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Johdanto ja turvallisuus
Johdanto
Tämän ohjekirjan tarkoitus

Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa seuraavista asioista:
• Asennus
• Käyttö
• Huolto

HUOMIO:
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa ruumiinvamman ja omaisuusvahinkoja, ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen.

HUOMAUTUS:
Talleta tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten ja pidä se käsillä yksikön sijoituspaikassa.

Pakkauksen tarkastaminen
1. Tarkista pakkauksen toimituksen yhteydessä, onko siinä vahingoittuneita tai puuttuvia osia.
2. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan.
3. Tee valitus kuljetusyritykselle, jos kaikki ei ole kunnossa.

Jos tuotteen toimittaja on tehnyt koostamisen, tee valitus suoraan toimittajalle.

Yksikön tarkastaminen
1. Poista pakkausmateriaalit tuotteen ympäriltä.

Vie pakkauksen osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen paikkaan.
2. Tarkasta tuote selvittääksesi, onko mikään osa vaurioitunut tai puuttuko jokin osa.
3. Mikäli mahdollista, irrota tuote irrottamalla kaikki ruuvit, pultit tai hihnat.

Turvallisuusmielessä kannattaa olla varovainen irrotettaessa nauloja ja hihnoja.
4. Jos virheitä löytyy, ota yhteys myyntiedustajaan.

Tuotteen takuu
Kattavuus

ITT sitoutuu korjaamaan ITT:n myymissä tuotteissa olevat viat seuraavilla edellytyksillä:
• Viat johtuvat suunnittelusta, materiaaleista tai valmistuksesta.
• Vioista ilmoitetaan ITT:n edustajalle takuuajan sisällä.
• Tuotetta käytetään vain tässä ohjekirjassa kuvatuissa olosuhteissa.
• Tuotteeseen kuuluva tarkkailulaitteisto on kytketty oikein ja käytössä.
• Kaikki huolto- ja korjaustyö tapahtuu ITT:n valtuuttaman henkilöstön toimesta.
• Käytetään alkuperäisiä ITT-osia.
• Ex-hyväksytyissä tuotteissa käytetään vain Ex-hyväksyttyjä varaosia ja ITT:n valtuuttamia varusteita.

Rajoitukset
Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttajana on:

• Puutteellinen huolto
• Virheellinen asennus
• Tuotteeseen ja asennukseen tehdyt muutokset, jotka on toteutettu konsultoimatta asiasta ITT:n kanssa

Johdanto ja turvallisuus
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• Väärin tehty korjaustyö
• Normaali käyttö ja kuluminen

ITT ei ota vastuuta seuraavista:
• Ruumiinvammat
• Materiaalivahingot
• Taloudelliset menetykset

Takuuvaatimus
ITT:n tuotteet ovat korkealuokkaisia tuotteita, joiden odotetaan toimivan luotettavasti ja pitkään. Jos
takuuvaatimukseen kuitenkin ilmenee aihetta, ottakaa yhteyttä omaan ITT-edustajaanne.

Turvallisuus
VAROITUS:

• Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen.
• Paineistetut laitteet voivat räjähtää, haljeta tai purkaa sisältönsä, jos niissä on liikaa painetta. Vältä

liiallinen paineistus kaikin vaadituin keinoin.
• Yksikön käyttö, asentaminen tai huolto tästä käsikirjasta poikkeavalla tavalla voi aiheuttaa kuoleman tai

vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa laitetta. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen tehtyjä
muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT:n toimittamia. Kaikissa laitteen
suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT:n edustajaan ennen
käytön aloittamista.

• Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirjat kuvaavat selkeästi, miten yksikkö puretaan. Näitä ohjeita on
noudatettava. Vangittu neste voi laajeta nopeasti ja aiheuttaa kovan räjähdyksen ja loukkaantumisen.
Älä koskaan lämmitä juoksupyöriä tai niiden kiinnikkeitä niitä irrottaessasi.

• Älä vaihda huoltosovellusta ilman valtuutetun ITT-edustajan lupaa.
• Älä koskaan käytä pumppua alle pienimmän sallitun nimellisvirtausnopeuden, kuivana tai ilman

esitäyttöä.
• Älä koskaan käytä pumppua ilman turvalaitteita.
• Älä koskaan käytä pumppua, jos poistoventtiili on suljettu.
• Älä koskaan käytä pumppua, jos imuventtiili on suljettu.

Turvasanomien tasot
Määritelmät

Turvasanoman taso Merkitys

VAARA:   
Vaarallinen tilanne, mikä johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.

VAROITUS:   
Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa kuolemaan
tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO:   
Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa pieneen tai
kohtalaiseen vammaan, jos sitä ei vältetä.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Turvasanoman taso Merkitys

SÄHKÖINEN VAARA:   
Sähköiskun vaara, jos ohjeita ei noudateta
asianmukaisesti

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

• Käytäntö, joka ei liity loukkaantumiseen

Ympäristön turvallisuus
Työskentelyalue

Pumppaamo tulee aina pitää puhtaana saasteiden välttämiseksi ja havaitsemiseksi.

Kierrätysohjeet
Kierrätä näiden ohjeiden mukaisesti:
1. Jos valtuutettu kierrätyslaitos hyväksyy yksikön tai yksiköt, noudata paikallisia kierrätystä koskevia

lakeja ja säädöksiä.
2. Jos valtuutettu kierrätyslaitos ei hyväksy yksikköä tai sen osia, palauta ne lähimmälle ITT-edustajalle.

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

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

Sähköasennukset
Pyydä paikalliselta sähköyhtiöltäsi tietoja sähköasennuksia koskevista vaatimuksista.

Käyttäjän terveys ja turvallisuus
Yleiset varotoimet

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi nesteille, jotka saattavat olla terveydelle vaarallisia. Noudata näitä ohjeita,
kun työskentelet tuotteen parissa:

• Varmista, että kaikilla jätevesijärjestelmien parissa työskentelevillä on rokotussuoja mahdollisesti
uhkana olevia sairauksia vastaan.

• Pidä huolta henkilökohtaisesta puhtaudesta.

Turvavarusteet
Käytä yrityksen ohjeiden mukaisia turvavarusteita. Käytä työskentelyalueella seuraavia turvavarusteita:

• Suojakypärä
• Suojalasit (sivusuojilla varustetut)
• Suojajalkineet
• Suojakäsineet
• Kaasunaamari
• Kuulosuojaimet

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Työskentelyalue
Noudata työalueella näitä säädöksiä ja varoituksia:

• Pidä aina työskentelyalue puhtaana.
• Ota huomioon riskit, joita saattaa aiheutua työskentelyalueella esiintyvistä kaasuista ja höyryistä.
• Vältä kaikkia sähkövirtaan liittyviä vaaratekijöitä. Kiinnitä huomiota sähköiskusta tai valokaaresta

aiheutuviin riskeihin.

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

VAROITUS:
• Käytä ainoastaan oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista valmistettuja kiinnikkeitä.
• Vaihda kaikki syöpyneet liittimet.
• Varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty oikein ja että kiinnikkeitä ei puutu.

• Älä milloinkaan käytä pumppua, elleivät turvalaitteita ole asennettu.
• Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna.
• Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin.
• Älä milloinkaan käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella tai mikään imu-/

poistoputken venttiili suljettuna.

Sähköliitäntöjä koskevat säädökset
Ainoastaan valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä, ja heidän on noudatettava kaikkia
kansainvälisiä, maan, valtion ja paikallisia säädöksiä.
Huomaa nämä maadoittamista koskevat ohjeet ja varoitukset:

• Varmista, että tuote on eristetty virtalähteestä eikä siihen ole mahdollista kytkeä sähköä vahingossa.
Nämä ohjeet koskevat myös ohjauspiiriä.

• Varmista, että lämpökontaktit on kytketty suojauspiiriin tuotteen hyväksynnän mukaisesti ja että ne
ovat käytössä.

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

• Pystytä alueen ympärille sopiva este, kuten esimerkiksi suojakaide.
• Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja turvallisia.
• Anna kaikkien järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä, ennen kuin alat käsitellä niitä.
• Varmista, että sinulla on turvallinen poistumistie.
• Varmista, ettei tuote pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai vaurioittamaan

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

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

• Älä milloinkaan työskentele yksin.
• Käytä aina suojavaatetusta ja suojahansikkaita.
• Varo riippuvia kuormia.
• Tuotetta on aina nostettava nostolaitteesta

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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• Varo yllättävää käynnistymistä jos tuotteessa on automaattinen pinnankorkeuden valvonta.
• Varo käynnistysnykäystä, joka voi olla erittäin voimakas.
• Huuhtele osat vedellä pumpun purkamisen jälkeen.

Ihon ja silmien huuhteleminen
Tee seuraavat toimenpiteet, jos silmäsi tai ihosi ovat joutuneet kosketuksiin kemikaalien tai vaarallisten
nesteiden kanssa:

Jos huuhdeltava
kohde on...

Niin...

Silmät 1. Pidä sormillasi silmäluomia irti silmien pinnalta.
2. Huuhtele silmiä silmänpesunesteellä tai juoksevalla vedellä vähintään 15

minuutin ajan.
3. Hakeudu lääkäriin.

Iho 1. Riisu likaantuneet vaatteet.
2. Pese ihoa saippualla ja vedellä vähintään yhden minuutin ajan.
3. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos on tarpeen.

Räjähdysturvallisten tuotteiden turvallisuusmääräykset mahdollisesti
räjähdysherkässä ympäristössä
ATEXin kuvaus

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

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

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

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

VAROITUS:
Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirjat kuvaavat selkeästi, miten yksikkö puretaan. Näitä ohjeita on
noudatettava. Vangittu neste voi laajeta nopeasti ja aiheuttaa kovan räjähdyksen ja loukkaantumisen. Älä
koskaan lämmitä juoksupyöriä tai niiden kiinnikkeitä niitä irrottaessasi.

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

Henkilöstövaatimukset
ITT ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilöstön tekemästä työstä.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat vaatimukset käytettäessä Ex-hyväksyttyjä tuotteita mahdollisesti
räjähdysalttiissa ympäristöissä:

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

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

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

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

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

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

ja ohjauspiiristä, niin ettei niistä voi tulla jännitteellisiä.
• Älä avaa tuotetta virran ollessa kytkettynä tai räjähdysherkkää kaasua sisältävässä ympäristössä.
• Varmista, että lämpökontaktit on kytketty suojauspiiriin tuotteen hyväksynnän mukaisesti.
• Pinnankorkeuden säätimillä tehtävän automaattisen pinnankorkeuden valvonnan yhteydessä vaaditaan

yleensä luonnostaan vaarattomat piirit, jos asennus on suoritettu alueella 0.
• Kiinnikkeiden myötölujuuden tulee olla hyväksyntäpiirroksessa ja tuote-erittelyssä esitettyjen mukainen.
• Varmista, että laitetta hoidetaan asianmukaisesti:

• Tarkkaile pumpun osia ja nesteen loppulämpötilaa.
• Huolehdi laakerien asianmukaisesta voitelusta.

• Älä muuta laitteiston kokoonpanoa ilman valtuutetun ITT-edustajan lupaa.
• Käytä vain valtuutetun ITT-edustajan toimittamia osia.

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

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

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Kuljetus ja säilytys
Yksikön saapuminen

1. Tarkista pakkauksen toimituksen yhteydessä, onko siinä vahingoittuneita tai puuttuvia osia.
2. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan.
3. Tee valitus kuljetusyritykselle, jos kaikki ei ole kunnossa.

Pakkauksen purkaminen
1. Irrota pakkausmateriaalit yksiköstä.

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

Pumpun käsittely

VAROITUS:
• Varmista, ettei pumppu pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai omaisuutta.
• Näissä pumpuissa saatetaan käyttää hiili- tai keraamisia piikarbidiosia. Älä pudota pumppua tai altista

sitä iskuille, sillä muuten sisäiset keraamiset osat voivat vaurioitua.

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

Nostomenetelmät

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

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

• Puristumisvaara Yksikkö ja osat voivat olla painavia. Käytä aina asianmukaisia nostotapoja ja
teräskärkisiä jalkineita.

• Älä kiinnitä nostoköysiä akselin päihin.

Käytä mukana tulleita nostokorvakkeita ja sopivia nostolenkkejä pumpun nostamiseen pystyasentoon ja
yksikön laskemiseen sumppuun. Käytä sitten moottorin nostokorvakkeita ja sopivaa nostolenkkiä
moottorin nostamiseen oikeaan asentoon. Käytä kotelon päätyyn kiinnitettyä pitokaapelia varmistamaan,
että pumppu ei pääse heilumaan.

Kuljetus ja säilytys
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Esimerkkejä

Kuva 1: Esimerkki oikeasta moottorin
nostotavasta nostosilmukoilla Kuva 2: Esimerkki oikeasta pumpun

nostotavasta nostohihnalla

Pumpun varastointivaatimukset
Vaatimukset

Pystypumppujen varastointi edellyttää asianmukaista valmistelua ja säännöllistä huoltoa varastoinnin
aikana. Pumpun ajatellaan olevan varastoituna, kun se on toimitettu työpaikalle ja se odottaa asennusta.
Laitteen valmistaja voi ilmoittaa moottorien ja hammasvaihteiden varastointivaatimukset.

Varastoinnin valmistelu
Olosuhde Asianmukainen valmistelu
Sisävarastointi (suositellaan) • Päällystä alue.

• Siivoa alue.
• Tyhjennä alue ja estä tulviminen.

Ulkovarastointi (jos sisävarastointi ei
ole mahdollinen)

• Noudata kaikkia sisävarastoinnin vaatimuksia.
• Käytä säätä kestäviä suojia, kuten tulta kestäviä peitteitä tai

pressuja.
• Aseta peitteet siten, että vesi vuotaa pois ja ilma kiertää

mahdollisimman tehokkaasti.
• Kiinnitä peitteet siten, että pumppu on suojassa

tuulivahingoilta.
Pumpun ja osien sijoittaminen • Aseta pumppu jalaksille, paleteille tai tuille, jotka ovat

vähintään 15 cm:n (6 tuuman) korkeudella maasta, jotta
ilmankierto olisi hyvä.

• Asettele osat siten, että ne on helppo tarkastaa ja/tai huoltaa
ilman ylimääräistä käsittelyä.

Pumppujen ja osien pinoaminen • Varmista, että telineet, kontit tai laatikot kestävät pumpun ja
osien koko painon, jotta ne eivät pääse vääntymään.

• Pidä merkinnät näkyvissä.
• Laita suoja aina heti takaisin, jos poistat sen päästäksesi

käsiksi osiin.

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Olosuhde Asianmukainen valmistelu
Pumpun ja maljakokoonpanon akselin
kierto

• Kierrä pumpun ja maljakokoonpanon akselia vastapäivään
vähintään kerran kuukaudessa.

• Älä koskaan jätä akselia aikaisempaan asentoon tai täysin
nostettuun tai laskettuun asentoon.

• Varmista, että akseli pyörii esteettä.
Kontrolloidut varastotilat • Lämpötilan tulee olla vähintään 6 °C (10 °F) kastepisteen

yläpuolella.
• Suhteellisen kosteuden tulee olla alle 50 %.
• Pidä huoli, että alueella on mahdollisimman vähän pölyä.

Kontrolloimattomat varastotilat (joissa
lämpötila saattaa vaihdella, kosteus voi
olla korkeampi ja/tai alueella voi olla
pölyä)

• Tarkista pumppu säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki
varastointiaineet ovat kunnossa.

• Peitä kaikki putkien kierteet ja laipallisten putkien peitteet
teipillä.

Kun pumppu ei ole säännöllisessä käytössä
Jos pumppu on asennettu mutta sitä ei käytetä säännöllisesti pitkään aikaan, kuten kausiseisokin aikana,
käytä sitä vähintään 15 minuuttia kahden viikon välein, jos mahdollista.

Pumpun valmistelu pitkäaikaiseen varastointiin
Jos varastointiaika ylittää kuusi kuukautta, sinun tulee noudattaa pumpun varastointivaatimuksia ja
seuraavaa menettelyä:
1. Tarkista voiteluöljy ja tiivisteiden huuhteluputket ja joko täytä putket ruosteenestoöljyllä tai pinnoita ne

ajoittain, jotta ne eivät pääse ruostumaan.
2. Aseta 4,5 kg (10 lbs) kosteutta imevää ainetta tai 2,3 kg (5,0 lbs) kaasufaasi-inhibiittorikiteitä lähelle

pumpun keskustaa.
3. Jos pumppu varastoidaan koottuna, aseta lisäksi 0.5 kg (1 lbs) poistosuuttimeen ja kiinnitä suutin

huolella poistokäyrään.
4. Asenna pumpun lähelle kosteudenilmaisin.
5. Peitä pumppu mustalla polyeteenillä, joka on vähintään 0.15 mm (6.0 mil) paksua, ja tiivistä teipillä.
6. Poraa pieni tuuletusaukko, halkaisujaltaan noin 12,0 mm (0,5 tuumaa).
7. Pidä pumppua katoksessa tai vajassa, jotta se on turvassa säältä.

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Tuotteen kuvaus
Yleiskuvaus
Tuotteen kuvaus

3171 on pystysuuntainen upotettava laakerisumppu ja prosessipumppu.
Tämä malli perustuu kolmeen laakerirunkoon 17 hydraulikoon kanssa. S/ST-ryhmällä on identtiset laakerit,
mutta S- ja ST-juoksupyörän pään akseli on hieman erilainen. M/MT-ryhmä on käyttöpään suhteen kaikin
osin identtinen. MT:n nestepää on kuitenkin sama kuin S-ryhmässä lukuun ottamatta sitä, että MT on
muunnettu hyväksymään suurempi akseli. Kaksi MT-kokoa on yhteisiä S/ST-ryhmän kanssa.
Tästä taulukosta selviää jokaisessa moottoriyksikkökokoryhmässä tarjolla olevat hydrauliset koot. Huomaa,
että kumpaankin pumppuun on saatavana kaksi eri poistoputkea, mistä saadaan neljä yhdistelmää.

Moottoriyksikön kokoryhmä Hydraulisten kokojen määrä
S/ST 9

M/MT 8

L 2

Pesä
Pesällä on seuraavat ominaisuudet:

• Tangentiaalinen poisto
• Itse tuulettuva
• Kiinteä laakeriholkki
• Tarkkuusporattu, jotta varmistetaan pylvään kotelon, imupesän ja laakerin pysyvä kohdistus

Juoksupyörä
Juoksupyörä on täysin avoin, lukittu akseliin ja kiinnitetty paikalleen itselukittuvalla kupuruuvilla, jotta
varmistetaan positiivinen lukitus ja estetään vastakkaisen kiertosuunnan aiheuttamat vauriot. Juoksupyörät
on pyörimistasapainotettu (yksi taso) ISO G6.3:n mukaan. Juoksupyörässä on takasiivekkeet, jotka
vähentävät aksiaalivoimaa ja estävät kiinteiden aineiden sisäänpääsyn.
Tämän pumpun juoksupyörät eivät täytä dynaamisen tasapainotuksen mittavaatimuksia.

Sihti
Suoralevysihti on suunniteltu maksimoimaan alentaminen tietyssä sumpun syvyydessä. Aukkojen koot on
suunniteltu estämään avoimissa sumpuissa yleensä esiintyvien suurikokoisten kiinteiden aineiden sisäänpääsy.

Poistokäyrä
Poistokäyrä on suunniteltu niin, että pumppu sopii pienimpään mahdolliseen aukkoon. Poistoputken
kierreliitäntä mahdollistaa putken vaihtamisen ilman, että pumppu poistetaan sumpusta.

Paineputki
Paineputkessa on laippaliitännät, jotka on koneistettu aidon parallelismin varmistamiseksi ja laakerien
pitämiseksi samankeskisinä akselin kanssa.

Akseli
Vakiorakenteessa on yksiosainen akseli tarkan kohdistuksen varmistamiseksi. Akseli on tarkkuushiottu,
kiillotettu ja oikaistu, jotta tärinä ja taipuma pysyvät mahdollisimman pieninä. Vakiolaakerivälit pitävät
akselin selvästä ensimmäisen kriittisen nopeuden alapuolella koosta riippumatta.

Laakerit
Painelaakeri on rasvavoideltu, kaksirivinen kulmakontaktikuulalaakeri. Laakeri on olakkeinen ja lukittu
akseliin ja koteloon. Näin laakeri pystyy kantamaan kaikki pitkittäispaineet ja osan radiaalikuormasta.
Kaikki sovitteet on tarkkuuskoneistettu alan standardien mukaisesti. Pysyvät laakerit ovat
puristussovitettuja holkkilaakereita. Sovitteet on suunniteltu kestämään mahdollisimman pitkään kaikissa
käyttöolosuhteissa.

Tuotteen kuvaus
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Tiivisteet
Tässä pumpussa on kolme tiivistettä:

Tiivistetyyppi Kuvaus
Ylempi sokkelotiiviste Tämä tiiviste pitää lian ja veden poissa painelaakerista.

Alempi rasvatiiviste Tätä tiivistettä käytetään painelaakerin alapuolella pitämään rasva
sisällä ja jättämään mahdollinen lika ulkopuolelle.

Carbon Teflon® -pesäkaulus Tämä tiiviste asennetaan pesään suoraan juoksupyörän taakse
minimoimaan takaisinkierrätys sumppuun ja maksimoimaan
hydrauliteho.

Moottorin tuki
Moottorin tuet ovat valettuja ja tarkkuuskoneistettuja, jotta oikea kohdistus moottorin ja pumpun välillä
säilytetään mahdollisimman vähillä säätölevyillä. Moottorin tuet on suunniteltu vakiona pystysuuntaisille C-
päätymoottoreille. P-alustan tukia ja IEC-sovittimia on saatavana pyynnöstä.

Pyörimissuunta
Akseli pyörii myötäpäivään pumpun akselin suuntaan katsottaessa.

Nimikilven tiedot
Tärkeitä tilaustietoja

Jokaisessa pumpussa on nimikilpi, joka kertoo pumpusta. Nimikilpi on moottorin tuessa.
Kun tilaat varaosia, ilmoita seuraavat pumpun tiedot:

• Malli
• Koko
• Sarjanumero
• Tarvittavien osien numerot

Saat suurimman osan tarvittavista tiedoista pumpun kotelon nimikilvestä. Katso osien numerot osaluettelosta.

Moottorin tuen nimikilpi

Taulukko 1: Nimikilven selitys
Nimikilven kenttä Selitys
MODEL Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
S/N Pumpun sarjanumero
STD. DIM. Vakiomitta
HYDRO PRESS. PSI @ 100
°F

Hydrotestipaine nauloina neliötuumalla lämpötilassa 100 °F

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Nimikilven kenttä Selitys
FLOW GPM Pumpun nimellisvirtaus, gallonaa minuutissa
R.P.M. Pumpun nimellisnopeus, kierrosta minuutissa
MAX. .DES. WORKING
PRESS., PSI @°F.

Suurin suunniteltu työpaine, nauloja neliötuumalla lämpötilassa °F

HEAD FT. Pumpun nimellispainekorkeus, jalkaa
MAT'L. Valmistusmateriaali
IMP. DIA. Juoksupyörän halkaisija
CONT./ITEM NO. Sopimus/osanumero
MAX. DIA. Juoksupyörän enimmäishalkaisija

ATEX-nimikyltti

Nimikilven kenttä Selitys
II Ryhmä 2
2 Luokka 2
G/D Pumppua voidaan käyttää, kun tiloissa on kaasua ja pölyä
T4 Lämpötilaluokka

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

Sallitut lämpötilat
Sallitut lämpötilat

Koodi Suurin sallittu pinnan lämpötila Suurin sallittu nesteen lämpötila
T1 450 °C (842 °F) 372 °C (700 °F)
T2 300 °C (572 °F) 277 °C (530 °F)
T3 200 °C (392°F) 177 °C (350 °F)
T4 135 °C (275 °F) 113 °C (235 °F)
T5 100 °C (212°F) Vaihtoehto ei käytettävissä
T6 85 °C (185 °F) Vaihtoehto ei käytettävissä

HUOMAUTUS:
Laitteistoon merkityn koodiluokituksen on oltava laitteiston suunnitellun asennusalueen mukainen. Jos
näin ei ole, ota yhteyttä ITT-edustajaan, ennen kuin jatkat.

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Asennus
Esiasennus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Asennettaessa potentiaalisesti räjähdysherkässä ympäristössä varmista, että moottori on oikein sertifioitu.
• Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava. Tämä koskee pumppulaitetta, voimanlähdettä ja

valvontalaitteistoa. Varmista testaamalla, että maajohto on oikein liitetty.

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

Tarkasta pumppu.
1. Irrota muoviset kuljetustulpat pääpylvään ja pesän tuuletusaukoista.

A

• "A" osoittaa tulppien sijainnin.
2. Poista kaikki laitteet kuljetuslaatikoista.
3. Puhdista tukilevyn alapuoli ja valinnaisen kaivon kannen (jos on) molemmat puolet kokonaan.
4. Poista kaikki rasva koneistetuilta pinnoilta.

Asennus
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Pumpun sijoitusta koskevat ohjeet

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

Ohjeet Selitys/kommentti
Varmista, että pumpun ympärillä on riittävästi
tilaa.

Tämä helpottaa tuuletusta, tutkimista, kunnossapitoa ja
huoltoa.

Jos tarvitaan nostolaitteistoa, kuten nosturia tai
taljaa, varmista, että pumpun yläpuolella on
riittävästi tilaa.

Tämä helpottaa nostolaitteiston asianmukaista käyttöä.

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

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

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

Hyväksyttävät laitteet:
• Paineentasausventtiilit
• Puristussäiliöt
• Paineensäätimet
• Lämpötilansäätimet
• Virtauksensäätimet
Jos järjestelmään ei kuulu näitä laitteita, neuvottele
rakenteista vastaavan insinöörin tai arkkitehdin kanssa
ennen pumpun käyttöä.

Ota huomioon epätoivotun melun ja tärinän
mahdollisuus.

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

Betoniperustan vaatimukset
Vaatimukset

Varmista, että pumpun perustus täyttää seuraavat vaatimukset:
• Perustuksen on pystyttävä absorboimaan tärinä.
• Perustuksen on oltava pysyvä ja järeä tuki pumppuyksikölle.
• Perustuksen on oltava niin kestävä, että se kantaa pumpun ja voimanlähteen sekä niiden läpi kulkevan

nesteen painon.
• Pumpun kylkien ja kuilun kaikkien kohtien välys tulee olla vähintään 12,7 mm (0,5 tuumaa).

Tyypillinen kokoonpano
Tyypillisellä kokoonpanolla on seuraavat ominaisuudet:

• Betoniin on upotettu holkilliset pultit, joiden pituus on 2,5 kertaa niiden paksuus.
• Oikea koko

Asennus (jatkuu)
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• Sijoitettu esimerkkipiirroksen mittojen mukaisesti.
• Holkeissa on sen verran tilaa, että perustuksen pultit voidaan kohdistaa jalustalevyn laipan reikien kanssa.

1
2
3

4

5

6

1. Kuusiomutteri
2. Aluslevy
3. Tukilevy
4. 12,5 mm:n (0,5 tuuman) ankkuripultti
5. Ankkuripultin holkki
6. Perustus (asiakkaan toimesta)
Kuva 3: Esimerkki tyypillisestä kokoonpanosta

Tukilevyn asennus
Asenna tukilevy ja kaivon kansi.

Jos kaivon kannen pohjaan ei päästä käsiksi asennuksen aikana, pumppu (ilman moottoria), tukilevy ja
kaivon kansi täytyy koota ja asentaa yhtenä yksikkönä. Kaivon kansi täytyy asentaa täysin vaakasuoraan,
jotta varmistetaan, että pumppu pysyy asennuksen jälkeen täysin pysty- ja vaakasuorassa.
Höyrytiivis vaihtoehto sisältää koneistetut, tiivistetyt sovitteet tukilevyn/kaivon kannen ja kaivon kannen/
perustuksen väliin. Nämä tiivisteet on asennettava päästötehon varmistamiseksi. Pulttaa kaivon kansi
metalliseen, koneistetulla pinnalla varustettuun perustuslevyyn ilmanpitävän eristyksen varmistamiseksi.
1. Laske kaivonkansi varovasti alas perustuksen pulteille.
2. Käytä mahdollisimman pitkää vesivaakaa oikaistaksesi kaivon kannen kaikissa suunnissa välilevyjen tai

kiilojen avulla.
3. Kiristä ankkuripultit sormitiukkuuteen. Tarkista vesivaaka ja muuta välilevyjen määrää tarpeen mukaan.
4. Kiristä kaikki ankkuripultit tähtimuodossa, jotta kaivon kansi ei väänny.
5. Jos alapuoleen ei päästä käsiksi, laske pumppu ja tukilevy varovasti kaivon kannelle.
6. Asenna kaikki pultit ja kiristä sormitiukkuuteen.
7. Tarkista tukilevyn vesivaaka ja muuta välilevyjen määrää tarpeen mukaan.
8. Kiristä kaikki pultit tähtimuodossa, jotta tukilevy ei väänny.

Asenna tukilevy ilman kaivon kantta.
1. Laske pumppu ja tukilevy varovasti perustuksen pulteille.
2. Suorista tukilevy kaikkiin suuntiin käyttämällä välilevyjä ja kiiloja.
3. Jos käytetään höyrytiivistä vaihtoehtoa, suorita yksi näistä toimenpiteistä varmistaaksesi, että eristys on

ilmanpitävä:

Tukilevyn tyyppi Toimenpide
Vakio Aseta toimitukseen kuuluva tiiviste kahden laipan väliin. Pulttaa tukilevy

metalliseen perustuslevyyn, jossa on koneistettu pinta.

Asennus (jatkuu)
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Tukilevyn tyyppi Toimenpide
Säiliön laippa Asenna toimitukseen kuuluva tiiviste kahden laipan väliin. Varmista, että säiliön

vastapinta on vaakasuorassa. Käytä tiivistemateriaalia laippojen välissä vähäisten
säätöjen tekemiseen.

Kuva 4: Pohjapiirustus vakiotukilevylle, jossa on höyrytiivis lisävaruste
4. Kiristä ankkuripultit sormitiukkuuteen. Tarkista vesivaaka ja muuta välilevyjen määrää tarpeen mukaan.
5. Kiristä kaikki ankkuripultit tähtimuodossa, jotta tukilevy ei väänny.

Putkiston tarkistuslistat
Putkiston yleinen tarkistuslista
Turvatoimet

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

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

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

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että kaikki putket on
tuettu pumpun laipasta
riippumatta ja on kohdistettu sen
kanssa.

Tämä auttaa ehkäisemään seuraavia:
• Pumpun jännitys
• Tasapainotusongelmia pumpun ja sen käyttöyksikön

välillä
• Pumpun laakerien ja kytkimen kuluminen
• Pumpun laakerien, tiivisteiden ja akselien kuluminen

Putkisto kannattaa pitää
mahdollisimman lyhyenä.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Tarkista, että ainoastaan
välttämättömiä liittimiä käytetään.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Älä liitä putkistoa pumppuun,
ennen kuin:
• Jalustan tai jalustalevyn

valulaasti on kovettunut.
• Pumpun ja voimanlähteen

kiinnityspultit on kiristetty.

—

Varmista, että putkiston liitokset
ja liittimet ovat ilmatiiviitä.

Näin putkistoon ei pääse ilmaa eikä siinä esiinny vuotoja
käytön aikana.

Asennus (jatkuu)
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Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Jos pumpussa käytetään
syövyttäviä nesteitä, varmista
ennen pumpun irrottamista, että
neste voidaan huuhdella pois
putkistosta.

—

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

Tämä auttaa ehkäisemään putkiston pituuslaajenemisesta
aiheutuvia tasapainotusongelmia.

Varmista, että kaikki putkiston
osat, venttiilit ja liittimet sekä
pumpun haarat ovat puhtaat
ennen kokoamista.

—

Varmista, että poistoputkessa on
eristys- ja säätöventtiili.

Aseta säätöventtiili eristysventtiilin ja pumpun väliin.
Tällöin se on mahdollista tarkastaa. Eristysventtiilin
tehtävä on säädellä virtausta, ja sitä käytetään pumpun
tarkastukseen ja huoltoon. Säätöventtiili estää pumppua
ja tiivisteitä vioittumasta, kun virtaus kääntyy
vastakkaiseksi pumpun läpi voimanlähteen sammuessa.

Käytä pehmusteita. Ne suojaavat pumppua paineiskuilta ja vesi-iskuilta, jos
järjestelmässä käytetään nopeasti sulkeutuvia venttiileitä.

Pumpun laippojen kohdistusehdot

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

Rinnakkainen Kohdista laippa siten, että se on välillä 0,001 tuumaa/tuuma ja 0,03 tuumaa/tuuma. (0,025
mm/mm – 0,8 mm/mm) laipan halkaisijasta.

Samankeskinen Laippapultit on helppo asentaa käsin.

Valinnaisen kuivan kaivon imuputkisto, säiliön ulkopuolelle kiinnitys ja
pakoputkisovellukset
Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Asenna kulmayhde pumppuun. Suorita nämä toimenpiteet aina, kun se on

mahdollista:
• Käytä pitkäsäteisiä kulmayhteitä.
• Siirrä kulmayhde kauemmas imusta.
• Poista tarpeettomat kulmayhteet.

Varmista, että imuputkiston halkaisija on
suurempi kuin pumpun imun.

—

Asenna erilliset imulinjat, jos useampi
kuin yksi pumppu käyttää samaa
syöttölähdettä.

—

Varmista, että imuputkistossa ei ole
ilmataskuja.

—

Varmista, että imuputkisto viettää
ylöspäin kohti pumppua.

—

Varmista, että kaikki liitokset ovat
ilmatiiviitä.

—

Asennus (jatkuu)
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Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Valmistele pumpun esitäyttötapa. Salli ulkosäiliön kiinnityksessä ja kuivan kaivon

sovelluksissa säiliön tai kaivon sisällä olevan
nestetason nousta kotelon tason yläpuolelle.
Upota pakoputkisovelluksissa pesä ennen pumpun
käynnistämistä.

Asenna ulkosäiliön kiinnitys- ja kuivan
kaivon käyttökohteissa eristysventtiili
imulinjaan vähintään kahden putken
läpimitan päähän imusta.

Tällöin linja voidaan sulkea pumpun tarkastusta ja
huoltoa varten. Eristysventtiili täytyy pitää täysin
avoinna käytön aikana.

Varmista, että tulo imuputkeen on
riittävän syvällä nesteen vapaan pinnan
alapuolella.

Näin estetään pyörteet ja ilman mukaantulo.

Jos kyseessä on ulkosäiliön
kiinnityskohde, varmista, että
pylväskokoonpano on asennettu.

Pylväskokoonpanon avulla alaholkkien läpi tuleva
neste voi virrata pylvään läpi ja pylvään yläosassa
olevan liitännän kautta takaisin säiliöön.
Liitä pumpun pylvään yläosassa oleva putki
lähdesäiliöön, jotta nestettä ei pääse painelaakeriin.

Höyrylinjat
Turvatoimet

VAROITUS:  Käytä asianmukaisia turvavarusteita, kun käsittelet korkeapaineista ilmaa tai nestettä.

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tutustu höyrylinjojen sijaintiin
ennen pumpun asentamista.

Tukilevyn yläpuolella on kolme liitäntää:
• Kaksi höyryliitäntää
• Yksi lauhteen paluuliitäntä.
Höyryliitännät on liitetty pylväiden ja poistovaippojen
yläosiin.

Määritä, millä tavalla höyrylinjat
liitetään.

Höyrylinjat voidaan liittää kahdella tavalla:
• Kumpaakin höyrylinjaa voidaan käyttää höyryn tuloon

(suositeltava tapa).
• Voit käyttää yhtä höyrylinjaa höyryn tuloon ja toista

höyrylinjaa läpivientinä lisäpumpuille.
Käytä tätä menetelmää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä, koska höyryn ohjaus peräkkäisissä
pumpuissa on vaikeaa.

Tarkista ennen pumpun
asentamista, että liittimet eivät
vuoda. Käytä tehtaan ilmaa tai
korkeapaineista vettä.

Vaipat on hydrotestattu tehtaalla paineessa 100 psi ennen
toimitusta. Putkien liittimet voivat kuitenkin löystyä
kuljetuksen aikana.
Jos käytät ilmaa vuotojen tarkistamiseen, tarkista
ilmakuplat käyttämällä saippualiuosta jokaisessa
liitoksessa.

Syötä höyryä paineella 35 psi
lämpötilassa 149 °C (300 °F).

Ihanteellista huonommat olosuhteet vaativat
korkeamman höyrynpaineen oikean lämpötilan
saavuttamiseksi.

Kun pumppu on lämmennyt
ensimmäistä kertaa, sammuta
yksikkö hetkeksi ja säädä
juoksupyörän välys uudelleen.

Katso Toimet-luvun kohta Juoksupyörän välysasetukset.

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

hankausta, joka voi johtaa liialliseen
lämmöntuotantoon ja kipinöintiin.

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

Jos esiintyy putken rasitusta, korjaa putkisto.

Tiivistepesän asentaminen
Pumppu on saumatonta mallia. Tästä syystä kun lämpötila ylittää 82 °C (180 °F), painelaakeri täytyy siirtää
kauemmas pumpun lämmönlähteestä lisäämällä ylätiivisteholkki. Tällöin ilma pääsee kiertämään laakerin
ympärillä pitäen sen viileänä.
Ylätiivisteholkkia käytetään myös minimoimaan höyrypäästöjä, kun pumppu käsittelee valvottavia aiheita.
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1. Moottorin tuki
2. Ylätiivisteholkki
3. Tiiviste
4. Poistoputki
5. Tukilevy
6. Tiiviste
7. 76,2 mm:n (3 tuuman) NPT-naarasliitäntä
8. Kaivon kansi
9. Tiiviste

Asenna tiivisteinen tiivisteholkki
Tiivisteholkki on tiivistetty tehtaalla. Liukurengas voidellaan pumpun mukana toimitetun rasvakupin avulla.

Asennus (jatkuu)
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1. Täytä rasvakuppi millä tahansa litium-pohjaisella #2-rasvalla.
2. Asenna rasvakuppi tiivisteholkin kierteitettyyn aukkoon.
3. Käännä rasvakupin kantta useita kierroksia, jotta rasvaa syötetään liukurenkaaseen.
4. Kiristä tiivistysholkin mutterit käsivoimin.

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

Katso kytkimen valmistajan asennusohjeet.

Moottorin asennus ja kytkimen kohdistus
VAROITUS:

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

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

HUOMAUTUS:  Oikea kohdistus on pumppuyksikön asentajan ja käyttäjän vastuulla. Tarkista runkoon
kiinnitettyjen yksikköjen kohdistus ennen yksikön käyttämistä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla
laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

Asenna moottori.
Käytä NEMA C-pystypäätymoottoreita tämän pumpun kanssa. P-pohjaisia moottorisovittimia ja IEC-
moottorisovittimia on saatavilla lisävarusteina.
1. Asenna molemmat kytkinpuolikkaat ennen moottorin kiinnittämistä.

Katso kytkimen valmistajan ohjeita.
2. Käytä moottorin nostokorvakkeita ja laske moottori varovasti pumpulle.

Muista kohdistaa pultinreiät.
3. Ennen kytkimen liittämistä johdota moottori ja tarkista pyörimissuunta.

Pyörimissuunnan nuoli on moottorin tuessa. Oikea pyörimissuunta on myötäpäivään katsottaessa
voimanlähteestä juoksupyörään päin.

Kohdistustarkastukset
Kohdistustarkastusten ajankohdat

Kohdistustarkastukset täytyy tehdä seuraavissa tapauksissa:
• Prosessin lämpötila muuttuu.
• Putkisto muuttuu.
• Pumppu on huollettu.

Kohdistustarkastustyypit

Tarkastustyyppi Käyttöajankohta
Alkukohdistuksen
(kylmäkohdistus) tarkastus

Ennen pumpun ensikäyttöä, jolloin pumppu ja voimanlähde ovat
lepolämpötilassa.

Loppukohdistuksen
(lämminkohdistus) tarkastus

Käytön jälkeen, kun pumppu ja voimanlähde ovat käyttölämpötilassa.

Asennus (jatkuu)
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Alkukohdistuksen (kylmäkohdistus) tarkastukset

Ajankohta Syyt
Ennen jalustan muurausta Tämä varmistaa, että kohdistus voidaan suorittaa.

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

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

Loppukohdistuksen (lämminkohdistus) tarkastukset

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

ovat saavuttaneet käyttölämpötilan.

Määrävälein Laitoksen käyttömenetelmien mukaisesti.

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

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

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

käyttölämpötilassa.

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

Tämä estää väärän mittauksen.

Siirrä voimanlähdettä tai aseta sen alle välilevyjä säätöjen
tekemiseksi.

Tämä estää jännitystä syntymästä putkiston
asennuksissa.

Varmista mittauslukemia ottaessasi, että voimanlähteen
jalkojen kiinnityspultit on kiristetty.

Tämä pitää voimanlähteen paikoillaan, sillä
liike aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.

Varmista ennen kohdistuksen korjausten tekemistä, että
voimanlähteen jalkojen kiinnityspultit ovat löysällä.

Tällöin voimanlähdettä voidaan siirtää, kun
kohdistusta korjataan.

Tarkista suuntaus uudelleen kaikkien mekaanisten säätöjen
jälkeen.

Tällöin voidaan korjata säätöjen
seurauksena mahdollisesti syntyneet väärät
kohdistukset.

Mittakellojen kiinnitys kohdistusta varten
Tämän toimenpiteen suorittamiseen on käytettävä kahta mittakelloa.
1. Kiinnitä pumpun kytkimen (X)-puoleen kaksi mittakelloa:

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

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

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

3. Säädä mittakelloja tarvittaessa.

Kohdista joustokytkin

VAROITUS:
• Katkaise ja lukitse sähkövirta ennen pumpun asennusta ja huoltoa.
• Asennettaessa potentiaalisesti räjähdysherkässä ympäristössä varmista, että moottori on oikein sertifioitu.
• ATEX-luokitetussa ympäristössä käytetty kytkin on sertifioitava asianmukaisesti.

Pumpun ja moottorin kohdistaminen on erittäin tärkeää häiriöttömälle mekaaniselle toiminnalle. Kokeneen
asentajan tekemä suorasyrjäkohdistus on todettu riittäväksi useimpiin asennuksiin. Käytä mittakelloja
levykytkimissä ja käyttökohteissa, joissa halutaan käyttää tiukempia kohdistustoleransseja. Normaaleja
mittakellomenettelyjä voidaan käyttää.

Kohdista joustokytkin suorasyrjäviivaimen kanssa

VAROITUS:
• Katkaise ja lukitse sähkövirta ennen pumpun asennusta ja huoltoa.
• Asennettaessa potentiaalisesti räjähdysherkässä ympäristössä varmista, että moottori on oikein sertifioitu.
• ATEX-luokitetussa ympäristössä käytetty kytkin on sertifioitava asianmukaisesti.

Pumpun ja moottorin kohdistaminen on erittäin tärkeää häiriöttömälle mekaaniselle toiminnalle. Kokeneen
asentajan tekemä suorasyrjäkohdistus on riittävä useimpiin asennuksiin. Käytä mittakelloja levykytkimissä
ja käyttökohteissa, joissa halutaan käyttää tiukempia kohdistustoleransseja. Käytä tällöin normaaleja
mittakellomenettelyjä.
1. Aseta suorasyrjäviivain kummankin kytkimen reunan poikki neljään kohtaan 90° päähän toisistaan.
2. Siirrä moottoria, kunnes suorasyrjäviivain lepää tasaisesti jokaisessa kohdassa.
3. Toista näitä vaiheita, kunnes oikea kohdistus saavutetaan.
4. Asenna joustava holkki napojen väliin pumpun tietopaketissa olevien valmistajan ohjeiden mukaisesti.
5. Kiristä kaikki moottorin pultit.

Uimurisäätimen asennus
ITT toimittaa useita erilaisia uimurisäätimiä. Katso oikea asennusmenettely uimurisäätimien mukana
toimitetuista asennusohjeista. Tässä aiheessa kuvataan Square D 9036 Simplex- ja Square D 9038 Duplex -
uimurisäätimet.

Asennus (jatkuu)
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Uimurisäätimien toiminta
Square D 9036 Simplexiä ja Square D 9038 Duplexia ohjataan säätämällä kauluksia (335). Kun nesteen taso
nousee, uimuri nousee ja koskettaa yläkaulusta. Uimurin tangon ylöspäin suuntautuva liike saa säätimen
sisällä olevan mekaanisen kytkimen sulkeutumaan. Tämä täydentää piirin käynnistimeen. Käyttö jatkuu,
kunnes nesteen taso laskee niin alas, että uimuri koskettaa alakaulusta. Tämä vetää tangon alas, avaa
kytkimen ja sammuttaa pumpun.
Ainoa ero Square D 9036 Simplexin ja Square D 9038 Duplexin välillä on toimintajärjestyksessä. Square D
9038 Duplexissa ensimmäinen pumppu käynnistyy, kun veden pinta nousee. Tällöin uimuri koskettaa
yläkaulusta. Kun veden pinta laskee ja sammuttaa ensimmäisen pumpun, säätimen sisällä oleva vipuvarsi
vaihtaa mekaanisesti toiseen pumppuun, joka käynnistyy seuraavaa jaksoa varten.
Jos ensimmäinen pumppu ei pysty täyttämään kysyntää tai ei käynnisty lainkaan, pinnan jatkuva nousu
käynnistää molemmat pumput. Molemmat pumput käyvät, kunnes veden pinnan alaraja saavutetaan. Jos
kummatkaan pumpun eivät pysty täyttämään kysyntää, voidaan toimittaa vaihtovirtageneraattorin
valinnainen korkean veden hälytyskytkin, joka sulkee kytkimen, jos veden pinta nouse toisen pumpun yli.
Kytkin voidaan kytkeä asiakkaan hankkimaan hälytystorveen tai -valoon.

APEX-ylärajahälytys
APEX-ylärajahälytys on itsenäinen laite, joka tunnista nesteen korkeuden ja sulkee kytkimen, joka aktivoi
erillisen hälytyksen. Kytkin on kiinnitetty tukilevyn yläpuolella olevaan putkeen. Putken täytyy ulottua
sumppuun 10–15 cm (4–6 tuumaa) vaaditun toimintapisteen alapuolelle. Kun nesteen pinta nousee
pumpussa, ansailma saa kytkimen sisällä olevat palkeet täytymään ja laukaisemaan mikrokytkimen. Kytkin
voi sitten aktivoida valon, torven, releen, magneettiventtiilin tai muun sähkötoimisen laitteen
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1. Ylivesihälytys
2. Alennussovitin, 13,0 × 26,0 mm (0,5 × 1,0 tuumaa)
3. Nippa, 26,0 mm (1,0 tuumaa)
4. Kytkin, 26,0 mm (1,0 tuumaa)
5. Kaivon kansi
6. Putki, 26 mm (1,0 tuumaa), 204 mm (8,0 tuumaa) lyhyempi kuin pumpun

pituus
7. Katkaise putki 64 mm (2,5 tuumaa) kytkimen halutun toimintapisteen

alapuolelta

Apumäntätyyppinen nesteen korkeustason Magnetrol-säätökytkin
Suljetussa putkessa oleva magneettitiiviste sulkee apumäntätyyppisen nesteen korkeustason Magnetrol-
säätökytkimen. Jouseen ripustettujen apumäntien noste ohjaa kytkimen toimintaa. Kun nesteen pinta
nousee, sen aiheuttama nosteen muutos liikuttaa jousta ylöspäin. Jousen liike saa magneettisen holkin
vetämään puoleensa kääntyvää magneettia, mikä sulkee toimikytkimen. Katso oikea asennus ja
konfiguraatio valmistajan toimittamasta asennusoppaasta.

Uimurikuulakytkimet
Uimurikuulat ovat itsenäisiä kytkimiä, joita käytetään kerrannaiskokoonpanoissa pumpun piirin ohjaukseen.
Uimurikuulat ripustetaan sumppuun haluttuun ohjaustasoon. Kun nesteen pinta nousee uimurikuulan
tasolle, kytkin alkaa kellua. Uimuri on joko ankkuroitu putkeen tai varustettu painolla. Näin kytkin voi
kallistua, kun nesteen pinnan nousu jatkuu. Kun uimuri kallistuu, kytkin sulkeutuu. Kytkimen avulla voit
käynnistää pumpun, aktivoida korkean tason hälytyksen tai ohjata jotain muuta sähkötoimista laitetta.

Asennus (jatkuu)
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Asenna Square D 9036 Simplex- ja 9038 Duplex -uimurisäätimet
Simplex-yksikön tai 9038 Duplex -vaihtovirtageneraattorin uimurikytkimen 9036 kanssa käytetään
yksinkertaista uimuri- ja tankokokoonpanoa. Katso kytkimen oikea johdotus valmistajan kytkentäkaaviosta.
Jos kaivon kansi toimitetaan pumpun mukana, uimurikytkimen tukiputki (435) ja yläohjaintanko (337) on
asennettu tehtaalla. Jos kaivon kansi on muiden toimittama, reiät täytyy etsiä, porata ja kierteittää ennen
kytkimen asennusta.
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Kuva 5: Uimurin, tangon ja kytkimen sijainti:

1. Peitelevyn (A) halkaisija
2. Säde (B)
3. Pumpun CL
4. Säde 178,0 mm (7,0 tuumaa)
5. 31,8 mm (1,25 tuumaa) NPT-uimurikytkin,

NTG-pylväs
6. 9,5 mm (0,38 tuumaa) uimuritangon ohjaimen

NPT
7. Uimurin läpimitta 203,0 mm (8 tuumaa) (vakio)

Numero Suojalevyn läpimitta (A) Säde (B)
1 559 mm (22 in.) 368 mm (14.50 in.)
2 673 mm (26.50 in.) 419 mm (16.50 in.)
3 787 mm (31.00 in.) 470 mm (18.50 in.)

1. Kiinnitä ennen pumpun asentamista sumppuun alaohjausvarsi (366) ja uimuritangon ohjain (336)
oikeaan imusuojuksen pulttiin (asettelun mukaan).

2. Kierrä uimurikytkimen tuen putki (435) ja yläohjaintanko (337) kaivon kanteen.
3. Kiinnitä uimurikytkimen kannatin (398) uimurikytkimen tuen putkeen.

Voit kiertää uimurikytkintä pumpun keskilinjan ympäri säteellä (B).
4. Asenna uimuritanko (334), uimuri (342) ja kaulukset (335).

Säde (4) täytyy säilyttää uimurikytkimen pylvään ja uimurin välillä.
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Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja
sammutus
Käynnistyksen valmistelu

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

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

suljettuna. Tällöin voi aiheutua räjähdysvaara pumpattavan aineen höyrystymisen vuoksi, josta voi
seurata nopeasti pumpun vaurioituminen ja henkilövahinkoja.

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

• Pumpun käyttö vastakkaiseen kiertosuuntaan voi saada sen koskettamaan metalliosia, lämpenemään tai
puhkeamaan.

Turvatoimet

HUOMAUTUS:
• Tarkista voimanlähteen asetukset ennen pumpun käynnistämistä.
• Varmista, että lämmitysnopeus ei ole suurempi kuin 1,4 °C (2,5 °F) minuutissa.

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

rikkoudu ensimmäisessä käynnistyksessä.
• Säädettävät voimanlähteet on ajettava nimellisnopeudelle mahdollisimman nopeasti.
• Käytä uutta tai uudelleenrakennettua pumppua nopeudella, joka tuottaa riittävän virtauksen

huuhtelemaan ja jäähdyttämään tiivisteholkin holkkien pinnat.
• Jos pumpattavan nesteen lämpötila ylittää 93 °C (200 °F), lämmitä pumppu ennen käyttöä. Kierrätä

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

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä älä säädä vaihtelevanopeuksisia voimanlähteitä tai tarkista
nopeudensäätimen tai ylinopeuslaukaisun asetuksia, kun pumppuun on kytketty vaihtelevanopeuksinen
voimanlähde. Jos asetuksia ei ole vahvistettu, kytke laite irti ja noudata voimanlähteen valmistajan
toimittamia ohjeita.

Pyörimissuunnan tarkistaminen
VAROITUS:

• Pumpun käyttö vastakkaiseen kiertosuuntaan voi saada sen koskettamaan metalliosia, lämpenemään tai
puhkeamaan.

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

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

Pumppu toimitetaan kytkinvälike poistettuna.
4. Avaa voimanlähteen virransyöttö.
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5. Varmista, että järjestelmän lähellä ei ole ketään, ja liikuta voimanlähdettä niin kauan että pystyt
määrittämään, että kiertosuunta vastaa laakeripesän tai liitinrungon nuolia.

6. Katkaise voimanlähteen virransyöttö.

Painelaakerin voitelu
VAROITUS:
Muista voidella laakerit oikein. Muutoin laite saattaa ylikuumeta, aiheuttaa kipinöitä tai rikkoutua
ennenaikaisesti.

Rasvavoitelu
Pumpun mukana tulee rasvavoideltu kaksoispainelaakeri. Laakeri on esivoideltu tehtaalla litiumpohjaisella
rasvalla. Voitele laakeri uudelleen Huolto-luvun aikataulun mukaisesti.

Puhdas öljysumuvoitelu
Puhdas öljysumuvoitelu

Huuhtele pysyvät laakerit.
Vakiotukilevyssä on viisi 1/4-tuuman putken tulppaa, joita käytetään huuhtelulinjojen liittämiseen.
Jokaiseen tulppaan voidaan liittää viisi laakeria. Pumpussa, jossa on alle viisi laakeria, on silti viisi tulppaa,
mutta vain vaadittu määrä on liitetty laakereihin.
1. Irrota tuplat huuhtelulinjoihin liitetyistä rei'istä.
2. Liitä hanoihin ulkoinen puhtaan veden lähde.

Vesilähteen täytyy pystyä toimittamaan 1–2 GPM jokaiseen laakeriin.
3. Aloita huuhtelu kääntämällä vesi päälle.

Kestovoidellut laakerit
Kestovoidelluissa laakereissa on huulitiiviste laakerin ylä- ja alapuolella pitämässä hiekka poissa laakerista.
Kestovoidellut laakerit käyttävät jousikuormitteista rasvakuppia voiteluun. Laakerit on esivoideltu tehtaalla,
mutta rasvakupit toimitetaan eri laatikossa kuljetusvaurioiden ehkäisemiseksi. Täytä rasvakupit rasvalla ja
ruuvaa kupit laakereihin kiinnitettyihin hanoihin. Täytä kupit uudella rasvalla tarpeen mukaan. Tarkista
rasvakupit usein käynnistyksen jälkeen käytön tarkistamista ja parhaan uudelleenvoiteluvälin määrittämistä
varten.

123
333H

333H

369

197

213

369

123 Deflektori

197 Pysyvät laakerit
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213 Kotelo, pysyvät laakerit

333H Huulitiiviste

369 Pidätinrengas, pysyvät laakerit

Voitele kestovoidellut laakerit rasvakupeilla.
Mallit, joissa on rasvavoidellut laakerit: jousitoimiset automaattiset rasvakupit on suunniteltu ylläpitämään
pumpun pystykoteloon kiinnitettyjen pumpun välilaakerien jatkuva voitelu. Keskikara työntyy ulos
kotelosta, kun kuppi on täynnä, ja siirtyy vähitellen koteloon, kun rasvaa käytetään. Kun siipimutteri on
kierretty karan Zerk-sovitetta vastaan ja siipimutterin pohja lepää rasvakupin kannen päällä, rasvasäiliö on
tyhjä ja se täytyy täyttää.

Täytä kotelo
1. Käännä siipimutteria myötäpäivään, kunnes keskikara on täysin ylhäällä ja siipimutteri ei käänny enempää.
2. Aseta paineistettu voitelupuristin Zerk-yläsovitteeseen ja pumppaa rasvakuppia täyteen, kunnes pieni

määrä rasvaa tulee ulos kotelon sivuaukosta.
3. Herätä rasvakuppi irrottamalla siipimutteri. Anna jousen sisäisen paineen painaa rasva laakerin

voitelulinjaan.
4. Jos kara vetäytyy välittömästi koteloon ja laakeri on tyhjennetty, suorita nämä vaiheet:

a) Irrota yläkannen kierteet, jotta voit irrottaa rasvakupin kannen.
b) Tarkasta, onko uimurissa vikoja.
Jos kaikki rasva on uimurin takapuolella, uimuri on viallinen ja se täytyy vaihtaa.

Virtauksen säätö (ensisijainen tapa)
1. Avaa siipimutteri kokonaan keskikaran Zerk-sovitetta vasten.
2. Avaa kuristusruuvin kuusiomutteri ja käännä rakoruuvia myötäpäivään noin puoli kierrosta kerrallaan.
3. Lukitse kuusiomutteri uudelleen ja tarkkaile karan liikettä.

Jos rasvakupissa oleva rasva loppuu 1–2 käyttöviikon aikana, virtaus on oikea ja pitää yllä laakerien oikean
rasvan määrän.

Virtauksen säätö (vaihtoehtoinen tapa)
Tämä tapa tuottaa tarkemman määrän rasvaa laakereille muuttuvista käyttölämpötiloista ja
ympäristöolosuhteista riippumatta. Huoltoaikataulun täytyy kuitenkin olla hallitumpi, jotta varmistetaan,
että tämä tehdään säännöllisesti.
1. Jätä kuristusruuvi lukituksi ja auki.
2. Ruuvaa auki siipimutteria useita kierroksia aina 2–3 käyttöpäivän jälkeen.

Akselin tiivistäminen mekaanisella tiivisteellä
Turvatoimet

VAROITUS:
Ex-luokitellussa ympäristössä käytettävän mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmukaisesti sertifioitu.
Varmista ennen käynnistystä, että kaikki alueet, joissa pumpattava neste voi vuotaa työympäristöön, ovat
suljettuja.
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HUOMAUTUS:
• Mekaanisella tiivisteellä on oltava asianmukainen tiivisteen huuhtelujärjestelmä. Muussa tapauksessa se

saattaa ylikuumentua ja rikkoutua.
• Jäähdytysjärjestelmiä - kuten laakerien voitelujärjestelmissä ja mekaanisten tiivisteiden järjestelmissä -

on käytettävä asianmukaisesti, jotta ei synny liikaa lämpöä tai kipinöitä ja jotta laitteet eivät rikkoudu
ennenaikaisesti.

• Tiivistysjärjestelmät, jotka eivät puhdistu tai tuuletu itsestään (kuten suunnitelma 23), on tuuletettava
manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin lämpöä syntyy liikaa ja tiivisteet vioittuvat.

Kuljetus
Pumput saatetaan lähettää mekaaninen tiiviste asennettuna tai ilman.

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

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

Akselin tiiviste ja tiivisteholkki
Pumppu on saumatonta mallia. Tästä syystä kun lämpötila ylittää 82 °C (180 °F), painelaakeri täytyy siirtää
kauemmas pumpun lämmönlähteestä lisäämällä ylätiivisteholkki. Tällöin ilma pääsee kiertämään laakerin
ympärillä pitäen sen viileänä.
Ylätiivisteholkkia käytetään myös minimoimaan höyrypäästöjä, kun pumppu käsittelee valvottavia aiheita.

Höyryvaipan pumput (sula rikki -rakenne)
Höyryvaippaliitännät ovat tukilevyssä. Höyryn tulolinja on liitetty asianmukaiseen höyrylähteeseen, ja
höyrylähtö/lauhdeliitännät tehdään asennusvaatimusten perusteella. Sopivaa ansaa on käytettävä.

Juoksupyörän välyksen asettaminen
Oikean juoksupyörävälyksen tärkeys

Oikea juoksupyörän välyksen asetus varmistaa, että pumppu toimii korkealla hyötysuhteella.

VAROITUS:
• Vauhtipyörän välyksen säätöohjeita on noudatettava. Välyksen väärä asetus tai ohjeiden noudattamatta

jättäminen voi johtaa kipinöintiin, odottamattomaan lämmönkehitykseen ja laitteistovaurioon.

Välyksen tehdasasetus on 0,4 mm imusuojuksesta, mutta se voi muuttua, kun putkisto kiinnitetään.

Pumpun esitäyttäminen
VAROITUS:
Nämä pumput eivät esitäyty automaattisesti, vaan ne on esitäytettävä aina ennen käyttöä. Jos niitä ei
esitäytetä, ne voivat ylikuumentua ja pumput ja tiivisteet voivat vioittua pahasti.
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HUOMIO:
Älä käytä pumppua kuivana, koska se voi vaurioittaa pumppua ja/tai pysyviä laakereita.

Älä koskaan käynnistä pumppua, ennen kuin se on esitäytetty oikein. Upota pumpun pesä kokonaan ennen
pumpun käynnistystä.
Kuivan kuopan/ulkosäiliön kiinnitysyksiköt:
1. Varmista, että imusyöttölinjassa on riittävä nestepaine pumpun esitäyttämiseksi.
2. Avaa imuventtiili hitaasti.

Kytkinsuojuksen asennus
VAROITUS:

• Älä koskaan käytä pumppua ilman, että kytkinsuojus on asennettu asianmukaisesti.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Räjähdyskäyttöön luokitellussa ympäristössä käytetyn kytkimen on oltava asianmukaisesti sertifioitu ja

valmistettu kipinöimättömästä materiaalista.

Pumppuun ei toimitettaessa ole asennettu kytkinsuojusta, koska moottoria ja kytkintäkään ei ole asennettu.
1. Kiedo teräsverkkosuoja (501) moottorin tuen ympärille.
2. Asenna kaksi suojajousta (501L).

Pumpun käynnistäminen
HUOMIO:

• Tarkkaile käynnistyksen yhteydessä painemittareita. Jos poistopainetta ei saavuteta nopeasti, sammuta
voimanlähde, esitäytä pumppu uudelleen ja yritä käynnistää se uudelleen.

• Tarkkaile pumpun tärinää, laakerin lämpötilaa ja melua. Jos normaalit tasot ylitetään, sammuta
pumppu ja käsittele asia.

1. Sulje poistoventtiili täysin tai avaa se osittain järjestelmän olosuhteiden mukaan.
2. Käynnistä voimanlähde.
3. Avaa poistoventtiiliä hitaasti, kunnes pumpun virtaus on halutunlainen.
4. Tarkista välittömästi painemittari ja varmista, että pumppu saavuttaa oikean poistopaineen nopeasti.
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5. Jos pumppu ei saavuta oikeaa painetta, toimi seuraavasti:
a) Pysäytä voimanlähde.
b) Esitäytä pumppu uudelleen.
c) Käynnistä voimanlähde uudelleen.

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

Pumppu voi ylittää normaalitasot useista eri syistä. Katso Vianmääritys-osasta tietoja tämän
ongelman mahdollisista ratkaisuista.

7. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes pumppu toimii normaalisti.
8. Kun pumppu on lämminnyt ensimmäistä kertaa, sammuta yksikkö hetkellisesti ja säädä juoksupyörän

välys uudelleen.

Pumpun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Yleistä

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

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

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

• Varmista, että pumppua käytetään määrätyllä toiminta-alueella. Jos näin ei toimita, pumppu voi
vaurioitua kavitoinnista tai paluukierrosta.

Alennetun tehon toiminta

VAROITUS:
Älä koskaan käytä mitään pumppausjärjestelmää, jos imu tai poisto on tukkeutunut. Jopa lyhyt käyttö näissä
olosuhteissa voi aiheuttaa pumpussa olevan nesteen ylikuumenemisen ja voimakkaan räjähdyksen. Ryhdy
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näin ei pääse tapahtumaan.

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

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

Käyttäminen pakkasolosuhteissa

HUOMAUTUS:
Älä anna sammutetun pumpun olla alle nollan asteen lämpötilassa. Tyhjennä pumppu kaikista nesteistä. Jos
ohjeita ei noudateta, neste voi jäätyä ja vaurioittaa pumppua.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)

Model 3171 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 33



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

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

Pumpun ja voimanlähteen loppukohdistus
VAROITUS:

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

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

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

järjestelmä saavuttavat käyttölämpötilan.
2. Sammuta pumppu ja voimanlähde.
3. Poista kytkinsuojus.

Katso Huolto-luvun kohta Kytkinsuojuksen poistaminen.
4. Tarkista kohdistus yksikön ollessa vielä kuuma.

Katso Asennus-luvun kohta Pumpun ja voimanlähteen kohdistus.
5. Asenna kytkinsuojus takaisin.
6. Käynnistä pumppu ja voimanlähde uudelleen.
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Huolto
Huoltoaikataulu
Huoltotarkastukset

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

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

Säännöllinen huolto
Suorita nämä tehtävät aina rutiinihuollon yhteydessä:

• Voitele painelaakerit.
• Tarkista tiivisteet, jos niitä on.

Rutiinitarkastukset
Tee nämä toimet aina, kun teet pumpulle rutiinitarkastuksen:

• Tarkista epätavallisen melun, tärinän ja laakerin lämpötilan varalta.
• Tarkista pumpusta ja putkistosta mahdolliset vuodot.
• Analysoi värinä.
• Tarkasta poistopaine.
• Tarkasta lämpötila.
• Tarkista tiivistyskammio ja tiivisteholkki vuotojen varalta.

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

Kolmen kuukauden tarkastukset
Tee nämä toimet kolmen kuukauden välein

• Tarkista jalustan ja kiinnityspulttien kireys.
• Tarkista liukurengas, jos pumppu on ollut käyttämättömänä, ja korvaa holkki uudella, mikäli tarpeen.
• Tarkista akselin kohdistus ja kohdista tarvittaessa uudelleen.

Vuotuiset tarkastukset
Suorita nämä tarkastukset kerran vuodessa:

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

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

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

Huolto
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Painelaakerit
Mallin 3171 mukana tulee rasvavoideltu kaksoispainelaakeri. Laakeri on esivoideltu tehtaalla. Voitele laakeri
uudelleen seuraavan taulukon aikataulun mukaisesti.
Taulukko 2: Voiteluvälit käyttötunteina
Moottoriyksikön
kokoryhmä

Alle 1800 r/min 1800 r/min 3000 r/min 3600 r/min

S/ST 2,000 2,000 1,200 750
M/MT 2,000 1,800 800 450
L 2,000 1,200 - -

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

Muista kiertää akselia hitaasti käsin huuhtelun aikana.
2. Huuhtele laakeripesä varsinaisella voiteluöljyllä öljynlaadun varmistamiseksi puhdistuksen jälkeen.

Voitelurasvan vaatimukset
Turvatoimet

• HUOMAUTUS:  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.
Tämä voi heikentää suoritustehoa.

• HUOMAUTUS:  Poista laakerit ja vanha rasva, jos haluat vaihtaa rasvan tyyppiä tai kovuutta. Jos
näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

Laakerin lämpötila
Laakereiden lämpötila on tavallisesti 18°C (20°F  korkeampi kuin laakeripesän ulkopinnan lämpötila.
Tästä taulukosta selviää pumpun vaatima voitelurasva toimintalämpötilan mukaisesti.
Laakerin lämpötila Rasvatyyppi
-15 °C – 110 °C (5 °F – 230 °F) Käytä litiumpohjaista mineraaliöljyrasvaa, jonka

kovuus on NLGI 2.
Ylitä 177°C (350°F) Käytä korkean lämpötilan rasvaa.

Mineraaliöljyrasvoissa tulee olla hapettumisen
stabilointiaineita ja kovuutena NGLI 3.

Rasvasuositus lämpötilan mukaan.
Useimmissa pumpuissa rasvana on Sunoco 2EP. Korkean lämpötilan yksiköt, jotka voivat pumpata
nesteitä, joiden lämpötila ylittäää 177°C (350°F), käyttävät Mobil SCH32 -rasvaa.
Tässä taulukossa esitetään, minkä merkkistä rasvaa pumpun voitelussa tulisi käyttää.
Merkki Kun pumpatun nesteen

lämpötila on alle 177°C (350°F)
- NLGI kovuus 2

Kun pumpatun nesteen
lämpötila on yli 177°C (350°F) -
NLGI kovuus 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP N/A
SKF LGMT 2 LGMT 3

Voitele uudelleen painelaakeri

HUOMAUTUS:  Varmista, että rasvasäiliö, rasvausväline ja liittimet ovat puhtaat. Jos näin ei toimita,
laakeripesään voi joutua epäpuhtauksia, kun laakerit rasvataan uudelleen.

Huolto (jatkuu)
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1. Pyyhi rasvaliittimistä lika.
2. Irrota rungon pohjasta kaksi rasvanpoistotulppaa.
3. Täytä molemmat rasvatilat liitäntöjen kautta suositellulla rasvalla, kunnes poistoaukoista tulee uutta

rasvaa.
4. Varmista, että rungon tiivisteet ovat paikallaan laakeripesässä.

Jos ne eivät ole, paina ne paikoilleen pohjan tyhjennysaukkoihin.
5. Kiinnitä rasvanpoistotulpat takaisin.
6. Pyyhi ylimääräinen rasva pois.
7. Tarkista kohdistus uudelleen.

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

Pysyvät laakerit
Tarkista pesän kauluksen (155) ja pysyvän laakerin (197) sisähalkaisija Laakerien sovitukset ja toleranssit -
taulukon mittojen mukaan. Jos sisähalkaisija on sallittua suurempi, irrota lukitusrengas (369) ja irrota nämä
osat vaihtoa varten käyttämällä sopivaa hydraulista puristinta. Jos käytössä on kestovoidellut laakerit, myös
huulitiivisteet (333H) täytyy irrottaa.
Laakerin sisähalkaisija on hieman suurempi, ennen kuin se painetaan koteloon, jota sisähalkaisija voi
kutistua, kun se painetaan paikallaan.

Akselin tiivisteen huolto
Mekaanisen tiivisteen huolto

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

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

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

manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin lämpöä syntyy liikaa ja tiivisteet vioittuvat.
• Jäähdytysjärjestelmien (esimerkiksi laakereiden voitelua ja mekaanisia tiivisteitä varten) on toimittava

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

liiallista lämmönmuodostusta ja tiiviste voi vahingoittua.

Viitepiirustus
Valmistaja toimittaa viitepiirustuksen tietopaketin mukana. Säilytä tämä piirustus tulevaa käyttöä varten
tehdessäsi huolto- ja tiivisteiden säätötoimenpiteitä. Tiivisteen piirustuksessa määritetään tarvittavat
huuhtelunesteen liitäntäpisteet.

Ennen kuin käynnistät pumpun
Tarkista tiiviste ja kaikki huuhteluputket.
Jos pumpun mukana toimitetaan öljyvoidellut tiivisteet, pidä tiivistepinnat aina voideltuina öljyllä.

Huolto (jatkuu)
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Tiivistepesän huolto

VAROITUS:
• Liukurenkain varustettuja tiivisteholkkeja ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.
• Älä koskaan yritä vaihtaa liukurenkaita, ennen kuin käyttöpäästä on katkaistu virta ja kytkinvälike on

poistettu.

Voiteluvälit
Voiteluvälit vaihtelevat lämpötilan ja tiivistysholkin tiukkuuden mukaan. Pidä rasvakuppi aina täynnä.
Käännä rasvakuppia määrävälein useita kertoja samalla, kun ruiskutat uutta rasvaa tiivisteholkkiin. Tarkista
pumppu päivittäin käynnistettäessä ja jatka tätä väliä tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS:
Älä kiristä tiivistepesää liikaa. Liiallinen paine voi kuluttaa tiivisteen loppuun ennenaikaisesti ja aiheuttaa
pahoja vaurioita akselille.

Tiivisteen vaihto
Vaihda tiiviste tässä järjestyksessä:
1. Kolme tiivisterengasta
2. Lyhtyrengas
3. Kaksi tiivisterengasta
4. Tiivistysholkki

Purkaminen
Purkamisen varotoimenpiteet

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

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

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Puristumisvaara Yksikkö ja osat voivat olla painavia. Käytä aina asianmukaisia nostotapoja ja

teräskärkisiä jalkineita.
• Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata

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

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

Tarvittavat työkalut
Pumpun purkamiseen tarvitaan nämä työkalut:

• Laakerin ulosvedin
• Messinkipakotusvasara
• Puhdistusaineita ja liuottimia
• Mittakellot
• Rakotulkkeja

Huolto (jatkuu)
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• Hydraulinen puristin
• Induktiolämmitin
• Nostohihna
• Mikrometri
• Kuminuija
• Ruuvitaltta
• Tiivistysrengaspihdit
• Momenttiavain ja hylsyjä
• Lenkkiavaimet

Pumpun tyhjennys

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

välttääksesi fyysisen vamman.

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

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

3. Jätä tyhjennysventtiili auki .
Älä sulje tyhjennysventtiiliä ennen kokoamisen päättymistä.

4. Tyhjennä neste putkistosta ja huuhtele pumppu tarvittaessa.
5. Irrota kaikki lisäputkistot.
6. Poista kytkinsuojus.
7. Irrota kytkin.

Irrota pumppu sumpusta.
1. Irrota moottorin pultit (371).

501L

338

371L 240

501

2. Aseta nostolenkki moottorin nostokorvakkeisiin ja irrota moottori.
3. Irrota tukilevyn ankkuripultit.
4. Kiinnitä silmukkapultit tukilevyyn.
5. Käytä sopivankokoisia nostolenkkejä pumpun nostamiseen sumpusta.

Huolto (jatkuu)
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Katso oikeat käsittelytoimenpiteet Asennus-kappaleesta.
6. Aseta pumppu vaakasuoraan asianmukaisten tukien päälle, jossa on riittävästi tilaa pumpun purkamiseen.
7. Irrota pultit (317N) sihdin (187) irrottamista varten.

351A

 
 

 

 

  370H

182
187

317N

351

8. Irrota imusuojus (182).
9. Irrota ja poista imusuojuksen tiiviste (351).

Vaihda tiiviste uudelleenkokoamisen aikana.
10. Irrota poistokäyrän kotelon pultit (370H).
11. Kytke irti kaikki pysyvien laakerien huuhteluputkistot (190).

Juoksupyörän irrottaminen

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

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

Juoksupyörän mutterissa on vasenkätiset kierteet.
3. Vedä juoksupyörä pois akselilta.

Käytä tarvittaessa jakoavain-tyyppistä ulosvedintä.

Huolto (jatkuu)
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100 101 178 199 198

122

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

5. Vain L-ryhmän malleille - toimi seuraavasti:
a) Irrota sovittimen pulttien (300) kotelo (100).
b) Irrota kotelo. Älä irrota kotelon kaulusta (155) tässä vaiheessa.
c) Irrota sovittimen (108) pylvääseen kiinnittävät pultit.
d) Irrota sovitin. Älä irrota laakeria (197) tässä vaiheessa.

192/30 370G 536G 357V
100

155

Pylvään purkaminen
1. Irrota pylväs pysyvän laakerin pesän pultteihin (372B) asti.

Jos pumpussa ei ole pysyviä välilaakereita (vain yksi pylväsosa), ohita tämä vaihe, koska pylvään jatkeita
(306) tai pysyvän laakerin pesiä (213) ei ole.
a) Aloita pumpun pesäpäästä ja irrota pylvään jatkeet (306), pysyvän laakerin pesät (213) ja deflektorit

(123) yksi kerrallaan. Tue akselia, jotta se ei taivu, kun näitä osia irrotetaan.
Pääpylvästä (192) ei tarvitse irrottaa. Älä irrota pysyviä laakereita tässä vaiheessa. Tutustu
tarkastusmenettelyihin ennen irrotusta.

Huolto (jatkuu)
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192
213

369
357X

306
536E

197
123

372B

2. Irrota pumpun puolikkaan kytkimen napa (233) ja kiila.
3. Irrota lukituspultit (370C), ja liu'uta sitten laakerin kuori (134) akseleineen ulos moottorin tuen (240)

läpi.

HUOMIO:
Jos akseli on yli 2,7 metriä pitkä, sen käsittelyyn vaaditaan kaksi ihmistä. Virheellinen käsittely saattaa
taivuttaa akselia.

136
382

112

370C 193B
134

369A

332A 361A
370D

415 113 333 400 122

vain M/MT/L

4. Vipua sokkelotiiviste (332A) irti laakerin kuoresta (134) ruuvitaltalla.

HUOMAUTUS:
Suosittelemme, että sokkelotiiviste vaihdetaan joka kerta kun pumppu tarkastetaan.

5. Irrota laakerin pidätysrengas (361A).
6. Liu'uta laakerin kuori (134) pois laakerista ja akselista.
7. Irrota lukkomutteri (136) ja lukkoaluslevy (382).
8. Irrota laakeri (112) sopivalla laakerin ulosvetimellä.

Muista säilyttää laakeri tarkastusta varten.
9. Aseta akseli pöydälle, jossa sillä on riittävä tuki.

Pumppua ei tarvitse purkaa enempää, ellei huonoja osia tarvitse vaihtaa.

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

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

• Paikallista kulumista tai urittumista, jonka syvyys ylittää 3,2 mm (1/8 tuumaa).
• Kuoppautumista, jonka syvyys ylittää 3,2 mm (1/8 tuumaa).
• Epäsäännöllisyyksiä pesän tiivisteen istukan pinnassa

Juoksupyörän vaihtaminen
Tässä taulukossa esitetään juoksupyörän osien vaihtokriteerit:
Juoksupyörän osat Vaihtamisen ajankohta
Siipien reunat Kun nähtävissä on murtumia, kuoppautumista tai

korroosiovaurioita

Tiivisteiden, O-renkaitten ja istukoiden vaihto
• Vaihda kaikki tiivisteet ja O-renkaat jokaisen perushuollon ja purkamisen yhteydessä.
• Tutki istukat. Niiden on oltava sileitä ja ehjiä.

Voit korjata kuluneita istukoita kuorimalla ne sorvissa säilyttäen mittasuhteet muiden pintojen kanssa.
• Vaihda osat, jos istukat ovat vialliset.

Pylvään osat
Tarkista pylvään osat (306, 192) halkeamien ja voimakkaan syöpymisen varalta. Vaihda tarvittaessa.

Moottorin tuki
Tarkista moottorin tuki (240) halkeamien ja voimakkaan syöpymisen varalta. Vaihda tarvittaessa.

Akselin vaihto-ohjeet
Akselin mittaustarkistus

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

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

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

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

Huolto (jatkuu)
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Laakereiden tarkistus
Laakereiden kunto

Älä käytä laakereita uudelleen. Laakereiden kunto antaa hyödyllistä tietoa laakerirungon käyntiolosuhteista.

Tarkistuslista
Tee laakereiden tarkistuksen yhteydessä seuraavat tarkistukset:

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

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

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

Laakerien sovitukset ja toleranssit
Tämä taulukko viittaa ISO 286 (ANSI/ABMA Standard 7):n mukaisiin laakerien sovituksiin ja
toleransseihin tuumina (millimetreinä).
Taulukko 3: Pysyvien laakerien toleranssit
Kuvaus Laakeritunnus (painettu) Kotelon reikä Käyntivälys (1/2-

läpimittainen välys)
S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT L

Hiili 1,132–
1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Pronssi 1,129–
1,131
(28,677–
28,727)

1,629–
1,631
41,377–
41,427

2,256–
2,258
(57,302–
57,353)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,0055–
0,003
(0,140–
0,076)

Uurrettu
elastomee
ri

1,126–
1,130
(28,600–
28,702)

1,627–
1,632
(41,326–
41,453)

2,253–
2,257
(57,226–
57,328)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0035–
0,0005
(0,089–
0,013)

0,0045–
0,001
(0,114–
0,025)

0,005–
0,004
(0,127–
0,102)

Rulon 1,132–
1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

- - - 0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Pesän
kaulus

1,183–
1,190
(30,048–
30,226)

1,678–
1,685
(42,621–
42,799)

2,299–
2,306
(58,395–
58,472)

1,811–
1,816
(45,999–
46,126)

2,243–
2,245
(56,972–
57,023)

3,243–
3,245
(82,372–
82,423)

0,0335–
0,029
(0,851–
0,737)

0,031–
0,0265
(0,787–
0,673)

0,029–
0,0245
(0,737–
0,622)

Taulukko 4: Painelaakerin sovitteet
Ryhmä Akselin ulkomitat Shell ID
S/ST 0,9848/0,9844

(25,0139/25,0038)
2,4416/2,4409
(62,0166/61,9989)

M/MT 1,5755/1,5749
(40,0177/40,0025)

3,5442/3,5433
(90,0227/89,9998)

L 2,1660/2,1655
(55,0164/55,0037)

4,7253/4,7240
(120,0226/119,9896)

Huolto (jatkuu)
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Akselipoikkeamien toleranssit
Seuraavat akselin suoruusvirhetoleranssit koskevat kaikkia kokoryhmiä:

• Kytkinpää: 0,051 mm (0,002 tuumaa)
• Akselirunko: 0,0005 tuumaa/jalka
• Juoksupyörän pää: 0,127 mm (0,005 tuumaa)

Kokoaminen
Kokoa pylväs ja tukilevy

1. Jos käytetään valinnaista tiivisteholkkia, kiinnitä tiivisteholkki (221) tukilevyyn (189) pulteilla (370L).
2. Kiinnitä moottorin tuki (240):

Jos... Niin...
Käytetään tiivisteholkkia Kiinnitä moottorin tuki (240) tiivisteholkkiin pulteilla (370J).

Ei käytetä tiivisteholkkia Kiinnitä moottorin tuki (240) tukilevyyn (189) pulteilla (370J).
3. Kiinnitä pääpylväs (192):

Jos... Niin...
Käytetään tiivisteholkkia Kiinnitä pääpylväs (192) tiivisteholkkiin pulteilla (370M).

Ei käytetä tiivisteholkkia Kiinnitä pääpylväs (192) moottorin tukeen pulteilla (370M).

Varmista, että tuuletusaukot ovat lähempänä moottorin tukea.

240 370L 192

370M

189132

Kokoa pyörivä elementti

HUOMIO:
Jos akseli on yli 2,7 metriä pitkä, sen käsittelyyn vaaditaan kaksi ihmistä. Virheellinen käsittely saattaa
taivuttaa akselia.

136

382 112
370C

193B 134 369A

122
400

333113
415

370D
361A

332A

M/MT/L
ainoastaan

Huolto (jatkuu)
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1. Kaikki ryhmät paitsi S/ST: asenna pidätinrengas (369A) akselille (122).
2. Asenna painelaakeri (112) akselille.

Laakerien asentamiseen on useita tapoja. Suositeltu tapa on käyttää induktiolämmitintä, joka sekä
kuumentaa että demagnetisoi laakerin.

HUOMIO:
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerilämmittimen käytön yhteydessä. Laakerit kuumentuvat ja voivat
aiheuttaa fyysisen vamman.

3. Asenna lukkoaluslevy (382) akselille (122). Varmista, että lukkoaluslevyn kynsi on akselin kiilaurassa.
4. Kierrä lukkomutteri (136) akseliin ja kiristä lukkomutteri tiukasti.
5. Taita jokin lukkoaluslevyn kynsi lukkomutterin yhteen koloon. Kohdista tarvittaessa lukkoaluslevyn

kieleke lukkomutterin koloon kiristämällä lukkomutteria.
6. Paina rasvatiiviste (333) laakerin kuoreen (134).
7. Liu'uta laakerin kuori akselin pumpun puoleiseen päähän laakerin päälle.
8. Aseta pidätinrengas (361A) laakerin kuoren uraan. Varmista, että litteä puoli pysyy laakeria vasten.
9. Liu'uta sokkelotiiviste (332A) akselin kytkimen puoleisen pään yli samalla tasalle laakerin kuoren kanssa.
10. Kun tukilevy on pystyasennossa, liu'uta akseli vaakasuuntaan moottorin tuen läpi. Tue akselia ja

pylvästä sopivilla telineillä.
11. Asenna kiinnityspultit (370C) ja lukituspultit (370D) vastamuttereilla (415).

Kokoa pylväs
Jos tarvitaan pysyviä välilaakereita, tarvitaan myös pylvään lisäjatkeita (306) ja pysyvän laakerin pesiä (213).
1. Valmistele pysyvän laakerin pesäkokoonpanot tarpeen mukaan.

Pysyvää laakeria ei tarvitse keskittää tarkasti, eikä laakerin reikien tarvitse olla pesän reikien kohdalla.
Pesässä (213) olevan upotetun alueen avulla voiteluaineet löytävät laakerissa olevan aukon.
a) Irrota lukitusrengas (369) tarvittaessa.
b) Paina vanha pysyvä laakeri (197) ulos käyttämällä hydraulipuristinta.
c) Paina uusi pysyvä laakeri sisään.

Lukitusrengasta (369) ei enää tarvita sovitteiden takia. Jos pumpussa on lukitusrengas, sitä ei
tarvitse asentaa takaisin. Kestovoidellut laakerit tarvitsevat kuitenkin edelleen lukitusrenkaan.

2. Liu'uta pesäkokoonpano akselilla ja sovita pesän laippa pylvään laippaa vasten.
Varmista, että poistosuutin on kohdistettu poistoputken reikään tukilevyssä.

3. Asenna pultit (371G).

Kokoa juoksupyörä, imusuojus ja sihti
1. Levitä öljykerros akselille ja aseta juoksupyörän kiila (178) ja juoksupyörä (101) akselille.
2. Tarkista, että kaikki laakerin kuoren pultit (370C ja 370 D) on avattu kokonaan.
3. Asenna juoksupyörän aluslevy (199) ja juoksupyörän ruuvi (198).

Kun juoksupyörän ruuvi kiristetään, juoksupyörä sovitetaan akselille. Juoksupyörän ruuvissa on
nailonsisäke, joka lukitsee sen paikalleen. Älä ylitä näitä vääntömomenttiarvoja, kun kiristät
juoksupyörän ruuvia:

Ryhmä Vääntömomentti
S/ST 56 Nm (500 in-lbs)

M/MT ja L 102 Nm (900 in-lbs)

4. Asenna uusi imusuojuksen tiiviste (351), imusuojus (182) ja sihti (187) pulteilla (317N).
Seossihdeissä on huippuraskaat välialuslevyt (533) sihdin ja imusuojuksen välissä. Jos yksikön mukana
toimitetaan alauimurin ohjausvarsi (366), käytä erikoispitkää pulttia tässä reiässä.

5. Tarkista juoksupyörän aksiaalinen liike.

Huolto (jatkuu)
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Jos liike on alle 0,762 mm ( 0,030 tuumaa), lisää ylimääräisiä tiivisteitä (351) minimiliikkeen
saavuttamiseksi.

6. Asenna poistokäyrän tiiviste (351A) ja poistokäyrä (315) pulteilla (370H).
Kulmayhteen tarkka kohdistus on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan, että virtauksessa liitännän läpi ei
ole esteitä.

7. Asenna poistoputki (195), putkimutterit (242) ja laippa (195S, jos käytössä).
Varmista, että putkimutterit ovat tiukassa ja että pumppuun ei kohdistu rasitusta.

8. Pyöritä akselia käsin ja varmista, että takertelua ei ole.
9. Liitä kaikki apuputkistot.
10. Vaihda pumpun puolikkaan kytkimen napa (233) ja voitele pumpun laakerit.

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

Pumppua ei ole esitäytetty. Varmista, että kaivossa oleva neste yltää pesän
yläpuolelle. Jos yksikkö on tarkoitettu kuivalle
kaivolle, kotelon ja imuputken on oltava täysin
täynnä.

Poistopää on liian korkealla. Tarkista kokonaistulo, erityisesti kitkahäviö.

Moottorin nopeus on liian pieni. Tarkista moottorin nopeus.

Imuputki on tukkeutunut. Poista esteet.

Juoksupyörä, poistoputki tai sihti on
tukkeutunut.

Poista tukos tai huuhtele pumppu vastakkaiseen
suuntaan.

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

Imukorkeus on liian suuri. Lyhennä imuputkea.

Saatavilla oleva NPSH-määrä ei ole riittävä. Tarkista käytettävissä oleva ja vaadittu NPSH ja
säädä tarpeen mukaan.

Pumppu ei tuota ilmoitettua
nimellisvirtausta tai -nostoa.

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

Poistopää on odotettua korkeammalla. Tarkista kokonaistulo, erityisesti kitkahäviö.

Juoksupyörä, poistoputki tai sihti on
tukkeutunut.

Poista tukos tai huuhtele pumppu vastakkaiseen
suuntaan.

Moottorin nopeus on liian pieni. Tarkista moottorin nopeus.

Imuputki on tukkeutunut. Poista esteet.

Imukorkeus on liian suuri. Lyhennä imuputkea.

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

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

Saatavilla oleva NPSH-määrä ei ole riittävä. Tarkista käytettävissä oleva ja vaadittu NPSH ja
säädä tarpeen mukaan.

Pumppu aloittaa ensin
pumppaamisen mutta
lopettaa sen heti.

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

Uimuriohjausta ei ole säädetty asianmukaisesti. Tarkista uimuriohjaus.

Sihti on tukkeutunut. Tarkista, onko pumppu imenyt sisäänsä suuria
kappaleita. Tarkista, ovatko laakerit kuumat.

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

Imuputkessa on ilmavuoto. Korjaa vuoto.

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

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Voitelu on riittämätön. Tarkista voiteluaineen sopivuus ja riittävyys.

Jäähdytysnestettä ei ole jäähdytetty oikein. Tarkista jäähdytysjärjestelmä.

Vianmääritys
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Oire Syy Korjaustoimi
Pumppu on meluisa tai
tärisee.

Pumpun ja sen voimanlähteen välinen sovitus
on virheellinen.

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Juoksupyörään on tarttunut pieni määrä vierasta
ainesta.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

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

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

Laakerit ovat kuluneet. Vaihda laakerit.

Pyörivät osat ovat löysällä, rikkoutuneet tai
hankaavat toisiaan vasten.

Vaihda osat tarvittaessa.

Imu- tai poistoputkea ei ole ankkuroitu tai
riittävästi tuettu.

Ankkuroi imu- tai poistoputkisto tarpeen mukaan
Hydraulic Instituten Standards Manual -oppaan
suositusten mukaisesti.

Pumpussa on kavitaatiota. Paikallista ja korjaa järjestelmän ongelma.

Moottorin ottoteho liian
suuri.

Poistokorkeus on laskenut määritetyn pisteen
alapuolelle ja nestettä pumpataan liikaa.

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

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

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

Moottorin nopeus on liian suuri. Tarkista moottorin nopeus.

Juoksupyörän välys on liian tiukka. Säädä juoksupyörän välys.

Kokoonpanon vianmääritys
Taulukko 5: Vianmääritystoimenpiteet
Oire Syy Korjaustoimi
Akselin päässä on liian suuri päittäisvälys. Laakerien sisäinen välys on liian suuri. Vaihda laakerit oikeantyyppisiin uusiin

laakereihin.

Painelaakerin päätykansi on löysä. Kiristä ruuvit.

Painelaakerin päätykannen alla on liian
monta välilevyä.

Poista välilevyjä yksitellen oikean
paksuuden saavuttamiseksi.

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

Laakerirungon laipan suoruusvirhe on liian
suuri.

Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Laakerirungon laippa on vääntynyt. Vaihda uusi laakerirungon laippa.

Tiivistyskammion kannen suoruusvirhe on
liiallinen.

Tiivistyskammion kansi on asetettu väärin
paikalleen runkoon.

Aseta se uudelleen paikoilleen tai
koneista tiivistyskammion kansi
uudelleen.

Tiivistyskammion kansi on syöpynyt tai
kulunut.

Vaihda tiivistyskammion kansi.

Juoksupyörän kulumisrenkaan suoruusvirhe
on liiallinen.

Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

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

Vianmääritys (jatkuu)
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Osaluettelot ja leikkauskuvat
Mittapiirrokset

332A
136

382
112
370C

113
134
358Z

189
122

370M

192

195

132
370L

242
240

193B
333

415
370D

361A
233

235
232

337
338

Kuva 6: Mallin 3171 räjäytyskuva (osa 1/2)

Osaluettelot ja leikkauskuvat
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123

197
213

357X

306

370G
123

197
528D

357V
100
155

101
178

351
182

187
317N

198
199

536H
427G

358B
351A

315

370H

543E

372B

Kuva 7: Mallin 3171 räjäytyskuva (osa 2/2)

Osaluettelo
Taulukko 6: Osaluettelo ja rakenteiden materiaalit
Kohde Määrä Osan nimi Kaikki

rautaa
Pronss
isovitet
tu

Hiiliter
äs

CD4-
sovitett
u

316SS Seos 20 Hast. B Hast.
C

100 1 Pesä 1000 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215

101 1 Juoksupyörä 1018 1101 1212 1216 1203 1204 1217 1215
112 1 Painelaakeri Kaksirivinen kulmakontakti
122 1 Akseli 2205 2216 2221 2263 2264
123 1 Deflektori EPDM
134 1 Laakerin kuori 1000
136 1 Laakerin lukkomutteri Teräs
155 1 Pesän holkki Hiilitäytteinen PTFE (Teflon®

178 1 Juoksupyörän kiila 2229 2230 2247 2248
182 1 Imusuojus 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215

187 1 Sihti 1000 3211 1204 1217 1215
189 1 Tukilevy 3201
190 1 Huuhteluputkisto Erittelyn mukaan
192 1 Pääpylväs 6501 6545 6506 6519 6548
193B 1 Rasvanippa Hiili tai erittelyn mukaan

1 Määrä riippuu pumpun pituudesta ja nopeudesta. Mutterit ja aluslevyt on poistettu selvyyden vuoksi.

Osaluettelot ja leikkauskuvat (jatkuu)
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Kohde Määrä Osan nimi Kaikki
rautaa

Pronss
isovitet
tu

Hiiliter
äs

CD4-
sovitett
u

316SS Seos 20 Hast. B Hast.
C

195 1 Poistoputki 6501 - - 6506 6519 6548
197 1 Pysyvät laakerit Hiili tai erittelyn mukaan
198 1 Juoksupyörän ruuvi 2229 2230 2247 6548
199 1 Juoksupyörän aluslevy 2229 2230 - -
213 1 Pysyvän laakerin kotelo 1000 1203 1204 1217 1215
240 1 Moottorin tuki 1000
242 2 Putkimutteri 1000 1203 1204 1217 1215
306 1 Pylvään jatke 6501 6545 6506 - -
315 1 Poistokäyrä 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215
332A 1 Sokkelotiiviste Hiili Teflon®

333 1 Huulitiiviste Nitriilihuulitiiviste
333H 2/Brg Huulitiiviste Nitriili Viton®

351 1 Tiiviste (imusuojuksesta pesään) Nitriiliakryyli
351A 1 Tiiviste (poistokäyrästä pesään) Nitriiliakryyli
361A 1 Pidätinrengas (painelaakeri) Teräs
369 1 Pidätinrengas (pysyvä laakeri) PH15-7MO ruostumaton C-20 Hastelloy
369A 1 Pidätinrengas (akseli) Vain ryhmät M/MT, L: Teräs
370C 3 Liitospultti (laakerin kuori) 2210
370 D 3 Väkipultti (laakerin kuori) 2210
370G 6 Pultti (pylväästä pesään) 2210 2229 2230 2247 2248
370H 4 Pultti (kulmayhteestä pesään) 2210 2229 2230 2247 2248
370L 4 Pultti (moottorisovittimesta

tukilevyyn)
2210

370M 4 Pultti (pääpylväästä moottorin tukeen) 2210 2229 2230 2247 2248
371 4 Pultti (moottorista moottorin tukeen) 2210
501 1 Kytkinsuojus 3122
501L 2 Suojajouset Teräs

Taulukko 7: Materiaalikoodin ristiviittaus
Goulds-koodi ASTM-numero
1000 A48 CL25B valurauta
1018 A536-84 60-42-10 meltoteräs
1101 B584 piimessinki
1203 A743 CF8M 316 ruostumaton
1204 A743 CN7M seos 20
1212 A216 WCB hiiliteräs
1215 A494-90 CW6M C1,1 Hastelloy C
1216 A890 1A CD4MCuN
1217 A494 N-7M Hastelloy B
2205 C1045 hiiliteräs, hiottu ja kiillotettu
2210 A108 Gr1211 hiiliteräs

Osaluettelot ja leikkauskuvat (jatkuu)
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Goulds-koodi ASTM-numero
2216 A276 316 ruostumaton, hiottu ja kiillotettu
2229 A276-91A ruostumaton
2230 B743 20CB3 Carpenter 20
2247 B335 tyyppi B-2 Hastelloy B
2248 B574 C-276 Hastelloy C
2263 B335 B-2 Hastelloy B, hiottu ja kiillotettu
2264 B574 C-276 Hastelloy C, hiottu ja kiillotettu
3122 Alumiini
3201 A283 luokan D hiiliteräslevy
3211 A240 316 teräslevy
6501 A53 tyyppi F hiiliteräs Schedule 40 -putki
6506 B464 C20CB3 Carpenter 20 Schedule 40 -putki
6511 Punametalliputki SPS
6519 B622 Hastelloy B Schedule 40 -putki
6545 A312 316L ruostumaton teräs Schedule 40 -putki
6548 Hastelloy C C-276 Schedule 40 -putki

Osaluettelot ja leikkauskuvat (jatkuu)
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Poikkileikkausdiagrammit
Ryhmät S/ST ja M/MT
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415

134
370D

113382
361A

132
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190

536E

213
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190
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351A182178187198317N
533
199
351
101
100
155
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370G

123
306

197
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372B
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192
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240
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Ryhmä L
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Paikalliset ITT-yhteystiedot
Paikallistoimistot
Alue Osoite Puhelin Faksi
Pohjois-Amerikka (päämaja) ITT - Goulds Pumps

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
Yhdysvallat

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

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

+65–627–63693 +65– 627–63685

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

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latinalais-Amerikka ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Lähi-Itä ja Afrikka ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Kreikka

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642

Paikalliset ITT-yhteystiedot
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Internet-sivultamme saat tämän asiakirjan tuoreimman version sekä lisätietoja
http://www.gouldspumps.com

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
Yhdysvallat
Tel. 1–800–446–8537
Fax (315) 568–2418
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