tärkeää 
asentaa imuputkisto kunnolla. Imuputkisto tulee huuhdella 
ENNEN pumpun kytkemistä putkistoon. 

1. Mutkien sijoittamista pumpun imulaipan välittömään 
läheisyyteen tulee välttää. Mutkan ja imuaukon välissä 
tulisi olla vähintään kahden putken läpimitan verran suoraa 
putkea. Milloin mutkia käytetään, niiden tulisi olla 
loivakulmaisia. 

2. Käytä putkistossa kahta yksikköä pumpun imuputkea 
suurempaa imuputkea ja kytke se pumpun imulaippaan 
sovitinkappaleen avulla.  Imuputkisto ei milloinkaan saisi 
olla läpimitaltaan ahtaampi kuin pumpun imuosa.  

 

 

 

 

Tyhjennysputki 
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3. Supistuskappaleen tulee olla epäkeskeisesti pumpun 
imulaipan yhteydessä kartiomainen puoli alaspäin ja 
vaakasuora puoli ylhäällä.  

 

 

 

 

 

 HUOMIO 

Pumppu ei milloinkaan saa olla imupäästään kuristettu. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Käytettäessä imusiivilöitä niiden ”vapaan alan” nettoarvon 
on oltava vähintään kolminkertainen imuputken pinta-alaan 
verrattuna. 

5. Jos useita pumppuja käytetään samasta nestelähteestä, on 
suositeltavaa käyttää jokaiselle omaa imulinjaa. 

Imupään olosuhteet / neste imupuolella 

1.       Imuputkeen tulee asentaa eristysventtiili vähintään kahden    
          putken läpimitan etäisyydelle pumpun imuaukosta, jotta    
          linja voidaan sulkea pumpun tarkastusta ja huoltoa  
          varten. 

2. Imuputkessa ei saa olla ilmataskuja. 

3. Putkiston tulee olla samassa tasossa tai asteittain alaspäin 
kallistuva nestelähteeseen nähden. 

4. Mikään osa putkistosta ei saa ulottua pumpun imulaipan 
alapuolelle. 

5. Nestelähteen ulostuloaukon tulee olla yhtä tai kahta 
yksikköä suurempi kuin imuputken läpimitta. 

6. Pyörteiden ja ilman pakenemisen estämiseksi nestelähteestä 
imuputken tulee olla riittävästi nestepinnan tason 
alapuolella. 

POISTOPUTKISTO 

1. Putkiston poistolinjaan tulee asentaa eristys- ja 
takaiskuventtiilit.  Asenna takaiskuventtiili eristysventtiilin 
ja pumpun väliin. Tämä mahdollistaa takaiskuventtiilin 
toiminnan tarkistamisen. Eristysventtiiliä tarvitaan pumpun 
käynnistystäyttöä, virtauksen säätelyä ja pumpun 
tarkastusta ja huoltoa varten. Takaiskuventtiili estää 
pumpun tai tiivisteen vaurioitumisen nesteen virratessa 
taaksepäin pumpun läpi, kun moottori sammutetaan. 

2. Jos laajennuskappaleita käytetään, ne tulee sijoittaa 
pumpun ja takaiskuventtiilien väliin. 

3. Jos järjestelmään asennetaan pikasulkuventtiilejä, pumppu 
on suojattava vesisyöksyiltä ja voimakkaalta värähtelyltä 
vaimentimien avulla. 

4. Ohituslinja on asennettava matalavirtauksista käyttöä 
varten sekä sen varmistamiseksi, että pumpun läpi virtaa 
aina nestettä. Jos ohituslinjaa ei käytetä, suosittelemme 
muita varotoimenpiteitä sen takaamiseksi, että pumppu ei 
käy kuivana tai vähimmäisvirtausta pienemmällä arvolla 
(ks. liite II). 

PUTKISTON LOPPUTARKASTUS 

Sen jälkeen kun putkisto on liitetty pumppuun: 

1. Pyöritä akselia käsin useiden kierrosten verran 
varmistaaksesi, että akseli ja kaikki osat pääsevät vapaasti 
liikkumaan. 

2. Tarkista kohdistus edellä esitetyn kohdistusmenetelmän 
mukaisesti varmistaaksesi, ettei putkistossa ole jännitteitä. 
Jos jännitteitä esiintyy, korjaa asia putkistossa. 
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KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU 
 

PYÖRIMISEN TARKISTUS 

 HUOMIO 

Pumpun pyöriminen väärään suuntaan voi aiheuttaa vakavia 
vahinkoja. 

1. Katkaise käytön virransyöttö. 

 VAROITUS 
Katkaise moottorista virta estääksesi moottorin käynnistymisen  
vahingossa ja mahdollisen ruumiinvamman. 
2.   Varmista, että kytkimen navat on huolellisesti kiinnitetty   
      akseleihin. 
HUOMAUTUS: Pumppu toimitetaan kytkimen välike 
poistettuna. 

3. Palauta käytön virransyöttö. 

4. Varmista henkilöturvallisuus. Käynnistä käyttö hetkeksi, 
jotta näet pyörimissuunnan. Pyörimissuunnan on vastattava 
laakeripesän nuolen suuntaa. 

5. Katkaise käytön virransyöttö. 

PUMPUN JA MOOTTORIN KYTKENTÄ 

 VAROITUS 
Katkaise moottorista virta estääksesi moottorin käynnistymisen  
vahingossa ja mahdollisen ruumiinvamman. 

1. Asenna ja voitele kytkin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

2. Asenna kytkinsuojus. 

 VAROITUS 
Älä milloinkaan käytä pumppua, jos kytkimen suojusta 
ei ole asennettu oikein. Pumpun käyttäminen ilman 
kytkinsuojusta aiheuttaa henkilövahingon. 

LAAKERIEN VOITELU 
Rasvavoitelu: Pumput toimitetaan rasvavoideltuina. 

Katso lukua Ehkäisevä huolto, jossa esitellään rasvasuositukset 

 HUOMIO 

Laitteen käyttäminen ilman sopivaa voitelua aiheuttaa 
laakereiden vaurioitumisen ja pumpun kiinnileikkaamisen. 

 

PUMPUN ESITÄYTTÖ 
Älä koskaan käynnistä pumppua, jos sitä ei ole esitäytetty oikein. 
Esitäyttö voidaan tehdä monilla tavoin pumpun asennuksen ja 
käyttötavan mukaisesti. 

Imupuolen pinnankorkeus pumpun yläpuolella 

1. Avaa imuventtiili hitaasti. 

2. Avaa imu- ja paineputkiston ja sulkukansien ilmakanavia, 
kunnes niistä tulee nestettä ulos. 

3. Sulje ilmaventtiilit. 
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 HUOMIO 

Pumpun virheellinen esitäyttö voi aiheuttaa vahinkoa. Tuuleta 
imu- ja poistoputket ja tiivistekammiot asianmukaisesti. 

Imupuolen pinnankorkeus pumpun alapuolella 
Pumppu voidaan esitäyttää pohjaventtiilin ja ulkoisen nestelähteen 
avulla. Nesteen ulkoinen lähde voi olla esitäyttöpumppu, 
paineistettu poistoputki tai muu ulkoinen syöttö. 

1. Sulje poistoventtiili ja avaa kotelon ilmakanavat ja 
sulkukannet. 

2. Avaa ulkoisen syöttölinjan venttiili, kunnes 
ilmaventtiileistä tulee nestettä. 

3. Sulje ilmaventtiilit ja sulje sitten ulkoinen syöttölinja. 

Muut esitäyttömenetelmät: 
1. Esitäyttö ejektorin avulla. 

2. Esitäyttö automaattisen esitäyttöpumpun avulla. 

KÄYNNISTYKSEN VAROTOIMENPITEET 
1. Kaikki laitteet ja henkilöturvallisuuteen liittyvät laitteet ja 

säätimet on oltava asennettuna ja niiden on toimittava oikein. 

2. Jotta vältytään lian tai roskien aiheuttamalta pumpun 
vaurioitumiselta ensikäynnistyksessä, varmista, että pumppua 
voidaan käyttää täydellä nopeudella ja virtauksella 2 - 3 tuntia. 

3. Säädettävät käytöt on ajettava nimellisnopeudelle 
mahdollisimman nopeasti. 

4. Säädettävissä käytöissä ei pumpun ensikäynnistyksessä tule 
käyttää nopeuden ohjausta tai ylinopeuslaukaisua.  Jos 
asetuksia ei ole vahvistettu, kytke laite irti ja katso 
lisätietoja valmistajan käyttöohjeista. 

5. Jos pumpattavan nesteen lämpötila on suurempi kuin 93° C 
(200° F), pumppu täytyy esilämmittää ennen käyttöä. 
Kierrätä pieni määrä pumppausnestettä pumpun läpi, 
kunnes kotelon lämpötila poikkeaa vähemmän kuin 38° C 
(100° F) pumpattavan nesteen lämpötilasta ja lämpö on 
tasaisesti hajautunut. 

 

HUOMAUTUS: Lämpenemisnopeus ei saa olla suurempi kuin 
1,4° C (2,5° F) minuutissa. 

 

PUMPUN KÄYNNISTYS 
 

1. Varmista, että imuventtiili ja mahdolliset kierto- tai 
jäähdytyspiirit ovat auki. 

2. Järjestelmän olosuhteiden mukaan sulje poistoventtiili 
täysin tai avaa sitä hiukan. 

3. Käynnistä moottori. 

 HUOMIO 

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

4. Avaa poistoventtiili hitaasti, kunnes haluttu virtaus 
saavutetaan. 

 HUOMIO 

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

 

 

 

KÄYTTÖ 
 
YLEISTÄ 
Muuta aina virtausta poistolinjan säätöventtiilin avulla. ÄLÄ 
KOSKAAN kurista imupuolen virtausta. 

Käyttömoottori voi ylikuormittua, jos pumpattavan aineen 
ominaispaino (tiheys) on oletettua suurempi tai jos suunniteltu 
virtausmäärä ylittyy. 

Käytä aina pumppua määrätyllä toiminta-alueella, jotta vältytään 
kavitaatiosyöpymisen tai paluukierron aiheuttamilta vaurioilta.
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ALENNETUN TEHON TOIMINTA 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VAROITUS 

ÄLÄ työskentele miniarvoa pienemmillä virtausnopeuksilla 
tai imu-/poistoventtiilien ollessa kiinni. Tällöin voi aiheutua 
räjähdysvaara pumpattavan aineen höyrystymisen vuoksi ja 
pumppu voi vaurioitua nopeasti tai aiheutua henkilövahinko. 

 

Vaurioita aiheuttavia tekijöitä: 

• Lisääntynyt tärinä – vaikuttaa laakereihin, 
tiivistyskammioon ja mekaaniseen tiivisteeseen. 

• Suuret säteittäiskuormat – rasitukset akseliin ja laakereihin. 

• Lämmönkehitys – höyrystyminen aiheuttaa pyörivien osien 
pintanaarmuja ja kiinnileikkaamisen. 

• Kavitaatio – vauriot pumpun sisäpinnoissa. 

KÄYTTÄMINEN PAKKASESSA 
Pakastavat olosuhteet, kun pumppua ei käytetä, voi aiheuttaa 
nesteen jäätymisen ja pumpun vaurioitumisen. Pumpussa oleva 
neste on tyhjennettävä. 

 
 

 

PYSÄYTTÄMINEN 

 
1. Sulje poistoventtiili hitaasti. 

2. Sammuta moottori ja lukitse se vahingossa käynnistämisen      
 estämiseksi. 

 

 VAROITUS 

Käsiteltäessä vaarallisia ja/tai myrkyllisiä nesteitä on 
käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia. Pumpun 
tyhjennyksen yhteydessä varotoimenpiteet ovat tarpeen 
henkilövammojen välttämiseksi. Pumpattava aine on 
käsiteltävä ja hävitettävä sovellettavan 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 

 
 

LOPULLINEN KOHDISTUS 

 
1. Käytä pumppua todellisissa käyttöolosuhteissa riittävän 

kauan, jotta pumppu ja käyttö sekä liittyvä järjestelmä 
saavuttavat käyttölämpötilan. 

2. Poista kytkinsuojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tarkista kohdistus yksikön ollessa käyntilämmin asennusta 
käsittelevän luvun ohjeiden mukaisesti. 

4. Asenna kytkinsuojus takaisin.
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YLEISET HUOMAUTUKSET 
Säännöllinen huolto-ohjelma pidentää pumpun käyttöikää. Hyvin huolletut laitteet kestävät pitkään ja tarvitsevat vähemmän korjauksia. 
Suosittelemme pitämään huolloista kirjaa, tämä helpottaa mahdollisten ongelmien syiden etsintää. 

 

HUOLTO-OHJELMA 
 5 
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

• Laakereiden voitelu 

• Tiivisteiden valvonta 

• Tärinän analysointi 

• Poistopaine 

• Lämpötilan valvonta 

RUTIINITARKASTUKSET 
• Tarkista epätavallisen melun, tärinän ja laakerilämpötilan 

varalta. 

• Tarkasta pumpusta ja putkistosta mahdolliset vuodot. 

• Tarkista tiivistyskammio vuotojen varalta. 

• Mekaaninen tiiviste: vuotoa ei saisi olla. 

3 KUUKAUDEN TARKASTUS 
• Tarkista jalusta ja kiinnityspulttien kireys. 

• Tarkista akselin kohdistus. Kohdista tarvittaessa uudelleen. 

VUOTUISET TARKASTUKSET 

• Tarkista pumpun kapasiteetti, paine ja teho. Jos pumpun 
suorituskyky ei riitä prosessin vaatimuksiin eivätkä 
prosessin vaatimukset ole muuttuneet, pumppu on purettava 
osiin, tarkastettava ja kuluneet osat vaihdettava uusiin. 
Muussa tapauksessa järjestelmä on tarkistettava. 

 

 

LAAKEREIDEN HUOLTO 
 
Rasvavoidellut laakerit on esivoideltu tehtaalla. Useimmissa 
pumpuissa rasvana on Sunoco 2EP. Muut hyväksyttävät rasvat on 
mainittu taulukossa 2. Laakerityypit on mainittu taulukossa 3.  
Ehdotetut voiteluvälit on mainittu taulukossa 4. 

Uudelleenrasvauksen toimenpiteet: 

HUOMAUTUS: Rasvaamisen yhteydessä on vaara, että 
laakeripesään pääsee epäpuhtauksia. Rasvasäiliön, 
rasvauslaitteen ja liittimien on oltava puhtaita. 

 

1. Pyyhi lika rasvaliittimistä. 

2. Täytä molemmat rasvatilat rasvanippojen kautta 
suositellulla rasvamäärällä taulukon 4 mukaisesti.
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Taulukko 2 
 Voitelurasvan vaatimukset 

 
Joitakin hyväksyttyjä rasvavoiteluaineita: 
NGLI-luokka 2 

Mobil Mobilu  EP2 
Exxon Unirex  N2 
Sunoco Multipurpose  2EP 

SKF LGMT 
 

Taulukko 3 
Laakerityypit (kuulalaakerit) 

 

 HUOMIO 
Älä koskaan eristä laakeripesää. 
 

 Rasvavoideltavan laakerin tyyppi 

Pumpun koko Vain imupuoli 
RS 

Poistopuoli     
RS ja ES 

1.5x2.5-7 6306-C3 5306 A 
2.5x4-8 6307-C3 5307 A C3 

4x5-10 6308-C3 2x 7308 
BECBM 

5x6-11 6310-C3 2x 7310 
BECBM 

 
 

Taulukko 4 
Rasvausväli / rasvamäärä 

 
Rasvamäärä Rasvausväli pyörimisnopeudella 

3550 
rpm 

2950 
rpm 

2200
rpm 

1750
rpm 

1450
rpm 

Imupuoli 
(oz) 

Poistopuoli 
(oz) 

Käyttötunnit 
1.5x2.5-7 0,25 0,40 3800 4300 5500 6000 6500 
2.5x4-8 0,30 0,50 3500 4000 5000 5500 6000 
4x5-10 0,40 0,75 3300 3800 4500 5000 5500 
5x6-11 0,55 1,10 2500 3300 4300 4800 5000 

 

HUOMAUTUS: Laakerin lämpötila nousee yleensä 
rasvan lisäämisen jälkeen ylimääräisen rasvan vuoksi. 
Lämpötila palautuu normaaliksi sen jälkeen kun 
pumppu on ollut käynnissä ja poistanut liian rasvan 
laakereista, yleensä kahdesta neljään tunnin jälkeen. 

 

 HUOMIO 
Älä koskaan sekoita eri luokkien (NLGI 1 tai  
3 ja NLGI 2) tai eri perusaineen rasvoja 
yhteen. Älä esimerkiksi koskaan sekoita litiumpohjaista 
rasvaa polyurea-pohjaiseen rasvaan. 
 
HUOMAUTUS: Mikäli on tarpeen vaihtaa rasvan 
tyyppiä tai kovuutta, laakerit tulee ensin irrottaa ja 
vanha rasva poistaa niistä. 

 

AKSELITIIVISTEIDEN HUOLTO 
 
MEKAANISET TIIVISTEET 
Mekaanisia tiivisteitä käytettäessä mukanatoimitetaan valmistajan 
referenssipiirustus. Tämä piirustus on säilytettävä myöhempää 
käyttöä varten huoltojen aikana. 

Mekaanisen tiivisteen käyttöikään vaikuttavat useat tekijät, kuten 
huuhtelunesteen puhtaus ja sen voiteluominaisuudet. 
Käyttöolosuhteiden moninaisuuden vuoksi on kuitenkin 
mahdotonta määrittää sen käyttöikää tarkasti. 

 

 

 VAROITUS 

Älä koskaan käytä pumppua, jos mekaaniseen 
tiivisteeseen ei ole nesteen syöttöä. Mekaanisen tiivisteen 
käyttäminen kuivana voi aiheuttaa jo muutamassa 
sekunnissa vaurion ja siksi sitä on vältettävä. 
Mekaanisen tiivisteen pettäminen voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja. Sisäinen huuhtelu on vakiovaruste 
mallissa 3355. 
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VIANMÄÄRITYS 
 

Ongelma Todennäköinen syy ja korjaus 
Nesteen virtaus liian pieni 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
Virtaus pysähtyy hetken päästä 8, 10, 11, 14, 15 
Käyttöpää liian matalalla 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 31, 34 
Käyttöpää liian korkealla 3, 5, 30, 34 
Moottori ylikuormittunut 2, 3, 5, 15, 16, 25, 27, 29, 31 
Pumppu ei käy äänettömästi 7, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33 
Pumpun pesä kuumenee käytön aikana 8, 10, 14, 30 
Akselin tiivistysalueen lämpötila on liian korkea 16, 17, 18, 20 
Laakerin lämpötila on liian korkea 1, 2, 3, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 
Pumppu vuotaa 25, 28 
Vuotoa akselin tiivisteessä 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 
 

Selitykset mahdollisille syille ja korjauksille ovat taulukossa 5. 

5 
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Taulukko 5 
Syiden ja korjausten koodinumeroiden selitykset 

1 

Takapaine on liian korkea 
• Avaa lisää poistoventtiiliä 
• Vähennä poistoputken vastusta (esim. tarvittaessa puhdista suodatin) 
• Käytä suurempaa juoksupyörää (huomioi moottoriteho) 

2 Takapaine liian pieni, poistopaine liian pieni 
• Sulje lisää (kurista) poistoventtiiliä 

3 

Nopeus liian suuri 
• Vähennä nopeutta 
• Vertaa moottorin nopeutta pumpun nimellisnopeuteen (nimikilpi) 
• Kun säädät nopeutta (taajuusmuuntaja), tarkista referenssiarvon asetus 

4 

Nopeus liian pieni 
• Suurenna nopeutta (tarkista saatavilla oleva moottoriteho) 
• Vertaa moottorin nopeutta pumpun nimellisnopeuteen (nimikilpi) 
• Kun säädät nopeutta (taajuusmuuntaja), tarkista referenssiarvon asetukset 

5 Juoksupyörän halkaisija liian suuri 
• Käytä pienempää juoksupyörää 

6 Juoksupyörän halkaisija liian pieni 
• Käytä suurempaa juoksupyörää (tarkista saatavilla oleva moottoriteho) 

7 
Pumppu ja/tai putket eivät ole täynnä nestettä 

• Täytä 
• Ilmaa 

8 Pumppu tai imu-/ottoputki tukossa 
• Puhdista 

9 
Ilmatasku putkistossa 

• Ilmaa 
• Paranna putken kulkua 

10 

Järjestelmän NPSH-arvo liian matala 
• Lisää nestetasoa 
• Suurenna imupainetta 
• Vähennä otto-/imuputken vastusta (muuta putken kulkua ja kokoa, avaa sulkuventtiilit, puhdista suodattimet) 

11 

Ilmaa imetään sisään 
• Lisää nestetasoa 
• Tarkista, että imuputki on imutiivis 
• Asenna imuputken venttiilien/liittimien yhteyteen vesilukko 

12 

Ilmaa imetään sisään akselitiivisteen kautta 
• Puhdista tiivistysputki 
• Suurenna tiivistyspainetta 
• Vaihda akselitiiviste 

13 Pyörintäsuunta on väärä 
• Vaihda moottorin pyörintäsuunta 

14 Sisäkomponentit kuluneet 
• Vaihda kuluneet osat 

15 Nesteen tiheys ja/tai viskositeetti on liian suuri 
• Käänny asiantuntijan puoleen 

16 

Akselitiiviste kulunut 
• Vaihda mekaaninen tiiviste 
• Tarkista putken tiivistys, huuhtelu ja jäähdytys (paine) 
• Vältä kuivakäyntiä 

17 Akselissa ja akseliholkissa on juovia ja karheutta 
• Vaihda osat 
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18 Likaa mekaanisessa tiivisteessä 
• Puhdista 
• Vaihda mekaaninen tiiviste tarpeen mukaan 
• Jos tarpeen, järjestä lisähuuhtelua tai -jäähdytystä 

19 Juoksupyörä epätasapainossa 
• Poista tukokset ja likakeräytymät 
• Vaihda, jos rikki tai epätasaisesti kulunut 
• Tarkista akseli varmistaaksesi, että ne pyörivät oikein 

20 Kytkin ei ole kohdistuksessa 
• Kohdista pumppuyksikkö 

21 Kytkentäetäisyys liian pieni 
• Korjaa 

22 Putkiston voimat liian suuria (pumppuyksikkö jännityksen alainen) 
• Vaihda (tukiputket, käytä kompensaattoreita, jne.) 
• Onko perustuslaatta/valurunko paikallaan? 

23 Voiteluainetta liian paljon, liian vähän tai väärän tyyppistä 
• Korjaa 

24 Sähkön syöttö ei ole asianmukainen 
• Tarkista jännitteet kaikissa vaiheissa (2-vaihekäynti) 
• Tarkista kaapeliliitännät 
• Tarkista sulakkeet 

25 Riittämätön tiivistys 
• Kiristä ruuvit 
• Vaihda mekaaninen tiiviste 

26 Laakeri vaurioitunut 
• Vaihda 
• Tarkista voiteluaine ja laakeritila epäpuhtauksien osalta (huuhtele öljyllä) 

27 Poistopaine liian matala 
• Suurenna kuljetettavaa minimimäärää (avaa säätöventtiilejä, ohitusventtiiliä) 

28 Poistopaine liian korkea 
• Vähennä kuljetettavaa määrää (kuristusventtiili) 

29 Hydraulinen akselitasapaino riittämätön 
• Puhdista juoksupyörässä olevat päästöreiät 
• Vaihda kuluneet osat (juoksupyörä, sulkurenkaat) 

30 Järjestelmään liittyvä tärinä (resonanssi) 
• Käänny asiantuntijan puoleen 
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TARVITTAVAT TYÖKALUT 
 

• Kiintoavaimet 

• Ruuvimeisseli 

• Nostolenkki 

• Kuminuija 

6 • Laakerin induktiolämmitin 

• Laakerin ulosvetäjä 
 

 

 

 

 

 

• Mutteriavain 

• Momenttiavain ja hylsyjä 

• Mittakello 

• Mikrometri 

• Puhdistusaineita 

• Rakotulkkeja 

 

PURKAMINEN 
 

VAROITUS 

Pumpun osat voivat olla raskaita. Käytä oikeita nostovälineitä 
henkilövammojen ja/tai laitevaurioiden välttämiseksi. Käytä 
aina teräsvahvisteisia kenkiä. 

 

 
VAROITUS 

Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja/tai myrkyllisiä 
nesteitä. Työssä on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia. 
Ryhdy varotoimenpiteisiin 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. 

 
VAROITUS 

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

 

3. Irrota kaikki lisäputkistot ja putkijohdot. 

4. Poista kytkinsuojus. 

5. Irrota kytkin. 

6. Poisto pumpun putkistoon ja jalustaan kiinnittävät pultit. 
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KUULALAAKEREIDEN POISTO 
Tässä osassa esitellään kuulalaakereiden poistaminen. 

Puhdista ja tarkista kaikkien irrotettujen osien kunto. 
Epäilyttävissä tapauksissa osat on vaihdettava. Kulutusosat 
(kuulalaakerit) ja tiivisteet on aina vaihdettava. 

Jos osia tai avattua pumppua säilytetään pidemmän aikaa, ne on 
suojattava likaa ja korroosiota vastaan. 

IMUPÄÄN KUULALAAKERIT (112) 
Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Purkaminen 
1. Poista lämpölevittimen suojat (499), jos tarpeen. 
 

2. Aseta pumppu vaakasuoraan asentoon, nosta imukoteloa   
    (100F) puulankun avulla ylös niin, että laakeripukin (228C)  
    jalat ovat noin puoli tuumaa ilmassa.  
 

3. Vedä roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B) taakse, jos  
    olemassa. 
 

4. Ruuvaa mutterit (425) ja (427H) auki; vedä laakerin kansi  
    (119) pois laakeripukista (228C). 
 

5. Irrota laakeripukki (228C) (naputtele kevyesti laakerin laippaa  
   aksiaalisuunnassa helpottaaksesi sen irtoamista). 
 

6. Ruuvaa auki akselimutteri (136A) (mutteriavain).   
   Akselimutterissa on lukitsin, joka estää sen löystymisen. 

 
HUOMIO 

HUOMAUTUS: Tätä akselimutteria (136A) ei saa koskaan  

käyttää uudelleen. 

7. Poista kaikki kuulalaakerit (112) laakerin ulosvetäjän avulla. 

8. Tarkista akselin pinnan vauriot. Hio purseet pois. 

Kokoaminen 

1. Puhdista ja voitele laakeripukin (228C) ja imukotelon (110F)   
    väliset sovituspinnat. 
2. Esilämmitä uusi laakeri (112) (maks. 230°F) ja työnnä akseliin    
    (122).  
3. Kiristä uusi akselimutteri (136A) laakerin ollessa vielä kuuma,  
    löysää sen jälkeen neljänneskierros. 
 

4. Täytä noin 60 % kuulalaakerin (112) tilasta rasvalla (kun  
     laakeri on jäähtynyt). Rasvaa ei pidä lisätä laakerin   
     laakeripesään tai kannen koloihin laakerin ympärillä. Nämä  
     alueet on jätettävä vapaiksi laakerin pyöriessä ulos pursuavaa  
     ylimääräistä rasvaa sekä uudelleenvoitelussa lisättävää rasvaa  
     varten. 
 

5. Asenna laakeripukki (228C) paikalleen ja ruuvaa joksikin aikaa  
     vain kevyesti kiinni. 
 

6. Ruuvaa laakerikansi (119) laakeripukkiin (228C). 
 

7. Rasvaa roiskerenkaan (248) kosketuspinta ja sijoita  
    roiskerengas tai lämpölevitin (123B) paikalleen väliholkkiin  
    (157), mikäli kyseinen osa on käytössä. 

HUOMAUTUS: Roiskerengas asettuu väliholkin uraan, kun taas 
lämpölevittimen siivet on sijoitettava noin ¾”  tuuman etäisyydelle 
kansitapeista (356C). 

 

8. Kohdista pumpun jalkojen pinnat (aseta pumppu 
tasaiselle pinnalle). 

9. Kiristä mutterit (425) tiukasti (katso kiristysmomentit 
liitteestä III). 

10. Pyöräytä akselia (122) nähdäksesi, että se pyörii 
tasaisesti. 

11. Poista lämpölevittimen suojat (499), jos tarpeen. 

POISTOPÄÄN KUULALAAKERIT (409) 
Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Purkaminen  

1.   Poista kytkimen puoliskot. 
2.   Poista lämpölevittimen suojat (499), jos tarpeen. 
3.   Aseta pumppu vaakasuoraan asentoon, nosta  
      poistokoteloa (100D) puulankun avulla ylös niin, että  
      laakeripukin (228C) jalat ovat noin puoli tuumaa  
      ilmassa. 
4.   Vedä roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B) taakse,  
      jos olemassa. 
5.   Ruuvaa mutterit (425) ja (427H) auki; vedä laakerin  
      kansi (119) pois laakeripukista (228C). 
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6. Irrota laakeripukki (228C) (naputtele kevyesti laakerin 
laippaa aksiaalisuunnassa helpottaaksesi sen irtoamista). 

 
HUOMIO 

Kun laakeripukki (228C) on irrotettu, akselia voidaan liikuttaa 
vapaasti aksiaalisessa suunnassa (noin 1/8 tuumaa”). 
Standardimalliset akselitiivisteet voivat mukautua tähän 
säätöön ilman, että niiden toimintakyky heikkenee. Kun kyse 
on erikoisakselitiivisteistä, noudata tiivisteen valmistajan 
käyttöohjeita. 
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7.      Ruuvaa auki akselimutteri (136A) (mutteriavain).  
        Akselimutterissa on lukitsin, joka estää sen 
        löystymisen. 

 
HUOMIO 

Tätä akselimutteria (136A) ei saa koskaan käyttää uudelleen. 

8. Poista kaikki kuulalaakerit (409) laakerin ulosvetäjän avulla. 

9. Tarkista akselin pinnan vauriot. Hio juonteet pois. 

Kokoaminen 
1. Puhdista ja voitele laakeripukin (228C) ja poistokotelon  
    (110D) väliset sovituspinnat. 
 

2. Esilämmitä uusi laakeri (409) (maks. 230°F) ja työnnä akseliin  
     (122). 

Vaihtoehdot: 

Koot 1.5x2.5-7 ja 2.5x4-8: Rullalaakeri (409) – 

 kaksirivinen viistokuulalaakeri (yksi laakeri). 

Koot 4x5-10 ja 5x6-11: Rullalaakeri (409) – 

 parittaiset viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä (kuva 10) 

 

 

Parittaiset viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä 

3. Kiristä uusi akselimutteri (136A) laakerin ollessa 
vielä kuuma. 

4. Täytä noin 60 % kuulalaakereiden (409) tilasta 
rasvalla (kun laakeri on jäähtynyt). Rasvaa ei pidä 
lisätä laakerin laakeripesään tai kannen koloihin 
laakerin ympärillä. Nämä alueet on jätettävä vapaiksi 
laakerin pyöriessä ulos pursuavaa ylimääräistä rasvaa 
sekä uudelleenvoitelussa lisättävää rasvaa varten 

5. Asenna laakeripukki (228C) paikalleen ja ruuvaa 
joksikin aikaa vain kevyesti kiinni. 

6. Ruuvaa laakerikansi (119) laakeripukkiin (228C). 

7. Rasvaa roiskerenkaan (248) kosketuspinta ja sijoita 
roiskerengas tai lämpölevitin (123B) paikalleen 
väliholkkiin (157), mikäli kyseinen osa on käytössä. 

HUOMAUTUS: Roiskerengas asettuu väliholkin 
uraan, kun taas lämpölevittimen siivet on sijoitettava 
noin ¾ tuuman etäisyydelle kansitapeista (356C). 

8. Kohdista pumpun jalkojen pinnat (aseta pumppu 
tasaiselle pinnalle). 

9. Kiristä mutterit (425) tiukasti (katso kiristysmomentit 
liitteestä III). 

10. Pyöräytä akselia (122) nähdäksesi, että se pyörii 
tasaisesti. 

11. Kiinnitä kytkimen puolisko (esilämmityslämpötila 
maks. 230°F). 

AKSELITIIVISTEEN VAIHTO 

Tässä osassa esitellään akselitiivisteen vaihto. 

Puhdista ja tarkista kaikkien irrotettujen osien kunto. 
Epäilyttävissä tapauksissa osat on vaihdettava. Kulutusosat 
(kuulalaakerit) ja tiivisteet on aina vaihdettava. 

Jos osia tai purettua pumppua säilytetään pidemmän aikaa, 
ne on suojattava likaa ja korroosiota vastaan. 

Mekaaniset tiivisteet ovat imupuolella (RS-kokoonpano) ja 
poistopuoli (RS- ja ES-kokoonpanot). 

Akseliholkit (104 & 126) ja mekaaniset tiivisteet (383S & 
383) ovat erillisiä komponentteja. Osat on merkittävät niin, 
että ne voidaan asentaa samaan asentoon.

Kuva 10 
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Purkaminen 
1. Pura pumppu asianomaiselta puolelta kuulalaakerin 

vaihdon yhteydessä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

2. Poista laakerikansi (119), väliholkki (157) ja roiskerengas 
(248) tai lämpölevitin (123B), jos olemassa. 

3. Poista akseliholkin kiila (401).  

4. Poista sulkukansi (184). Esikäsittele sulkukannen ja 
kotelon väliset sovituspinnat sopivalla voiteluaineella. 

5.      Vedä akseliholkki (104 ja 126) irti ja poista O-rengas  
          (412F). 
 
6.       Puserra mekaanisen tiivisteen sovitusrengas (383 &  
          383S) irti sulkukannesta (184) käyttämällä tasaista   
          puristusta. 
 
7.      Työnnä mekaanisen tiivisteen pyörivä osa irti   
         akseliholkista (104 & 126). Jos mekaanisessa   
         tiivisteessä on asetusruuvit, ne on irrotettava ensin. 
 
8.      Puhdista ja tarkista kaikki osat kulumisen osalta.    
         Mekaaniset tiivisteen on aina vaihdettava. 

Kokoaminen 

 
HUOMIO 

Kokoaminen edellyttää pumpun sijoittamista pystyasentoon. 

1. Käytä aina voiteluainetta mekaanisten tiivisteiden 
asentamiseen. Älä käytä mineraalirasvaa tai -öljyä, ellet ole 
aivan varma, että se sopii yhteen O-renkaan materiaalin 
kanssa. 

2. Sijoita mekaanisen tiivisteen sovitusrengas (383 & 383S) 
sulkukanteen (184). Työnnä mekaanisen tiivisteen pyörivä 
osa (383 & 383S) akseliholkkiin (104 & 126) ja kiristä 
asetusruuveilla (jos tarpeen). 

3. Työnnä O-rengas (412F) paikalleen ja levitä voiteluainetta 
(esim. silikonirasvaa) siveltimen avulla. 

4. Voitele akseliholkin (104 ja 126) sisäpinnat niin, että O-
rengasura pysyy puhtaana (aloita noin puoli tuumaa 
sisäpuolelta). 

 
HUOMIO 

EP-kumista valmistetut standardi-O-renkaat eivät kestä 
mineraaliöljyjä tai -rasvoja. 

5.       Työnnä akseliholkki (104 ja 126) paikalleen. Kun asetat   
          akseliholkkia, varmista että O-rengas liukuu helposti uraan. 

6.     Sijoita O-rengas (412H) koteloon ja varmista   
        silikonirasvalla. Mikäli mahdollista, O-renkaan tulee  
        koskettaa ulkokehää (O-rengasta voidaan suurentaa  
        hieman vetämällä).  
 
7.    Asenna sulkukansi (184) varovasti paikalleen ja   
       huomioi, että tappi on oikeassa suunnassa (445E), (ura  
       laakeripukissa). 
 
8.     Työnnä akseliholkin kiila (401) paikalleen ja liu'uta  
        väliholkki (157) päälle.  Pumpun väliholkki on  
        asennettava seuraavaan suuntaan: 

 

 

1.5x2.5-7, 2.5x4-8, 4x5-10 

 

Kuva 11 

Kuva 12 

5x6-11 

9.        Ruuvaa laakerikansi (119) laakeripukkiin (228C). 

10.      Rasvaa roiskerenkaan (248) kosketuspinta ja sijoita   
           roiskerengas tai lämpölevitin (123B) paikalleen  
           väliholkkiin (157), mikäli kyseinen osa on käytössä. 
HUOMAUTUS: Roiskerengas asettuu väliholkin uraan, 
 kun taas lämpölevittimen siivet on sijoitettava noin ¾ tuuman 
 etäisyydelle kansitapeista (356C). 
11. Katso muut kokoonpanotyöt kuulalaakereiden vaihtoa 

esittelevästä kohdasta. 
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KORJAUKSET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUMPUN PURKAMINEN 
ES-konfiguraatio (päätyimu) 

Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Jos koko pumppu puretaan huoltotöitä varten, se on 
sijoitettava pystyasentoon (imusuutin osoittaa ylöspäin). 
Tässä tapauksessa työtä helpottaisi työpöytä, jossa on reikä 
(noin puoli tuumaa suurempi kuin akseli). 
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Pumppukoot 1.5x2.5-7 ja 2.5x4-8 voidaan sijoittaa 
kytkinsuojuksen adapterin (234A) varaan. Aseta 
pumppukoot 4x5-10 ja 5x6-11 pystysuoraan lisätuen 
päälle. 

Pumppukokojen 4x5-10 ja 5x6-11 purkamiseen tarvitaan 
nostolaite tai toinen avustava henkilö. 

 
VAROITUS 

Tue pumppu niin, että se ei voi kaatua. 

 

HUOMAUTUS: Tässä kuvauksessa ei esitellä mekaanisen 
tiivisteen purkamista. Lue akselitiivisteen vaihtoa käsittelevät 
ohjeet ennen pumpun purkamista. 

1. Löysää mutterit (357F) ja irrota raidetanko (356S). 

2. Irrota imukotelo (100F) ja poista O-rengas (412K). 

3. Löysää juoksupyörän mutterit (304) ja poista aluslaatta  
   (356S). 
 

4. Irrota juoksupyörä (101) ja diffuusori (150); poista  
    juoksupyörän kiila (178). Merkitse kaikki osat  
    uudelleenasentamista varten. 

5. Poista välilaakeripesä (134C) ja laakeriholkki (310). 

6. Pura pumppu vaiheittain poistokoteloon saakka. 

7. Käännä pumpun jäljellä oleva osa toisinpäin. 
 

HUOMAUTUS: Laakeripukki (228C) on ylöspäin. 

 

 
VAROITUS 

Kiinnitä akseli aksiaalisesti (122) (käytä tukea, ettei se pääse 
liukumaan). 

8. Vedä roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B) 
taakse, jos olemassa. 

9. Ruuvaa mutterit (425) ja (427H) auki; vedä laakerin 
kansi (119) pois laakeripukista (228C). 

 

10. Irrota laakeripukki (228C) (naputtele kevyesti 
laakeripukkia helpottaaksesi sen irtoamista). 

11. Ruuvaa auki akselimutteri (136A) (mutteriavain). 
Akselimutterissa on lukitsin, joka estää sen 
löystymisen 

 
HUOMIO 

Tätä akselimutteria (136A) ei saa koskaan käyttää uudelleen. 

12. Poista kaikki kuulalaakerit (112) laakerin ulosvetäjän 
avulla. 

13.     Poista laakeriholkki (157), laakerin kansi (119) ja   
         roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B), jos 
         olemassa; poista akseliholkin kiila (401). 

14. Akselitiivisteen poisto: ks. “Akselitiivisteen poisto” 

15. Puhdista kaikki osat. Jos pumppu kootaan uudelleen 
myöhempänä ajankohtana, suojaa se ruostumista 
vastaan. 

RS-konfiguraatio (säteisimu) 

Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Jos koko pumppu puretaan huoltotöitä varten, se on 
sijoitettava pystyasentoon (imukotelo osoittaa ylöspäin). 
Tässä tapauksessa työtä helpottaisi työpöytä, jossa on reikä 
(noin puoli tuumaa suurempi kuin akseli). 

Pumppukoot 1.5x2.5-7 ja 2.5x4-8 voidaan sijoittaa 
kytkinsuojuksen adapterin (234A) varaan. Aseta 
pumppukoot 4x5-10 ja 5x6-11 pystysuoraan lisätuen 
päälle. 

Pumppukokojen 4x5-10 ja 5x6-11 purkamiseen tarvitaan 
nostolaite tai toinen avustava henkilö. 

 
VAROITUS 

Tue pumppu niin, että se ei voi kaatua. 
 

HUOMAUTUS: Tässä kuvauksessa ei esitellä 
mekaanisen tiivisteen purkamista. Lue akselitiivisteen 
vaihtoa käsittelevät ohjeet ennen pumpun purkamista, 
jotta voisit tehdä tarvittavat valmistelut hyvissä ajoin. 

1. Vedä roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B) 
taakse, jos olemassa. 

2. Ruuvaa mutterit (425) ja (427H) auki; vedä laakerin 
kansi (119) pois laakeripukista (228C). 

3. Irrota laakeripukki (228C) (naputtele kevyesti 
laakeripukkia helpottaaksesi sen irtoamista). 

4. Ruuvaa auki akselimutteri (136A) (mutteriavain). 
Akselimutterissa on lukitsin, joka estää sen 
löystymisen.
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HUOMIO 

Tätä akselimutteria (136A) ei saa koskaan käyttää uudelleen. 

6. Poista kaikki kuulalaakerit (112) laakerin ulosvetäjän 
avulla. 

7. Poista välilevy (297A) ja väliholkki (157). 

8. Akselitiivisteen poisto: ks. “Akselitiivisteen poisto”. 

9. Löysää mutterit (357F) ja irrota raidetangot (356S). 

10. Irrota imukotelo (100F) ja poista O-rengas (412K). Poista 
holkki (310). 

11. Poista juoksupyörä (101) ja diffuusori (150); poista 
juoksupyörän kiila (178E). Merkitse kaikki osat takaisin 

         kokoamista varten. 

12. Poista välikotelo (100G). 

13. Pura pumppu vaiheittain poistokoteloon (100D) saakka. 

14. Käännä pumpun jäljellä oleva osa toisinpäin. 

HUOMAUTUS: Laakeripukki (228C) on ylöspäin. 

 

 
VAROITUS 

Kiinnitä akseli aksiaalisesti (122) (käytä tukea, ettei se pääse 
liukumaan). 

15. Vedä roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B) taakse, 
jos olemassa. 

16. Ruuvaa mutterit (425) ja (427H) auki; vedä laakerin kansi 
(119) pois laakeripukista (228C). 

17. Irrota laakeripukki (228C) (naputtele kevyesti 
laakeripukkia helpottaaksesi sen irtoamista). 

18. Ruuvaa auki akselimutteri (136A) (mutteriavain). 
Akselimutterissa on lukitsin, joka estää sen löystymisen. 

 
HUOMIO 

Tätä akselimutteria (136A) ei saa koskaan käyttää uudelleen. 

19. Poista kaikki rullalaakerit (112) hammaspyörän 
ulosvetäjän avulla. 

20. Poista laakeriholkki (157), laakerin kansi (119) ja 
roiskerengas (248) tai lämpölevitin (123B), jos olemassa; 
poista akseliholkin kiila (401). 

21. Akselitiivisteen poisto: ks. “Akselitiivisteen poisto” 
22. Puhdista kaikki osat. Jos pumppu kootaan uudelleen 

myöhempänä ajankohtana, suojaa se ruostumista vastaan. 

 

 

KORJAUKSET 

Puhdista ja tarkista kaikki osat kulumisen osalta. Liikaa 
kuluneet osat on vaihdettava. Tämä on otollinen tilaisuus 
vaihtaa tilalle uusia osia kuten O-renkaita, 
kuulalaakereita ja akselitiivisteitä. 
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Kulutusosat ja mitat: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13 
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Kuva 14 
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Taulukko 6 – Välyksen suuruus (viitekuvat 13 & 14) 
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KOKOAMINEN 
 

VALMISTELEVA TYÖ 
Uusia osia käsittävän pumpun kokoaminen edellyttää 
valmistelevaa työtä. Näin ollen jotkut seuraavista kohdista 
on ehkä jo toteutettu, kun pumppua ollaan kokoamassa 
uudelleen. Käytä aina apunasi vastaavaa 
leikkauskuvaa. 
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1. Puhdista kaikki komponentit ja poista ruosteet. 

2. Imukotelo (100F) (vain RS): Ruuvaa kiinni ja kiristä 
kuristuselementti (252). 

3.       Lisäksi on porattava halkaisijaltaan noin 0,16 tuuman    
         mittainen  reikä tiivistyskammion tuuletusta varten. Tämän    
         reiän tulee aina olla yläasennossa. Näin ollen imukotelon   
          suuttimen  asennosta riippuen on käytettävä yhtä kolmesta   
          painaumasta tämän reiän poraamiseen. 

4. Ruuvaa vaarnapultit (356A) kiinni. 

5. Poistokotelo (100D): Ruuvaa kiinni ja kiristä 
kuristuselementti (252) (käytä oikeaa reikää). 

6. Ruuvaa vaarnapultit (356A) kiinni. 

7. Sulkukansi (184). Naputtele tappi (445E) sisään. 

8 .      Laakeripukki (228C): Ruuvaa kiinni vaarnapultit 
          (356C). 
 

9.       Laakerin kansi (119): Ruuvaa kiinni voitelunippa 
          (193B). 
 

10.    Välilaakeripesä (134C): Paina sisään laakerimuhvi  
         (197A) (vain ES). 

Tyyppi ES (päätyimu) 

Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Kaikki osat on puhdistettava rasvasta. 

1.      Tue akseli pystyasentoon (122) (käytä pehmeitä   
         suojakiiloja) niin, että kytkimen pää osoittaa 
         ylöspäin. 
 
2.       Muut asennustyöt riippuvat akselitiivisteen 
         tyypistä, ks. “Akselitiivisteen poisto”. 

 
HUOMIO 

Jatka varovasti välttääksesi vahingoittamasta 
mekaanista tiivistettä (383). 
3.       Esilämmitä uusi laakeri (409) (maks. 230°F) 
         ja työnnä akseliin (122). 

Vaihtoehdot: 

Koot 1.5x2.5-7 & 2.5x4-8: kuulalaakeri (409) – 
kaksirivinen viistokuulalaakeri (yksi laakeri). 
 
Koot 4x5-10 & 5x6-11: kuulalaakeri (409) – parittaiset 
viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä. 

 
Kuva 15 

Parittaiset viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä 
 

1.    Kiristä uusi akselimutteri (136A) laakerin ollessa 
       vielä kuuma. 
 
2.    Täytä noin 60 % kuulalaakereiden (409) 
       kokonaistilasta rasvalla (kun laakeri on  jäähtynyt).  
       Rasvaa ei pidä lisätä laakerin laakeripesään tai kannen     
       koloihin laakerin ympärillä. Nämä alueet on jätettävä 
       vapaiksi laakerin pyöriessä ulos pursuavaa  
       ylimääräistä rasvaa sekä uudelleenvoitelussa  
       lisättävää rasvaa varten. 
 
3.    Kiinnitä laakeripukki (228C) ja samanaikaisesti 
       sijoita paikalleen sulkukansi (184). 
 
4.   Ruuvaa laakerikansi (119) laakeripukkiin  (228C). 
 
5.   Rasvaa roiskerenkaan kosketuspinta, jos se on laakerin   
      kannessa (119). 
 
6.   Asenna lämpölevitin (123B), jos olemassa, niin, että 
      levityssiivet ovat laakerin kannen vaarnapultteihin 
      (356C) päin ja noin 3/4 tuuman etäisyydellä. 
 
7.   Sijoita roiskerengas (248) paikalleen (uraan 
      väliholkissa (157), jos olemassa. 
 
8.   Sijoita poistokotelo (100D) vaakasuoraan  niin, että akseli   
      voidaan sijoittaa (122). 
 
9.   Aseta esikoottu yksikkö purkukoteloon (100D)  ja kiristä   
      mutterit (425) (ks. liite III, jossa ilmoitetaan kiristysmomentit)

 
10. Pyöräytä akselia (122) nähdäksesi, että se pyörii       
        tasaisesti. 

3355 IOM 6/06 37 



 

11.     Kokoonpanon jatkamiseksi pumppu on nyt   
          käännettävä toisinpäin (vapaa akseli pystyssä   
          ylöspäin). 
 

12.    Voitele akseli (122) ja varmista, että voiteluaine 
         sopii akselin O-renkaan materiaalille. 
 
13.    Tarkista juoksupyörän asento: lisää diffuusori 
         (150L), työnnä juoksupyörää (101) kosketukseen saakka. 

 
HUOMIO 

Jos pumppu kootaan uusilla juoksupyörillä, 
ensimmäinen ja viimeinen vaihe tehdään aina 
läpimitaltaan täysikokoisilla juoksupyörillä. Jos vain 
yksijuoksupyörä on käytettävissä, sitä tulee käyttää 
ensimmäisenä vaiheena. 
 

HUOMAUTUS: Kokoonpano aloitetaan aina viimeisestä 
vaiheesta. 

 

14.     Poista juoksupyörä ja diffuusori vielä kerran, aseta   
          O-rengas (497D), aseta uudelleen diffuusori   
          (150L/150) 

15. Aseta kiila (178 tai 178E) sille juoksupyörälle,  jota 
asennetaan. 

16.     Asenna juoksupyörä (101) (koska O-rengas (497D)   
          painaa diffuusoriin (150L/150), asetus ei mene heti   
          oikein.) 

17. Lisää runsaasti rasvaa O-renkaaseen (412K) ja 
aihekoteloon (100G). Älä väännä O-rengasta. 

18.     Sijoita vaihekotelo (100G) vaakatasoon ja pakota   
          terävästi alaspäin. Lyö muovinuijalla, kunnes se   
          asettuu. 

19. Asenna pumppu alas välilaakeripesään (134C). 

20.     Työnnä laakeriholkki (310) paikalleen; voitele   
          laakerin pinta. 
 

21.     Asenna välilaakeripesä (134C) ja laakerin muhvi   
          (197A) samalla tavoin kuin vaihekotelolle. 
 

22.     Asenna pumpun ensimmäinen vaihe, kiinnitä 
          juoksupyörä (101) aluslaatalla (199) ja muttereilla (304). 
 

23.     Kiristä ensimmäinen mutteri (304) tiukasti, löysää 
          sitten neljänneskierros ja kiristä vastamutterilla. 

24. Asenna imukotelo (100F) ja poista O-rengas (412K); 
asenna raidetanko (356S) ja mutterit (357F) kevyesti 
yhteen. 

25.     Kohdista pumpun jalkojen tukipinnat (sijoita pumppu   

          tasaiselle pinnalle). 
 

26.     Kiristä mutterit (357F) (ks. taulukko liitteessä III, 
          jossa ilmoitetaan kiristysmomentit). 

27. Pyöräytä akselia (122) nähdäksesi, että se pyörii tasaisesti. 

Tyyppi RS (säteisimu) 

Katso vastaavaa leikkauskuvaa. 

Kaikki osat on puhdistettava rasvasta. 

1.      Tue akseli pystyasentoon (122) (käytä pehmeitä 
         suojakiiloja) niin, että kytkimen pää osoittaa ylöspäin. 
 

2. Muut asennustyöt riippuvat akselitiivisteen tyypistä, ks. 
“Akselitiivisteen poisto”. 

 

 
HUOMIO 

Jatka varovasti välttääksesi vahingoittamasta 
mekaanista tiivistettä (383). 
3.        Esilämmitä uusi laakeri (409) (maks. 230°F) 
           ja työnnä akseliin (122). 

Vaihtoehdot: 
Koot 1.5x2.5-7 & 2.5x4-8: rullalaakeri (409) – 
kaksiriviset viistokuulalaakerit (yksi laakeri). 
 
Koot 4x5-10 & 5x6-11: rullalaakeri (409) – parittaiset 
viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä 

 
Kuva 16 

Parittaiset viistokuulalaakerit peräkkäisjärjestelyllä 
 

4.        Kiristä uusi akselimutteri (136A) laakerin ollessa 
           vielä kuuma. 
 
5.       Täytä noin 60 % kuulalaakereiden (409)kokonaistilasta      
           rasvalla (kun laakeri on jäähtynyt). Rasvaa ei pidä lisätä 
           laakerin laakeripesään tai kannen koloihin laakerin   
           ympärillä. Nämä alueet on jätettävä vapaiksi laakerin   
           pyöriessä ulos pursuavaa ylimääräistä rasvaa sekä   
           uudelleenvoitelussa  lisättävää rasvaa varten. 
 
6.       Kiinnitä laakeripukki (228C) ja samanaikaisesti 
          sijoita paikalleen sulkukansi (184). 

7. Ruuvaa laakerikansi (119) laakeripukkiin (228C). 
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8.    Rasvaa roiskerenkaan kosketuspinta, jos 
       se on laakerin kannessa (119). 
 
9.    Asenna lämpölevitin (123B), jos olemassa, niin, että 
       levityssiivet ovat laakerin kannen vaarnapultteihin 
       (356C) päin ja noin 3/4 tuuman etäisyydellä. 
 
10.   Sijoita roiskerengas (248) paikalleen (uraan 
        väliholkissa (157)), jos olemassa. 
 
11.   Sijoita poistokotelo (100D) vaakasuoraan 
        niin, että akseli voidaan sijoittaa (122). 
 
12.   Aseta esikoottu yksikkö purkukoteloon (100D) 
        ja kiristä mutterit (425) (ks. liite III, jossa 
        ilmoitetaan kiristysmomentit). 
 
13.   Pyöräytä akselia (122) nähdäksesi, että se pyörii    
        tasaisesti. 
 
14.   Kokoonpanon jatkamiseksi pumppu on nyt   
        käännettävä toisinpäin (vapaa akseli pystyssä   
        ylöspäin). 
 
15.   Voitele akseli (122) ja varmista, että voiteluaine 
        sopii akselin O-renkaan materiaalille. 
 6 16.   Tarkista juoksupyörän asento: lisää diffuusori 
        (150L), työnnä juoksupyörää (101) kosketukseen      

 

 

 

 

 

        saakka. 

 
HUOMIO 

Jos pumppu kootaan uusilla juoksupyörillä, 
ensimmäinen ja viimeinen vaihe tehdään aina 
läpimitaltaan täysikokoisilla juoksupyörillä. Jos vain 
yksi juoksupyörä on käytettävissä, sitä tulee käyttää 
ensimmäisenä vaiheena. 
 

HUOMAUTUS: Kokoonpano aloitetaan aina viimeisestä 
vaiheesta. 
17.      Poista juoksupyörä ja diffuusori vielä kerran, aseta   
          O-rengas (497D), aseta uudelleen diffuusori   
          (150L/150). 
 

18.      Aseta kiila (178 tai 178E) sille juoksupyörälle,  jota   
          asennetaan. 

19. Asenna juoksupyörä (101) (koska O-rengas (497D) 
painaa diffuusoriin (150L/150), asetus ei mene heti 
oikein.) 

20. Lisää runsaasti rasvaa O-renkaaseen (412K) ja 
vaihekoteloon (100G). Älä väännä O-rengasta. 

21.      Sijoita vaihekotelo (100G) vaakatasoon ja 
          pakota terävästi alaspäin. Lyö muovinuijalla, kunnes 
          se asettuu. 

22.      Asenna pumppu alas imukoteloon (100F) saakka. 

23.     Työnnä holkki (310) ja asenna imukotelo paikalleen 
          (100F) O-renkaalla (312F). Varmista, että viivat 
          ovat oikeassa asennossa. 
 
24.       Muut asennustyöt riippuvat akselitiivisteen 
           tyypistä. Ks. “Akselitiivisteen poisto”. 
 
25.      Asenna laakerit kuulalaakerin vaihtoa esittelevien 
          ohjeiden mukaisesti.
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Mallin 3355 RS leikkauskuva – puhdas rauta 
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Mallin 3355 RS 
leikkauskuva – puhdas rauta, juoksupyörä ruostumatonta terästä 
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Mallin 3355 RS leikkauskuva – ruostumaton teräs  
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Mallin 3355 ES leikkauskuva – puhdas rauta 
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Mallin 3355 ES leikkauskuva – puhdas rauta, 
juoksupyörä ruostumatonta terästä 
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Mallin 3355 ES leikkauskuva – ruostumaton teräs 
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Mallin 3355 RS (pyörintä vastapäivään) 
leikkauskuva - puhdas rauta 
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Mallin 3355 RS (pyörintä vastapäivään) 
leikkauskuva - puhdas rauta, juoksupyörä ruostumatonta terästä 
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Mallin 3355 RS (pyörintä vastapäivään) 
leikkauskuva – ruostumaton teräs 
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VARAOSAT JA VAIHTO-OSAT 
 

SUOSITELTAVAT VARAOSAT ................................................................. 49 
LIITE I SUURIMMAT SALLITUT SUUTTIMEN KUORMITUKSET............ 51 
LIITE II 3355 VÄHIMMÄISVIRTAUS / VOITELUAINEET.......................... 53 
LIITE III KIRISTYSMOMENTTIEN ARVOT ............................................. 55 

 
VARAOSAT 
Varaosat on valittava vastaamaan kahden vuoden tarpeita 

7 

 

 

 

jatkuvassa käytössä. Jos muita ohjeita ei ole, 
suosittelemme varaosien varastoimista alla olevien 
lukumäärien mukaisesti. 

 

HUOMAUTUS: Saatavuuden takaamiseksi 
suosittelemme, että pidät aina varastossa riittävän 
määrän varaosia. 

 

SUOSITELTAVAT VARAOSAT 
 

 Pumppujen lukumäärä (sis. Stand-by-pumput) 
 2 3 4 5 6/7 8/9 10/enemmän 
Varaosa Varaosien lukumäärä 
Juoksupyörä i i i 2i 2i 3i 30% 
Diffuusori i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
Kotelon kulutusrengas 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 
Akseli, kiila ja 
akseliruuvit/mutterit 1 1 2 2 2 3 30% 

Laakeri (kuulalaakeri) 1 1 2 2 2 3 30% 
Laakerin akselimutteri 
(2 kpl mallille RS) 2 3 4 5 6 8 90% 

Akseliholkki 2 2 2 3 3 4 50% 
O-renkaat 
pumppukotelosarjoille 

4 6 8 8 9 12 150% 

Muut O-rengassarjat 4 6 8 8 9 10 100% 
Mekaaninen tiiviste 
(Sarjat mallille RS) 2 3 4 5 6 7 90% 

i = vaiheiden lukumäärä 
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LIITE I 
 

SUURIMMAT SALLITUT SUUTTIMEN KUORMITUKSET 
 

Voimien suunnat 
Fx = X-akselin suuntainen voima 
Fy = Y-akselin suuntainen voima 
Fz = Z-akselin suuntainen voima 

 
Momenttien suunnat 

Mx = momentti X-akselin ympäri 
My = momentti Y-akselin ympäri 
Mz = momentti Z-akselin ympäri 
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Suuttimen kuormitukset imulaippaa ja poistolaippaa varten 
ovat erilliset. 
 
Mitään ilmoitettua voiman tai momentin arvoa ei saa 
ylittää. 

 

 
 

 

Kuva 17 

Kuva 18 

 
 

VOIMAT (lbf) MOMENTIT (ft-lbs) 
Suuttimen kokoonpano 

Laipan 
halkaisija (in) Fx  Fy  Fz  Σ F  Mx  My  Mz  Σ M  

1,5 74 67 85 133 207 103 140 273 
2,5 126 115 139 220 258 148 192 354 
4 202 182 227 355 325 192 243 450 
5 254 227 281 443 420 258 325 590 

Pystysuora suutin 
kohtisuorassa akselin 

suhteen 

(kuva 17, 18). 6 303 274 337 531 516 325 398 730 
1,5 74 85 67 133 207 103 140 273 
2,5 126 139 115 220 258 148 192 354 
4 202 227 182 355 325 192 243 450 
5 254 281 227 443 420 258 325 590 

Vaakasuora suutin 
kohtisuorassa akselin 

suhteen 

(kuva 17, 18). 6 303 337 274 531 516 325 398 730 
2,5 139 126 115 220 258 148 192 354 
4 227 202 182 416 325 192 243 450 
5 281 254 227 443 420 258 325 590 

Vaakasuora suutin akselin 
suuntaisesti 

(kuva 18). 6 337 303 274 531 516 325 398 730 
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LIITE II 
 

Suositeltava vähimmäisvirtaus / hyväksytyt voiteluaineet 
 

 
Suositeltava vähimmäisvirtaus 

60 hertsiä 50 hertsiä 
3600 RPM  1800 RPM  3000 RPM  1500 RPM  

KOKO 

QMIN 
KÄYTTÖ 

(GPM) 

Q-BEP 
KOKOHALK. 

(GPM) 

QMIN 
KÄYTTÖ 

(GPM) 

Q-BEP 
KOKOHALK.

(GPM) 

QMIN 
KÄYTTÖ 

(GPM) 

Q-BEP 
KOKOHALK. 

(GPM) 

QMIN 
KÄYTTÖ 

(GPM) 

Q-BEP 
KOKOHALK.

(GPM) 

         
1.5X2.5-7A  33 117 11 60 26 98 9 50 
1.5X2.5-7B  33 176 11 87 26 147 9 70 

         
2.5X4-8A  53 300 26 145 40 247 22 120 
2.5X4-8B  70 400 37 210 57 324 30 167 

         
4X5-10A  106 600 53 310 88 500 44 245 
4X5-10B  154 925 75 412 128 725 62 360 

         
5X6-11A  374 1100 185 595 308 1015 155 480 
5X6-11B  589 1470 286 735 485 1235 238 635 

 

 
HUOMIO 

Suositeltu minimivirtaus on tarkoitettu lyhytaikaiseen 
jaksottaisen käyttöön. Sitä ei pidä käyttää suunnitteluarvona. 
Pitkäaikainen käyttö minimivirtauksella voi aiheuttaa pumpun 
vahingoittumisen. 

 
8 

Sallitut rasvavoiteluaineet 
NGLI-luokka 2 

Mobil Mobilux EP2 
Exxon Unirex N2 
Sunoco Mutipurpose 2EP 

SKF LGMT 2 
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LIITE III 
 

VÄÄNTÖMOMENTTIARVOT 
 

 

 Pumpun koko 
 1.5x2.5-7 2.5x4-8 4x5-10 5x6-11 
 

R
uu

vi
 

K
uu

si
om

ut
te

ri
 

L
aa

tu
 

K
ok

o 

ft
-lb

s 

K
ok

o 

ft
-lb

s 

K
ok

o 

ft
-lb

s 

K
ok

o 

ft
-lb

s 

 Kohta Kohta Min. Kuiva Voideltu Kuiva Voideltu Kuiva Voideltu Kuiva Voideltu 
Kierreliitos                

Sidepultti 356S 357F 8,8 3/4-
11UNC 190 142 1-8UNC 325 295 1-8UNC 244 222 1-8UNC 352 320 

Laakeripukki 
(228C) imukotelolla 

(100F) tai 
poistokotelolla 

(100D) 

356A 425 8,8 8xM12 31 28 8xM12 42 38 8xM16 71 64 8xM20 112 99 
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TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI.
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TILAUSOHJEET 
 

Tilatessasi osia soita numeroon 
1-800-446-8537 

tai paikalliselle Goulds-edustajallesi. 
 

PALVELU HÄTÄTAPAUKSISSA 

Varaosapalvelu hätätapauksia varten on avoinna 

24 tuntia vuorokaudessa ympärivuotisesti. . . 

Soita numeroon 1-800-446-8537 
 

 

 

 

 

 

 

Miten onnistuimme? 
Vakaa tarkoituksemme on ylittää asiakkaamme 

odotukset jokaisen tilauksen yhteydessä. 
Kerro meille, saavutimmeko tavoitteemme sinun tilauksesi suhteen. Osallistu

asiakastyytyväisyyskyselyymme osoitteessa: 
 

http://www.gouldspumps.com/feedbacksurvey.html 

 

Annamme suuren arvon halukkuudellesi käyttää aikaasi antaaksesi meille palautteesi.
Kiitokset luottamuksesta ostettuasi Gouldsin pumppuja, osia ja säätimiä 

 

 

Tutustu web-sivuihimme www.gouldspumps.com 

 

 
 
 
© 2006 Goulds Pumps, Incorporated  
ITT Corporationin tytäryhtiö 
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