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Pumpun turvallisuusohjeet

Turvavarusteet:

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

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

� Suojalasit (sivusuojilla varustetut) silmien
suojaksi, erityisesti konepaja-alueilla.

� Teräsvahvisteiset kengät jalkojen suojaksi
esimerkiksi koneen osia ja raskaita työkaluja
käsiteltäessä.

� Muut henkilökohtaiset suojavarusteet suojaa-
maan vaarallisilta/myrkyllisiltä nesteiltä.

Kytkinsuojukset:

� Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että
kytkinsuojus on asianmukaisesti paikalleen
asennettuna.

Laipalliset liitännät:

� Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin.

� Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta
materiaalista tehtyjä kiinnikkeitä.

� Varmista, ettei kiinnikkeitä puutu.

� Varo ruostuneita tai löysiä kiinnikkeitä.

Käyttö:

� Älä käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä
virtauksella tai imu-/poistoputket suljettuina.

� Älä avaa tyhjennys- tai poistoventtiileitä äläkä
poista tulppia järjestelmän ollessa paineistet-
tuna.

Turvallisuus huoltotöissä:

� Katkaise aina virransyöttö.

� Varmista, että pumppu on kytketty irti
järjestelmästä ja että siitä on poistettu paine
ennen pumpun purkamista, tulppien poistamista
tai putkien irrottamista.

� Käytä asianmukaisia nosto- ja tukilaitteita
välttääksesi vakavat vammat.

� Käytä asianmukaisia puhdistusmenetelmiä.

� Tutustu yrityksen turvallisuusohjeisiin ja noudata
niitä.

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



ESIPUHE
Tämä käyttöopas sisältää ohjeet Goulds-mallien 3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, NM 3196,
3198 ja 3796 asennusta, käyttöä ja huoltoa varten. Oppaassa käydään läpi vakiotuote ja yleiset
saatavilla olevat lisävarusteet. Erityisvaihtoehtoja varten toimitetaan täydentäviä ohjeita. Tämä
opas on luettava ja sen sisältö ymmärrettävä ennen asennusta ja käytön aloittamista.

Tässä oppaassa käydään läpi useita erilaisia pumppumalleja, joilla kaikilla on samanlainen
käyttöpää. Useimmat kokoamiseen, purkamiseen ja tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet ovat
samat kaikille pumpuille. Jos eroja kuitenkin on, ne mainitaan oppaassa erikseen. Gouldsin
pumppujen suunnittelu, raaka-aineet ja valmistajan ammattitaito mahdollistavat pumppujen
pitkäaikaisen ongelmattoman toiminnan. Minkä tahansa mekaanisen laitteen käyttöikää ja
virheetöntä toimintaa voidaan kuitenkin parantaa oikealla käytöllä, asianmukaisella asennuksella,
määräaikaisilla tarkastuksilla, toiminnan seurannalla ja huolellisella hoidolla. Tämä käyttäjäopas
on tehty auttamaan käyttäjiä ymmärtämään laitteen toimintaa sekä noudattamaan oikeita
menetelmiä näiden pumppujen asentamisessa, käytössä ja hoidossa.

Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka
aiheutuvat tämän oppaan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kun asennus tehdään mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön, Ex-symbolin jälkeisiä ohjeita
on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvammoja tai
vaurioittaa laitetta. Mikäli käyttäjällä on mitä tahansa näihin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä tai jos
laitteeseen tehdään muutoksia, on syytä ottaa yhteyttä Gouldsin edustajaan ennen työhön
ryhtymistä.

Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä Goulds-osia.

Muiden kuin ohjeessa määritettyjen välineiden käyttäminen laitetta huollettaessa poistaa
takuun, ellei toimenpiteelle ole ennakolta saatu Goulds Pumpsin kirjallista hyväksyntää.

Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu valtuutetun
Gouldsin edustajan valvonnassa.

Käyttäjäoppaan lisäkappaleita on saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen Goulds-edustajaan
tai soittamalla numeroon 1-800-446-8537.

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEET
� Oikea asennus

� Käyttöönottotoimenpiteet

� Laitteen käyttö

� Säännöllinen huolto

� Pumpun perushuolto

� Vianmääritys

� Varaosien tilaaminen
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MÄÄRITELMÄT

Nämä pumput on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi
käyttää, kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä nou-
datetaan tässä oppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppu
on paineistettu laite, jossa on pyöriviä osia, jotka voivat
olla vaarallisia. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee
ymmärtää tämä ja noudattaa turvaohjeita. ITT Industries
Goulds Pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista,
vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän
oppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kaikkialla tässä oppaassa sanat VAROITUS, HUOMIO,
SÄHKÖ-, ATEX ja HUOMAUTUS ilmaisevat
toimenpiteitä tai tilanteita, jotka vaativat käyttäjältä
erityistä tarkkuutta:

�! VAROITUS
Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota
ei ole noudatettu oikein, saattaa aiheuttaa
ruumiinvamman tai hengen menetyksen.

�! HUOMIO
Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota
ei ole noudatettu oikein, saattaa vaurioittaa
laitetta.

� Jos laitetta asennetaan mahdollisesti
räjähdysherkässä ympäristössä noudattamatta
näitä ohjeita, tämä saattaa aiheuttaa
ruumiinvamman tai laitteen vaurioitumisen.

� Kytkettäessä laitetta sähkövirtaan tulee
noudattaa erityistä varovaisuutta.

HUOMAUTUS: Toimintamalli, ehto tai vastaava,
joka on tärkeää ottaa huomioon.

ESIMERKKEJÄ

�! VAROITUS
Pumppua ei saa milloinkaan käyttää ilman että
kytkimen suojus on asennettu oikein.

�! HUOMIO
Imupuolen virtauksen kuristaminen saattaa
aiheuttaa kavitaatiota ja pumpun vaurioitumisen.

� Juoksupyörän virheellinen säätö voi aiheuttaa
pyörivien ja liikkumattomien osien välisen
kosketuksen, minkä seurauksena on
kipinöintiä ja lämmönkehitystä.

� Katkaise moottorista virta estääksesi
sähköiskun, moottorin käynnistymisen
vahingossa ja mahdollisen ruumiinvamman.

HUOMAUTUS: Oikea asennus varmistaa
pumpun pitkän käyttöiän.
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YLEISET VAROTOIMET

�! VAROITUS
Tässä oppaassa esitettyjen toimintamallien
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
ruumiinvammoja.

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

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

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua ilman
että kytkinsuojus on asennettu oikein.

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua olosuh-
teissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa
asetetut rajat.

�! Älä MILLOINKAAN käynnistä pumppua ilman
asianmukaista esitäyttöä (kaikki mallit) tai
oikeaa nestetasoa automaattisesti esitäyt-
tyvissä pumpuissa (malli 3796).

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua
suositellun vähimmäisvirtaustason alittavilla
arvoilla tai kuivana.

�! Katkaise AINA moottorin virransyöttö ennen
pumpun huoltotöiden aloittamista.

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua ilman
että turvavarusteet ovat asennettuina.

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, kun
poistoventtiili on suljettuna.

�! Älä MILLOINKAAN käytä pumppua, kun
imuventtiili on suljettuna.

ÄLÄ muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun
Gouldsin edustajan hyväksyntää.

RÄJÄHDYSVAARAN EHKÄISEMINEN

ATEX-symboliin liittyviä ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta voitaisiin välttää räjähdysonnet-
tomuudet räjähdysherkkiä kaasuja ja/tai pölyä sisältävissä olosuhteissa. ATEX-sertifikaatti on
Euroopassa käytettävä säännös ei-sähköisten ja sähköisten laitteiden Euroopassa tapahtuvaan
asennukseen. ATEX-vaatimukset ovat käyttökelpoisia muuallakin kuin Euroopassa. Ne ovat hyviä
ohjeita asennettaessa laitteita mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön.

ATEX-ERITYISVAATIMUKSET

Kaikkia tässä oppaassa esitettyjä asennus- ja käyttö-
ohjeita tulee noudattaa tarkoin. Lisäksi tulee huolehtia
siitä, että laitetta hoidetaan huolellisesti. Tämä kattaa
seuraavat rajoittumatta kuitenkaan niihin:

1. Pumpun ja pumpattavan nesteen lämpötilan
tarkkaileminen.

2. Laakerien voitelusta huolehtiminen.

3. Huolehtiminen siitä, että pumppua käytetään sille
tarkoitetulla hydraulisella tasolla.
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ATEX-MÄÄRITYS

Jotta pumppuyksikkö (pumppu, sinetti, kytkin, moottori
ja pumpun tarvikkeet) voitaisiin sertifioida käytettäväksi
ATEX-määritetyssä ympäristössä, asianmukaisten
ATEX-määritysten tulee olla näkyvissä.

ATEX-tarra on kiinnitetty pumppuun tai sen kiinnitys-
jalustaan. Tyypillinen tarra näyttää seuraavanlaiselta:

CE ja Ex-tekstit ovat osoitus ATEX-määritysten
noudattamisesta. Suoraan näiden symbolien
alapuolella oleva koodi näyttää seuraavanlaiselta:

II = Ryhmä 2

2 = Luokka 2

G/D = Ympäristössä esiintyy kaasua ja pölyä

T4 = Lämpötilaluokka, voi olla T1–T6

(katso taulukko 1)

Taulukko 1

Koodi

Korkein sallittu
pinnan lämpötila

oF (oC)

Korkein sallittu
nesteen lämpötila

oF (oC)
T1 842 (450) 700 (372)

T2 572 (300) 530 (277)

T3 392 (200) 350 (177)

T4 275 (135) 235 (113)

T5 212 (100) Vaihtoehto ei ole
käytettävissä

T6 185 (85) Vaihtoehto ei ole
käytettävissä

Laitteeseen merkityn koodiluokituksen tulee olla
laitteelle määritetyn asennusympäristön mukainen.
Ellei tämä ehto täyty, ota yhteyttä omaan
ITT/Goulds-edustajaasi ennen laitteen käyttämistä.

KÄYTTÖTARKOITUS

ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksik-
köä käytetään oman käyttötarkoituksensa mukaisessa
käytössä. Kaikkia tämän oppaan ohjeita tulee jatkuvasti
noudattaa. Pumppuyksikön käyttö, asennus ja huolto
kaikilla sellaisilla tavoilla, joita ei käsitellä tässä
oppaassa, saattaa aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja

tai vaurioittaa laitetta. Tämä koskee myös myös kaikkia
laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien
käyttämistä, jotka eivät ole ITT/Gouldsin toimittamia.
Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa
kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä ITT/Gouldsin
edustajaan ennen käytön aloittamista.

TOIMINNAN SEURANTA

Lisävarokeinona ja tässä käyttöoppaassa
esitetyissä kohdissa on hyvä käyttää
toiminnan seurantalaitteita. Tämä kattaa
seuraavat rajoittumatta kuitenkaan niihin:

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

Jos tarvitset apua oikeiden laitteiden valinnassa ja
käyttämisessä, ota yhteys ITT/Goulds-edustajaan.
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Malli Pumpun kuvaus Kokoryhmät
Kokojen
määrä

3196

Malli pohjautuu viidelle käyttöpäälle ja 29:lle hydrauliselle pumppukoolle.

3196 on vaakasuora ulkopuolista avointa juoksupyörää käyttävä keskipakoispumppu,
joka vastaa ANSI B73.1 -vaatimuksia.

STX

MTX

LTX

XLT-X

X-17

5

15

15

5

4

CV 3196

Malli pohjautuu neljälle käyttöpäälle ja seitsemälle hydrauliselle pumppukoolle.

CV 3196 on vaakasuora ulkopuolista puoliavointa juoksupyörää käyttävä keskipakois-
pumppu. Se on suunniteltu erityisesti käsittelemään raskaita tai kuitupitoisia massoja,
ilmaa tai kaasua sisältäviä nesteitä tai helposti leikkautuvia nesteitä.

STX

MTX

LTX

XLT-X

1

4

5

1

HT 3196

HT 3196 -malli pohjautuu neljälle käyttöpäälle ja 28:lle hydrauliselle pumppukoolle.

HT 3196 on vaakasuoraan keskiviivalle asennettu ulkopuolista avointa juoksupyörää
käyttävä keskipakoispumppu, joka vastaa ANSI B73.1 -vaatimuksia.

STX

MTX

LTX

XLTX

6

16

17

5

LF 3196

Malli pohjautuu kolmelle käyttöpäälle ja neljälle hydrauliselle pumppukoolle.

LF 3196 on vaakasuora ulkopuolista avointa juoksupyörää käyttävä keskipakoispumppu,
joka vastaa ANSI B73.1 -vaatimuksia. Se on suunniteltu erityisesti pienen virtaaman ja
suuren nestekorkeuden sovellutuksiin.

STX

MTX

LTX

2

2

2

NM 3196

Malli pohjautuu kahdelle käyttöpäälle ja 13:lle hydrauliselle pumppukoolle.

NM 3196 on vaakasuora ulkopuolista avointa juoksupyörää käyttävä keskipakoispumppu,
joka vastaa ANSI B73.1 -vaatimuksia. Se on valmistettu kuituvahvisteista vinyyliesteristä,
joka kestää voimakkaasti syövyttäviä aineita.

STX

MTX

5

8

3198

Malli pohjautuu kahdelle käyttöpäälle ja neljälle hydrauliselle pumppukoolle.

3198 on vaakasuora ulkopuolista avointa juoksupyörää käyttävä keskipakoispumppu,
joka vastaa ANSI B73.1 -vaatimuksia. Se on valmistettu Teflon® -pintaisesta sitkeästä
valuraudasta, joka kestää voimakkaasti syövyttäviä aineita.

STX

MTX

1

3

3796

Malli pohjautuu kolmelle käyttöpäälle ja kahdeksalle hydrauliselle pumppukoolle.

3796 on vaakasuora ulkopuolista avointa juoksupyörää käyttävä, automaattisesti
esitäyttyvä keskipakoispumppu.

STX

MTX

LTX

2

6

6



Tämä sivu on tarkoituksellisesti tyhjä
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ANSI-tuoteperheen yhteiset osat
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Kaikki Goulds Pumpsin vaakasuorat ANSI-pumput perustuvat samaan käyttö-
päähän. Kaikissa metalliyksiköissä on samat tiivistepesän suojukset ja tiivistys-
kammiot. Muissa kuin metalliyksiköissä on erilliset pesät, juoksupyörät ja tiivistys-
kammiot. Seuraavien sivujen kaaviossa on kuvattu yhteisiä osia ja eri mallien
välisiä suhteita.
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Malli                           Pesä                                                            Juoksupyörä

Juoksupyörä on täysin avoin ja kierteillä
kiinnitetty akseliin. Kierteet on eristetty pum-
pattavasta aineesta Teflon® -O-renkaalla
malleissa 3196 ja 3796. HT 3196 -mallissa
on grafiittinen O-rengas.

Pesän paineaukko on ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva.
Tiiviste on täysin umpinainen. Valmiiksi asennettua jalkatukea
käytetään putkijännitteiden aiheuttamien kohdistusvirheiden ja
vääntymien ehkäisemiseksi. Tasapintaiset uurteiset ANSI-laipat
ovat vakiovarusteena. ANSI-luokan 150 korotetut, uurretut
laippapinnat, ANSI-luokan 300 tasapintaiset uurretut ja ANSI-
luokan 300 korotetut, uurretut laippapinnat ovat saatavissa.

Pesässä on paineaukko ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva.
Siinä on integroitu valurautainen esitäyttökammio, jonka avulla
ilma pääsee pumpusta pois ja pumppu täyttyy nesteellä. Tiiviste
on täysin umpinainen. Valmiiksi asennettua jalkatukea käytetään
putkijännitteiden aiheuttamien kohdistusvirheiden ja vääntymien
ehkäisemiseksi. Lisävarusteena on saatavilla ANSI 150 korotetut,
uurretut laippapinnat. Pesä on varustettu tilalla uppolämmitintä
varten esitäyttökammion nesteen jäätymisen estämiseksi
ulkokäytössä.

Pesässä on paineaukko ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva
sekä keskiviivalle kiinnitettävä. Pesän tukea käytetään putkiston
lämpöjännitteiden aiheuttamien kohdistusvirheiden ja vääntymien
ehkäisemiseksi. Keskiviivalle kiinnitettävä pesä säilyttää
pystysuoran kohdistuksen korkeissakin lämpötiloissa. ANSI-
luokan 300 korotetut, uurretut laippapinnat ovat vakiona.

Pesässä on tangentiaalinen paineaukko ja lisävarusteena on
saatavana liitännät tuuletusta, huuhtelua ja kiintoaineiden
puhdistusta varten. Tiiviste on täysin umpinainen. Valmiiksi
asennettua jalkatukea käytetään putkijännitteiden aiheuttamien
kohdistusvirheiden ja vääntymien ehkäisemiseksi. ANSI-luokan
150 suorat uurretut laipat ovat vakiona kaikissa kokovaihtoeh-
doissa.

Pesässä on paineaukko ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva.
Tiiviste on täysin umpinainen. Valmiiksi asennettua jalkatukea
käytetään putkijännitteiden aiheuttamien kohdistusvirheiden ja
vääntymien ehkäisemiseksi. ANSI-luokan 150 tiivistepinnaltaan
uurretut laipat ovat vakiona kokojen 4, 8 ja 10” pumpuissa.
ANSI-luokan 300 korotetut, uurretut laippapinnat ovat vakiona
koon 13” ja lisävärusteena kokojen 4, 8 ja 10” pumpuissa.

Pesässä on paineaukko ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva.
Se on valmistettu kuituvahvisteista vinyyliesteristä, jossa on
harjanteita sen vahvistamiseksi. Sen tiivisteenä on vakiona
Viton® O-rengas. Valmiiksi asennettua jalkatukea käytetään
putkijännitteiden aiheuttamien kohdistusvirheiden ja vääntymien
ehkäisemiseksi. ANSI-luokan 150 suorat laipat ovat vakiona.

Pesässä on paineaukko ylhäällä keskellä, ja se on itsetuulettuva.
Sitkeästä valuraudasta valmistettu pesä on pinnoitettu PFA
Teflon® -pinnoitteella syöpymiskeston parantamiseksi, ja siinä on
ANSI-luokan 150 korotetut laippapinnat. Pesän tiiviste on Teflon®

-rakenteinen, jossa on kokoonpuristuva täyte, joka tuottaa varman
tiivistyksen pienellä kiristysvoimalla.

Juoksupyörä on täysin avoin ja erillään
pesästä. Siinä on käyrät siivekkeet ja se
on kierteillä kiinnitetty akseliin. Kierteet on
eristetty pumpattavasta aineesta Teflon®

-O-renkaalla.

Juoksupyörä on täysin avoin, ja siinä on
radiaaliset siivekkeet ja tasapainotusreiät.
Juoksupyörä on kierteillä akselissa ja
kierteet on eristetty pumpattavasta
aineesta Teflon® -O-renkaalla.

Juoksupyörä on täysin avoin ja kierteillä
kiinnitetty akseliin. Se on kuituvahvisteista
vinyyliesteriä Hastelloy C -kappaleen
päällä, mikä antaa juoksupyörälle tuen
ja jäykkyyden ja samalla kiinnittää sen
akseliin. Kierteet on eristetty pumpattavasta
aineesta Teflon® -O-renkaalla.

Juoksupyörä on täysin avoin ja kierteillä
kiinnitetty akseliin. Se on valmistettu PFA
Teflon® -päällysteisestä teräskappaleesta.
Teräskappale antaa juoksupyörälle tuen ja
jäykkyyden ja samalla kiinnittää sen akseliin.
Kierteet on eristetty pumpattavasta aineesta
Teflon® -O-renkaalla.

3196

3796

HT 3196

CV 3196

LF 3196

3198

NM 3196



ANSIFAM IOM - 3/06 15

2

Kansi/kammio                                                      Käyttöpäät

Malleihin 3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196 ja
3796 on saatavilla tiivistepesän suojus, joka on
suunniteltu liukurenkaita sekä BigBore™ - tai
TaperBore™ PLUS -tiivistyskammioita varten,
jotka parantavat mekaanisten tiivisteiden tehoa.

Saatavilla on valinnainen dynaaminen tiiviste,
joka pumppaa nesteen siipipyörän avulla pois
tiivistepesästä pumpun ollessa käynnissä.
Staattinen tiiviste estää vuotamisen pumpun
ollessa sammutettuna.

NM 3196 on varustettu kuituvahvisteisella vinyylies-
teritaustalevyllä, joka mahdollistaa kiinteän yksittäisen
ulkopuolisen tiivisteen. Taustalevyyn on myös
saatavilla sisäinen ohitushuuhtelu. Tiivistyskammioon
on saatavilla pultti tavanomaista vastakkain olevaa
kaksoistiivistettä varten.

3196 on varustettu PFA Teflon® -pinnoitetulla taustalevyllä,
joka mahdollistaa kiinteän yksittäisen ulkopuolisen tiivisteen.
Taustalevyyn on myös saatavilla kiinni pultattava tiivistys-
kammio tavanomaista vastakkain olevaa kaksoistiivistettä
varten. Lisävarusteena on saatavilla PFA Teflon® -pinnoitettu
vakiokokoinen tiivistepesän suojus tavanomaista yksittäistä
kiinteän istukan sisä- tai ulkotiivistettä varten. Kasettitiivisteitä
varten on saatavilla ETFE Tefzel® -pinnoitettu BigBore™
-tiivistyskammio.

Rungon sovitin – Sitkeästä valuraudasta
valmistetussa sovittimessa on koneistettu
huullosliitos tiivistyskammioon / tiivistepesän
suojukseen sekä tarkka ohjaustappiliitos
laakerirunkoon. 3198 rungon sovittimessa on
samat ominaisuudet, mutta eri mitat pumpun
Teflon® -pinnoitetta varten.

Käyttöpää – Öljyn pintaa voidaan tarkastella
tarkastuslasin läpi. Valinnaninen öljynjäähdytys
voidaan varustaa rivoitetun putkijäähdyttimen
avulla. Rivoitettu putkijäähdytin on vakiona
mallissa HT 3196. Vakiona on öljykylpyvoitelu.
Käyttöpää on tiivistetty metallittomien
sokkelotiivisteiden avulla. Öljy- tai rasvavoitelusta
voidaan siirtyä öljysumuvoiteluun ilman
koneistuksia. Uudelleen rasvattavat laakerit ja
öljysumuvoitelu ovat lisävarusteita.

Akseli – akseli toimitetaan holkilla tai ilman.
Varustettuna Teflon® -holkilla mallin 3198 akseli
on holkin alla pyälletty holkin kytkennän
varmistamiseksi.

Laakerit – Sisälaakeri kantaa ainoastaan
radiaalikuormia. Se on pesässä aksiaalisuunnassa
vapaana. Ulkolaakeri on olaketta vasten ja lukittu
akseliin ja pesään, jolloin se ottaa vastaan
radiaali- ja painekuormat. Kaikki sovitteet on
tarkkuuskoneistettu alan standardien mukaisesti.
Sisälaakeri on yksirivinen urakuulalaakeri.
Ulkolaakeri on kaksirivinen viistokulmalaakeri
paitsi mallissa LTX, jossa käytetään kahta
yksirivistä viistokulmalaakeria vastakkain
asennettuna.



NIMIKILVEN TIEDOT

Jokaisessa pumpussa on kaksi Goulds-nimikilpeä,
joissa on tietoja pumpusta. Kilvet sijaitsevat pesässä
ja laakerirungossa.

Tilatessasi varaosia sinun tulee kertoa pumpun malli,
koko, sarjanumero ja tarvittavien osien numerot. Saat
tiedot pumpun pesän kilvestä. Osien numerot ovat
tässä oppaassa.

.
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Nimitys Kuva nro Esimerkki

Pumpun pesän kilpi – sisältää tietoja
pumpun hydraulisista ominaisuuksista.
Huomaa pumppukoon ilmaisutapa:
Poisto x Imu – juoksupyörän nimellinen
enimmäishalkaisija tuumina.
(Esimerkki: 2x3-8)

(Kuvat 1 & 2).

Kuva 1
Tuuma-
järjestelmä

Kuva 2
Metri-
järjestelmä

Laakerirungon kilpi – sisältää tietoja
käytetystä voitelujärjestelmästä
(kuva 3).

Kuva 3

ATEX-tarra – pumppuyksikössä
saattaa olla seuraava ATEX-tarra,
joka on kiinnitetty pumppuun ja/tai
kiinnitysjalustaan. Symbolien ja
koodien kuvaukset ovat kohdassa
Turvallisuus (kuva 4).

Kuva 4



PUMPUN VASTAANOTTAMINEN

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

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

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

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

KÄSITTELY

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

Noudata huolellisuutta pumppuja siirtäessäsi.
Nostolaitteen tulee voida tukea koko pakkaus-
rakennelmaa riittävästi. Nosta pelkkä pumppu
sopivalla nostolenkillä imulaipan ja laakerirungon
alta. Jalustalevyyn kiinnitetyt yksiköt siirretään
nostolenkeillä pumpun pesän ja käytön alta.
Esimerkkejä oikeista nostotekniikoista on kuvissa 4–7.

�! VAROITUS
Yksityiskohtaiset ohjeet Polyshield® ANSI
Combon ja asennettujen varusteiden nostamista
varten ovat tämän oppaan kohdassa Asennus.
Älä koskaan nosta Polyshield® ANSI Comboa,
johon on asennettu pumppu ja moottori,
kuvissa 5 ja 6 kuvatulla tavalla.
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Kuva 5

Kuva 6



HUOMAUTUS: Nostettaessa NM 3196:ta tai
metalliyksikköjä, joiden sisäänrakennetuissa
imulaipoissa ei ole mahdollista kiinnittää hihnaa
imulaippaan turvallisesti, on kuvissa 4–6 näkyvä
hihna imulaipan ympäri kiinnitettävä rungon
sovittimen ympärille (kuva 7).
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ASENNUS
JALUSTAN TARKASTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SIJOITUSPAIKKA/PERUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
JALUSTAN SÄÄTÄMINEN VAAKASUORAAN. . . . . . . . . . . . . . . . 20

Valurauta / PermaBase™ / käsitelty teräs . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Käsitelty teräs / Advantage -jalusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tukijalka-asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jousiasennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Polyshield® ANSI Combo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

JALUSTAN VAA’ITUKSEN TYÖARKKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KOHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kohdistustarkastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kohdistusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

KOHDISTUKSEN VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALUSTAN VALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kohdistuksen tarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
PUTKISTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Imuputkisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Poistoputkisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Putkiston lopputarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Laitteet, jotka asennetaan mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön, tulee asentaa seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

JALUSTAN TARKASTUS

1. Irrota kaikki laitteet.

2. Puhdista jalustan alapuoli kokonaan. Jalustan
alapuoli on joissain tapauksissa päällystettävä

epoksipinnoitteella. Se on ehkä hankittu
lisävarusteena.

3. Poista ruosteenestoaine koneistetuista laatoista
asianmukaisella liuoksella.

SIJOITUSPAIKKA/PERUSTUS

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

Jalustakiinnitteiset pumput valetaan yleensä
betoniperustukseen, joka on vakaalla alustalla.

Perustuksen on kestettävä tärinää ja muodostettava
pysyvä, jäykkä kannatus pumpulle. Perustuksen
pulttireikien sijainnit ja koko on esitetty yleisasennus-
piirustuksessa, joka toimitetaan pumpun dokumen-
taation mukana.

Kaikkien asennettavien laitteiden tulee olla
asianmukaisesti maadoitettuja odottamat-
tomien staattisen sähkön purkausten ehkäi-
semiseksi. Tämä sisältää sen varmistamisen,
että PFA-pinnoitetut pumput (malli 3198)
ja metallittoman nesteosan pumput (malli
NM3196) pumppaavat nesteitä, jotka ovat
sähköä johtavia. Ellei näin tehdä, staattisen
sähkön purkaus saattaa tapahtua kun
pumppu tyhjennetään ja puretaan huolto-
tarkoituksia varten.
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Yleisesti käytetyt perustuksen pultit ovat holkkityyppisiä
(kuva 8) ja J-tyyppisiä (kuva 9). Kumpikin kiinnitys
mahdollistaa pumpun liikuttamisen lopullisessa
asennusvaiheessa.

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

2. Valmistele alusta laastin valmistajan suositusten
mukaisesti.

JALUSTAN SÄÄTÄMINEN VAAKASUORAAN

VALURAUTA / PERMABASE™ / KÄSITELTY
TERÄS

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

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

3. Laske jalusta varovasti perustuksen pulteille.

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

5. Käytä vesivaakaa pumpun kiinnityslaattojen ja
moottorin kiinnityslaattojen välissä.

6. Kiristä pultit käsin.
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Kuva 9

SULKUSEINÄ

PULTTI

JALUSTA

VÄLILEVYT

PERUSTUS

Kuva 10

VÄLILEVYT TAI KIILAT

Kuva 11VÄLILEVYT TAI KIILAT

SULKU-
SEINÄ

PULTTI

JALUSTA

VÄLILEVYT

PERUSTUS

HOLKKI Kuva 8



KÄSITELTY TERÄS / ADVANTAGE -JALUSTA
(PYSTYSUORALLA SÄÄDÖLLÄ VARUSTETUT
JALUSTAT)

1. Pinnoita nostoruuvit tarrautumista estävällä
aineella, jotta ne voidaan irrottaa helposti laastin
kuivumisen jälkeen.

2. Leikkaa tangosta pyöreitä levyjä nostoruuvien
alle. Pyöristä levyn reunat jännityshuippujen
poistamiseksi.

3. Aseta jalusta perustukselle ja nosta jalustaa
kulmien neljän nostoruuvin avulla 0,75–1,5 tuumaa.
Kaksi keskimmäistä nostoruuvia eivät saa koskettaa
perustusta.

4. Aseta moottorilaatoille kaksi vesivaakaa, yksi
pitkittäin yhdelle laatalle ja toinen poikittain
molempien laattojen päätyjen yli (kuva 13).

HUOMAUTUS: Vesivaakaa käytettäessä on
tarkan lukeman saamiseksi tärkeä huolehtia
siitä, että pinta on puhdas.

5. Säädä moottorilaatat mahdollisimman hyvin
vaakasuoraan molemmissa suunnassa neljän
nostoruuvin avulla.

6. Kierrä sitten keskimmäiset nostoruuvit alas niin
että ne lepäävät metallilevyjä vasten perustuksella.

7. Aseta pumppulaatoille kaksi vesivaakaa, yksi
pitkittäin yhdelle laatalle ja toinen poikittain
molempien laattojen keskikohdan yli (kuva 14).

8. Säädä pumppulaatat mahdollisimman hyvin
vaakasuoraan molemmissa suunnassa neljän
nostoruuvin avulla.

9. Asenna ankkuripultit käsikireyteen.

10. Aseta vesivaa’at takaisin moottorilaatoille ja
tarkista vaakasuoruus.

11. Säädä tarvittaessa nostoruuveja ja ankkuripultteja,
kunnes kaikki vaakasuoruusmittaukset ovat suun-
nittelumääritysten mukaisesti alle 0,002 tuumaa/
jalka.

12. Vaakaa luettaessa keskitä se mitattavalle laatalle.

HUOMAUTUS: Voit käyttää jalustan vaaituksen
työarkkia, kun kirjaat lukemat.

Tukijalka-asennus

1. Nosta jalusta tai kannata sitä perustuksen tai
lattian yläpuolella.

2. Määritä haluttu jalustan korkeus lattiasta
suhteessa tukijalan asennuslaippaan.
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3. Säädä kunkin tukijalan alemmat säätömutterit ja
lukkomutterit halutulle korkeudelle.

4. Aseta alemman säätömutterin ja jalustan väliin
aluslevy.

5. Asenna kukin tukijalka kiinnittäen se toisen
aluslevyn ja ylemmän säätömutterin avulla.
Asenna lopuksi ylempi lukkomutteri.

6. Kun olet asentanut kaikki neljä tukijalkaa, laske
yksikkö ja varmista, että kukin tukijalan pultin pää
asettuu lattiakuppiinsa.

7. Säädä jalusta vaakasuoraan samalla kun viimeis-
telet korkeussäädön. Säädä jalustan korkeus
löysäämällä ylempi lukkomutteri ja säätömutteri.
Muuta korkeutta säätämällä alempaa säätömutteria.
Kun jalusta on vaakasuorassa, kiristä ylemmät
säätömutterit ja kiristä sitten ylemmät ja alemmat
lukkomutterit.

HUOMAUTUS: Imu- ja poistoputkisto on
tuettava erikseen. Tukijaloille kiinnitettävä
jalusta ei ole suunniteltu kannattamaan
staattisia putkikuormia.

Jousiasennus

1. Nosta jalusta tai kannata sitä perustuksen tai
lattian yläpuolella. Varmista riittävä tila jalustan
alla jousikokoonpanojen asennusta varten.

2. Säädä kunkin tukijalan alemmat säätömutterit ja
jousijalat halutulle korkeudelle.

3. Aseta alemman säätömutterin ja jousilevyn väliin
aluslevy. Asenna jousi ja toinen jousilevy. Asenna
tämä osakokoonpano jalustan alapuolelta.

4. Asenna jousikokoonpanon yläpuoli, joka sisältää
jousilevyn, jousen, toisen jousilevyn ja suoran
aluslevyn. Asenna sitten ylempi säätömutteri ja
lukkomutteri. Kiristä sormitiukkuuteen.

5. Toista vaiheet 1–4 kaikille jousikokoonpanoille.

6. Sen jälkeen kun kaikki jouset on asennettu, laske
yksikkö perustuksen laatoille.

HUOMAUTUS: Perustuksen laatat eivät kuulu
toimitukseen. Niiden materiaalin tulee olla
ruostumatonta terästä 316 ja viimeistelty
16–20 mikrotuuman pinnankarheuteen.

7. Säädä jalusta vaakasuoraan samalla kun
viimeistelet korkeussäädön. Säädä jalustan
korkeus löysäämällä ylempi lukkomutteri ja
säätömutteri. Muuta korkeutta säätämällä
alempaa säätömutteria. Kun jalusta on
vaakasuorassa, kiristä ylempiä säätömuttereita
sen verran etteivät ylemmät jouset ole irrallaan
jousilevyissä ja kiristä sitten alemmat ja ylemmät
lukkomutterit.

HUOMAUTUS: Imu- ja poistoputkisto on
tuettava erikseen. Jousikiinnitteiset jalustat on
suunniteltu kantamaan vain lämpölaajenemisesta
johtuvat putkistokuormat.
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Polyshield® ANSI Combo
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Turvallisuusvaatimukset
Alla on lueteltu tärkeitä yleisiä varotoimenpiteitä:

1. Älä poista Polyshield® ANSI Comboa toimituslavalta,
ennen kuin olet valmis nostamaan sen paikalleen.

2. Älä käsittele Polyshield® ANSIa tai Custom Comboa
kovakouraisesti tai altista sitä tarpeettomille
mekaanisille iskuille.

3. Älä yritä nostaa Polyshield® ANSI Comboa
millään muulla kuin näissä ohjeissa kuvatulla
tavalla.

4. Älä yritä säätää Polyshield® ANSI Combon
asentoa iskemällä vasaralla tai muulla esineellä.
Älä väännä vasten Polyshield® -kiinnityslohkoa
moottoria siirron yhteydessä, kun akseli
kohdistetaan.

5. Älä yritä kuljettaa, käsitellä tai asentaa Polyshield®

ANSI Comboa, kun ympäristön lämpötila on alle
-45 °C (-50 °F).

6. Älä käytä Polyshield® ANSI Comboon asennettua
pumppua polymeeristen kiinnityslaattojen kanssa,
jos prosessinesteen lämpötila on yli 150 °C, tai
seoskiinnityslaattojen kanssa, jos lämpötila on yli
500 °F, ilman ITT Industriesin kirjallista lupaa.

HUOMAUTUS: Suunnittele asennustoimet aina
käyttöhenkilökunnan kanssa ja noudata laitoksen
turvallisuusohjeita sekä soveltuvia turvallisuuteen
ja terveyteen liittyviä lakeja, direktiivejä ja
asetuksia.

Yleiskuvaus

�! VAROITUS

�! HUOMIO
Asennuksen aikana on erittäin tärkeää noudattaa
asianmukaisia käsittelyohjeita, jotta Polyshield®

ANSI Combo ei vahingoittuisi. Vaikka polymeeri-
betonilla on suuri lujuus, sen altistaminen
iskuille tai taivutuskuormille kovan käsittelyn
tai virheellisen nostamisen tai kiinnittämisen
seurauksena voi aiheuttaa korjauskelvottoman
vaurion ® ANSI Comboon sekä vahingoittaa
asennettua laitteistoa tai henkilövahinkoja.

Käyttöalueet
Polyshield® ANSI Combossa käytettävän polymeeri-
betonin koostumus on suunniteltu käytettäväksi
erilaisissa syövyttävien nesteiden käsittelytoiminnoissa.
Materiaali ei kuitenkaan ole täysin korroosionkestävää.
Kattava korroosio-opas on saatavilla. (Katso hinnaston
sivu 766.7.) On erittäin suositeltavaa lukea tämä
tiedote ennen Polyshield® -tuotteen määrittämistä tai
asentamista.

Polyshield® ANSI Combo sopii myös käytettäväksi hyvin
laajalla nesteiden lämpötila-alueella eli -45–150 °C).
Polyshield®-kiinnitettävän pumpun kokoonpanon
mukaan nesteen prosessilämpötila voi olla jopa yli
150 °C. Ottamalla yhteyttä ITT Industries Goulds
Pumps -edustajaan saat apua sovellutuksen
käytettävyydestä.

Varastointi
Tässä osassa käsitelllään vain Polyshield® ANSI
Combon varastointitoimenpiteitä. Polyshield® ANSI
Combojen ja pumppukokoonpanojen varastoinnin
yhteydessä on tärkeää noudattaa myös asianmukaisia
pumpun varastointiohjeita. Tietoja hankkimaasi
Polyshield®-tuotteeseen asennetusta Goulds-pumpusta
on asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Polyshieldin® normaali pakkaus on suunniteltu
suojaamaan Polyshield® ANSI Comboa kuljetuksen
ja käsittelyn aikana tehtaalta aina loppukäyttäjän
asennuspaikkaan asti. Jos Polyshield® Combo
varastoidaan joksikin aikaa ennen asennusta, on
suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:

a. Jätä Polyshield® ANSI Combo puiselle
toimituslavalle kiinni sidottuna.

b. Aseta lava vakaalle, kuivalle ja tasaiselle pinnalle
paikkaan, jossa esimerkiksi haarukkanosturit ja
putoavat esineet eivät voi osua ANSI Comboon.
Varmista, että lava ei keiku.

c. Älä laita Polyshield® ANSI Combon päälle
painavia esineitä.

d. Jos Polyshield® ANSI Combo varastoidaan ulos,
peitä Polyshield® kokonaan suojapeitteellä tai
tummalla muovilla, jotta UV-säteily ei heikennä
sen pintaa.
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HUOMAUTUS: Polymeeribetonin UV-vaikutus
(vaaleneminen) on normaalia seurausta
altistumisesta auringonvalolle. Tämä ilmiö
vaikuttaa ainoastaan materiaalin väriin eikä se
millään tavoin heikennä Polyshield®-materiaalin
korroosionsuojaominaisuuksia.

�! VAROITUS
Älä yritä asettaa Polyshieldia® päätynsä varaan
varastotilan säästämiseksi. Polyshield® Comboa
ja hihnoja, joilla Polyshield® Combo on kiinnitetty
puiseen lavaansa, ei ole suunniteltu pystyvaras-
tointia varten. Jos Combo kaatuu, seurauksena
voi olla henkilövahinkoja tai kuolema sekä
peruuttamatonta vahinkoa Polyshield® Combolle.

Polyshield® Combo -yksiköiden
ja Polyshield® Combo- /
pumppukokoonpanojen nostaminen

�! HUOMIO
Polyshield®-yksiköt on kuljetettava haarukka-
trukin avulla asennuspaikkaan puisilla lavoilla,
joilla yksiköt on toimitettu. Älä koskaan kuljeta
Polyshield®-yksikköä pitkää matkaa tai
epätasaisen maaston yli, kun yksikkö riippuu
nostolenkeistä.

Vain koulutettu henkilöstö saa nostaa yksikköä.
Pumpuissa ja moottoreissa on usein valmiina
nostosilmukat tai silmukkapultit. Ne on
tarkoitettu yksittäisten laitteiston osien
nostamiseen. Älä käytä niitä Polyshield®

Combo- / pumppukokoonpanon nostamiseen.

Nostaminen
Polyshield® ANSI Combo -yksiköitä nostettaessa on
suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:

Polyshield®, johon ei ole asennettu varusteita:

�! VAROITUS
Älä asenna silmukkapultteja Polyshield®-
yksikön kierrepesiin alustan nostamista varten.
Tämä aiheuttaa pesiin vaakakuormitusta, johon
niitä ei ole tarkoitettu ja jota ne eivät kestä.

Irrota metallinauhat, jotka kiinnittävät Polyshield®-
yksikön puulavaan. Kiinnitä nostolenkit®-yksikön
päihin valjaiksi (kuva A).

Nosta Polyshield®-yksikköä hiukan irti lavasta ja
tarkista, että se riippuu melko vaakasuorassa eivätkä
lenkit ole vaarassa luiskahtaa paikoiltaan.

�! VAROITUS
Pidä kädet ja jalat poissa Polyshield®-yksikön
alta näiden vaiheiden aikana. Jos lenkit luistavat
ja yksikkö kaatuu, seurauksena voi olla henkilö-
vahinkoja tai kuolema sekä peruuttamatonta
vahinkoa Polyshield® Combolle.

Jos lenkki ei ole tukevasti, laske Polyshield® -yksikkö
takaisin lavalle ja aseta lenkit uudelleen.

Kun nostolenkit ovat kunnolla paikallaan, Polyshield®-
yksikkö voidaan nostaa alustalleen. Varo törmäämästä
yksiköllä kiinteisiin esteisiin tai aiheuttamasta
tarpeettomia iskuja yksikköön. Laske yksikkö hitaasti
alustalleen ja huolehdi siitä, että yksikkö on keskitettynä
raudoituskehikkoon. Aseta välilevyjä tai kiiloja
Polyshield®-yksikön alle vähintään kahdeksan
kappaletta (neljä [4] kullekin puolelle), jotta lenkit
voidaan irrottaa. Yli kuuden jalan pituisten Polyshield®-
yksiköiden yhteydessä tarvitaan 12 välilevykohtaa
(kuusi [6] kullekin puolelle).

Polyshield®, johon on asennettu varusteita:

Pumppu ja moottori asennettu:

Irrota metallinauhat, jotka kiinnittävät Polyshield®-
yksikön puulavaan. Kiinnitä nostolenkit Polyshield®-
yksikön päihin. Tämä menetelmä on suositeltava
MTX- tai LTX-pumppukokoihin asti. Moottorit kokoon
364T NEMA asti voidaan asentaa kiinnitettynä.
Moottorikoosta 365T alkaen moottori on irrotettava
Polyshield® ANSI Combo -yksikön sijoituksen ja
asennuksen ajaksi. Varmista, että pumpun imuputki
ei osu nostolenkkiin. Jos pumppu häiritsee
toimenpidettä, sen on irrotettava. Nosta Polyshield®

ANSI Comboa hiukan irti lavasta ja tarkista, että se
riippuu melko vaakasuorassa eivätkä lenkit ole
vaarassa luiskahtaa paikoiltaan.
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Kun nostolenkit ovat kunnolla paikallaan, Polyshield®

ANSI Combo voidaan nostaa alustalleen. Varo tör-
määmästä yksiköllä kiinteisiin esteisiin tai aiheuttamasta
tarpeettomia iskuja yksikköön. Laske yksikkö hitaasti
alustalleen ja huolehdi siitä, että yksikkö on keskitettynä
raudoituskehikkoon. Aseta välilevyjä tai kiiloja
Polyshield®-yksikön alle vähintään kahdeksan
kappaletta (neljä [4] kullekin puolelle), jotta lenkit
voidaan irrottaa. Yli kuuden jalan pituisten Polyshield®-
yksiköiden yhteydessä tarvitaan 12 välilevykohtaa
(kuusi [6] kullekin puolelle).

Asennus
Polyshield® ANSI Combon yleiskuvaus

Polyshield® ANSI Combo on kiinteä polymeeribetoni-
perustus ja jalustakotelo, joka on valmistettu ASME/
ANSI B73.1 -standardin mukaisten pumppujen
versioina.

Polyshield® ANSI Comboja valmistetaan viitenä
peruskokona, joissa on integroitu keruusäiliö ja
irrotettavat moottorinkiinnityslohkot.

Kiinnityspinnoissa on metalliset kierrepesät sitä
pumpun ja moottorin yhdistelmää varten, johon
Combo on tarkoitettu. Pumpun pään metalliset
kierrepesät on saatavana materiaaleina 316SS
(18.8 CrNi ruostumaton teräs), Alloy 20 (A744,
CN-7M) sekä Hastelloy C 276 (A494, CW-6M).
Eri moottoriaukkoja on myös saatavan eri NEMA-
runkokokoja varten. Moottorin pään kierrepesän
vakiomateriaali on 316SS (18.8 CrNi ruostumaton
teräs).

Valinnaiset seoslaatat on saatavilla metallisten pesien
sijaan, jos tarkkuusvaatimus on suurempi kuin 0,002
tuumaa/jalka ja/tai prosessilämpötila 301 °F – 500 °F.

Moottorilohkon Polyadjust-säätöjärjestelmä

Polyshield® ANSI Combossa käytetään vakiona
ainutlaatuista Polyshield® Polyadjust -moottorin-
kiinnitysjärjestelmää (kuva B). Järjestelmä koostuu
yksiosaisesta polymeeribetonisesta kiinnityslohkosta,
jonka pinnansuoruus ja yhdensuuntaisuus vastaa
koneistettuja teräslohkoja. Polyadjust moottorin-
kiinnitysjärjestelmä sisältää Polyloc Transverse Jack
Bolt -järjestelmän. Polyloc-järjestelmä mahdollistaa
moottorin säätämisen sivusuunnassa. Sivuun
kiinnitettyjen säätimien avulla akseli voidaan säätää
mahdollisimman tarkasti mittausta häiritsemättä.
Säätimet ovat kosketuksessa kiinteään moottorin-
kiinnityslohkoon eivätkä moottorin jalkoihin.

Polyshield® ANSI ja mukautettujen Combojen
asennustoimenpiteet (UUSI RAKENNE)

1. Irrota alustasta kova päällyskerros sekä rasva ja
öljy siitä kohdin, mihin Polyshield® ANSI Combo
sijoitetaan, mekaanisesti tai hiekka- tai vesipuhal-
luksen avulla. Poista irtonaiset roskat ja esiintyön-
tyvät kappaleet alueelta, johon Polyshield ANSI
Combo sijoitetaan.

2. Mittaa Polyshield® ANSI Combon ulkomitat ja
vähennä 8 tuumaa sekä leveydestä että pituudesta
kehikon enimmäismittojen määrittämiseksi, jotta
ANSI Combon seinien ulkopuolelle jää tilaa.

3. Poraa valettuun laattaan vähintään 10 cm syvät
reiät kehikon pystytankoja varten ja jätä vähintään
2,5 cm varaa Polyshield® ANSI Combon yläosasta.
Välistä kehikon tangot 12 tuuman välein. Poista
tappien rei’istä pöly ja roskat ja täytä ne epoksi-
liimalla kehikon ankkurointia varten.

4. Anna liiman kuivua ja asenna sitten kehikon
vaakatangot sitomalla ne paikalleen vaijerin avulla.

5. Aseta Polyshield® ANSI kehikon päälle ja säädä
oikeaksi korkeus ja asento putkiston keskiviivoihin
nähden. Valtuutetun asentajan tulisi tarkistaa
pumpun kiinnityslaattojen asento suhteessa
imputkiston keskiviivaan. Vaakasuoran asennon
säätämiseksi sopivia välilevyjä voidaan asettaa
Polyshield® ANSI Combon alareunan alle. Aseta
välilevyjä tai kiiloja Polyshield®-yksikön alle
vähintään kahdeksan kappaletta (neljä [4] kullekin
puolelle), jotta lenkit ja metalliset nostohihnat
voidaan irrottaa molemmista päistä. Yli seitsemän
jalan pituisten Polyshield®-yksiköiden yhteydessä
suositellaan vähintään 12 välilevykohtaa (kuusi [6]
kullekin puolelle).

6. Tarkista mitat uudelleen ennen laastin valamista.
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7. Jäykkä normaali betoniseos on sopiva Polyshield®

ANSI Combon täyttämisessä uudessa rakenteessa.

8. Tiivistä Polyshield® ANSI Combon alaosan
ulkoreuna nopeasti kovettuvalla hydraulisella
sementillä. Kaksi hydraulisen sementin merkkiä
ovat: Water Plug Hydraulic Cement ja Dam-It
Non Shrink Hydraulic Cement

9. Kaada betoniseos laastin täyttöaukosta Polyshield®

ANSI Combo yläosasta ja käytä tärytintä betonin
valumisen varmistamiseksi. Älä tärytä liikaa, koska
se aiheuttaa erottumista ja heikentää seosta.

10. Kaada betonia laastin täyttöaukon alareunaan asti.

11. Puhdista laastin täyttöaukon reunoilta irtonainen
laasti.

12. Sulje laastin täyttöaukko mukana toimitetulla
tulpalla ja Polyshield® Seal Kit -sarjalla.

13. Asenna pumppu ja moottori ja asenna putket.

ASENNUSTYÖKALUT
� Iskuporakone ja sopivan kokoinen terä

� Käsisirkkeli ja timanttiterä (tarvittaessa)

� Raudoitusleikkuri (uusi asennus)

� Betonisekoitin

� Betonitärytin

� Nostolaite (Polyshield® -perustuksen sijoittamista
varten)

� Käsityökalut

� Pajataltta

� Painepesuri tai hiekkapuhallusvarusteet tarpeen
mukaan

� Epoksiliima (raudoituskehikon asettamiseksi
betonilaattaan uudessa asennuksessa)

� Raudoituslankaa

� Nopeasti kovettuvaa sementtiä

Polyshield® ANSI Combo Sealing Kit
Epoxy Novolac (EN) ohjeet
Kunkin sarjan sisällys:

� Polyshield® EN hartsi

� Polyshield® EN kovetin

� Sekoitustikkuja

� LATEX-sormikkaat

� Työskentelyohje

� MSDS käyttöturvallisuustiedote

Käyttöohjeet
Polyshield® EN Sealing Kit -sarja on tarkoitettu (1)
kiinnittämään tulpan laastiaukkoon combon yläosassa
ja (2) tiivistämään ja tuottamaan kemikaaleja kestävä
reunus pumpun laatan ympärille.

1. Kaikkien kiinnitettävien pintojen on oltava puhtaat
ja öljyttömät. Hio yhteen liitettävät pinnat hiekka-
paperilla ennen käyttöä.

2. Kaada Polyshield® EN -kovetinta Polyshield®

-hartsiastiaan. Sekoita hyvin tikulla noin kaksi
minuuttia.

3. Levitä esikäsitellylle pinnalle sekoitustikun tai
lastan avulla.

4. Käytä työkalujen puhdistukseen MEK- tai
ksyleeniliuottimia sekä pinnan viimeistelyyn
kevyesti harjaamalla.

Turvatoimet

�! VAROITUS
Hartsi- ja kovetinkomponentit voivat ärsyttää
silmiä ja ihoa kosketuksessa. Höyryt voivat
ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Työalue on
tuuletettava. Käytä suojavarusteita, myös
hansikkaita. Katso tarkemmat turvatiedot
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Polyshield® ANSI Combo Sealing Kit
Vinyl Ester (VE) ohjeet
Kunkin sarjan sisällys:

� Polyshield® VE hartsi

� Polyshield® VE kovetin nro 1

� Sekoitustikkuja

� LATEX-sormikkaat

� Työskentelyohje

� MSDS käyttöturvallisuustiedote
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Käyttöohjeet
Polyshield® VE Sealing Kit -sarja on tarkoitettu (1)
kiinnittämään tulpan laastiaukkoon combon yläosassa
ja (2) tiivistämään ja tuottamaan kemikaaleja kestävä
reunus pumpun laatan ympärille.

1. Kaikkien kiinnitettävien pintojen on oltava puhtaat
ja öljyttömät. Hio yhteen liitettävät pinnat
hiekkapaperilla ennen käyttöä.

2. Kaada Polyshield® VE -kovetinta nro 1 Polyshield®

VE -hartsiastiaan. Sekoita hyvin tikulla noin kaksi
minuuttia.

3. Levitä esikäsitellylle pinnalle sekoitustikun tai
lastan avulla.

4. Käytä työkalujen puhdistukseen MEK- tai
ksyleeniliuottimia sekä pinnan viimeistelyyn
kevyesti harjaamalla.

Turvatoimet

�! VAROITUS
Hartsi- ja kovetinkomponentit voivat ärsyttää
silmiä ja ihoa kosketuksessa. Höyryt voivat
ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Työalue on
tuuletettava. Käytä suojavarusteita, myös
hansikkaita. Katso tarkemmat turvatiedot
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttöikä ja varastointi
Säilytä hartsi ja kovetin avaamattomissa pakkauksissa
kuivassa, viileässä paikassa etäällä liekeistä, kuumuu-
desta ja palonlähteistä. Käyttöikä on 60 päivää
varastoituna kuivassa ja viileässä paikassa.

Polyshield® Seal Kit -sarjoissa on tiivisteet kullekin
ANSI Combolle. Polyshield® Seal Kit -sarjat toimitetaan
kunkin ANSI Combon mukana.

Kiinnittimen koko ja suositeltavat
kiristysmomentit

Kiinnittimen
standardi

Kiinnittimen
nimelliskoko

Suositeltava
kiristysmomentti1

lb.-ft.

SAE

5
16 6

3
8 10

7
16 18

1
2 27

5
8 53

3
4 94

7
8 152

1 228

1 SAE-kiinnittimien kiristysmomenttiarvot perustuvat
kuiviin kierteisiin 75 % kuormituksella ASTM307
luokkien A ja B (SAE luokka 1) kiinnittimille.

Käytä voideltujen, pinnoitettujen tai PTFE-
pinnoitettujen kierteiden tapauksessa kiristys-
momenttina 75 % taulukon arvosta.

Polyshield® on rekisteröity tavaramerkki, johon liittyvä patentit U.S. Patent
Nos. 5165651, et. al.
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KOHDISTUS

Tasapainotustoimenpiteet on tehtävä, jotta
vältettäisiin epätoivottava liikkuvien osien
osuminen toisiinsa. Noudata kytkimen
valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

�! VAROITUS
Varmista ennen minkään tasapainotustoimen-
piteen aloittamista, että moottorin virransyöttö
on katkaistu. Virrasyötön katkaisemisen laimin-
lyöminen voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman.

Suojuksen irrottamiseksi katso kytkinsuojuksen
asennus-/purkuohjeet.

Vaiheet, jolloin kohdistus tarkistetaan ja säädetään
ovat:

� Alkukohdistus tehdään ennen pumpun
ensikäyttöä, jolloin pumppu ja moottori ovat
lepolämpötilassa.

� Loppukohdistus tehdään pumpun ensikäytön
jälkeen, jolloin pumppu ja moottori ovat käyttö-
lämpötilassa.

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

HUOMAUTUS: Oikea kohdistus on pumppu-
yksikön asentajan ja käyttäjän vastuulla.

Laitteet on kohdistettava tarkasti. Noudattamalla
kohdan Liite III ohjeita pumppu saadaan toimimaan
ongelmattomasti.

KOHDISTUKSEN TARKASTUS
Alkukohdistus (kylmäkohdistus)

� Ennen pumpun jalustan valamista – Sen varmis-
tamiseksi että kohdistus voidaan toteuttaa.

� Jalustan valamisen jälkeen – Varmista, ettei
muutoksia ole tapahtunut valamisen jälkeen.

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

Loppukohdistus (lämminkohdistus)

� Tehdään ensimmäisen käyttökerran jälkeen –
Oikea tasapaino saavutetaan, kun pumppu ja
moottori ovat saavuttaneet käyttölämpötilan.
Tämän jälkeen kohdistus tulee tarkistaa sään-
nöllisesti pumpun käytön yhteydessä.

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

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

� 0,05 mm Total Indicated Reading -lukema (T.I.R.)
tai vähemmän, kun pumppu ja käyttö ovat
käyttölämpötilassa (loppukohdistus).

� 0,0005 tuumaa mittakellon tuuman liikettä kohti
käänteisessä mittakellomenetelmässä tai
lasermentelmässä, kun pumppu ja käyttö ovat
käyttölämpötilassa (loppukohdistus).

HUOMAUTUS: C-Face-moottorisovittimen
asennusohjeet ja kohdistusehdot on esitetty
liitteessä V.

Tämän asennusvaiheen aikana on kuitenkin tarpeellista
säätää linjakohdistus pystysuunnassa eri ehtojen
mukaisesti pumpun ja käytön laajentumisarvojen
erojen vuoksi. Talukossa 1 on suositellut alustavat
(kylmä-) asetukset sähkömoottorikäyttöisille pumpuille
pumpattavan aineen lämpötilojen mukaan. Käytön
valmistajalta saa lisätietoja suositelluista kylmäase-
tuksista muiden tyyppisten käyttöjen yhteydessä
(höyryturbiinit, moottorit jne.)
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KOHDISTUKSEN VIANMÄÄRITYS
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Taulukko 1
Pystysuoran linjakohdistuksen kylmäasetus

Pumpattavan
aineen

lämpötila

Käyttöakselin säätö, tuumaa (mm)

3196 CV 3196 HT 3196 LF 3196 NM 3196 3198 3796
50 °F (10 °C) 0,002 (0,05) ala 0,002 (0,05) ala 0,000 0,002 (0,05) ala 0,002 (0,05) ala 0,002 (0,05) ala 0,002 (0,05) ala

150 °F (65 °C) 0,001 (0,03) ylä 0,001 (0,03) ylä 0,000 0,001 (0,03) ylä 0,001 (0,03) ylä 0,001 (0,03) ylä 0,001 (0,03) ylä

250 °F (120 °C) 0,005 (0,12) ylä 0,005 (0,12) ylä 0,000 0,005 (0,12) ylä 0,005 (0,12) ylä 0,005 (0,12) ylä 0,005 (0,12) ylä

350 °F (175 °C) 0,009 (0,23) ylä 0,009 (0,23) ylä 0,000 0,009 (0,23) ylä N/A 0,009 (0,23) ylä 0,009 (0,23) ylä

450 °F (218 °C) 0,013 (0,33) ylä 0,013 (0,33) ylä 0,000 0,013 (0,33) ylä N/A N/A 0,013 (0,33) ylä

550 °F (228 °C) 0,017 (0,43) ylä 0,017 (0,43) ylä 0,000 0,017 (0,43) ylä N/A N/A 0,017 (0,43) ylä

650 °F (343 °C) 0,021 (0,53) ylä 0,021 (0,53) ylä 0,000 0,021 (0,53) ylä N/A N/A N/A

700 °F (371 °C) 0,023 (0,58) ylä 0,023 (0,58) ylä 0,000 0,023 (0,58) ylä N/A N/A N/A

Taulukko 2
Ongelma Ongelman syy Korjaustoimi

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

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

Jalustaa ei ole säädetty oikein vaakasuoraan,
mahdollisesti vääntynyt.

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



JALUSTAN VALU

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

2. Rakenna valun ympärille sulkuseinä. Kastele
perustus läpimäräksi (kuva 17).

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

4. Anna laastin kuivua.

5. Täytä loput jalustasta valulaastilla. Poista
ilmakuplat kuten edellä (kuva 18).

6. Anna laastin kuivua vähintään 48 tuntia.

7. Kiristä perustuspultit.

KOHDISTUKSEN TARKASTUS
Tarkasta kohdistus ennen kuin jatkat edellä
kuvattujen menetelmien avulla.

PUTKISTO

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

�! VAROITUS
Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien
laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa
synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia
jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia
pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston
jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat
aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita.

1. Kaikki putkien tuennat on toteutettava pumpusta
riippumattomina, ja putkien laipat tulee kohdistaa
pumpun laippojen mukaan.

2. Putkituksen tulee olla mahdollisimman lyhyet
kitkahäviöiden minimoimiseksi.

3. ÄLÄ kytke putkistoa pumppuun ennen kuin laasti
on kovettunut ja pumpun ja moottorin kiinnitys-
pultit on kiristetty.
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4. On suositeltavaa asentaa mahdollisesti käytettävät
imu- ja/tai poistoputkien laajennussilmukat tai
-kappaleet, kun putkistossa liikutellaan nesteitä
korkeassa lämpötilassa. Näin putkiston pituuslaa-
jeneminen ei muuta pumpun kohdistusta.

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

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

IMUPUTKISTO

�! VAROITUS
NPSHA:n on aina oltava suurempi kuin NPSHR:n
kuten tilauksen mukaan toimitetuista Gouldsin
suoritusarvokäyristä käy ilmi. Imuputkiston
arvioinnissa tarvittavat NPSH- ja putkistokitka
-arvot on saatavana Hydraulic Institutesta.

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

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

2. Käytä putkistossa kahta yksikköä pumpun
imuputkea suurempaa imuputkea ja kytke se
pumpun imulaippaan sovitinkappaleen avulla.
Imuputkisto ei milloinkaan saisi olla
läpimitaltaan ahtaampi kuin pumpun imuosa.
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3. Supistuskappaleen tulee olla epäkeskeisesti
pumpun imulaipan yhteydessä kartiomainen puoli
alaspäin ja vaakasuora puoli ylhäällä (kuvat 23,
24 ja 25).

�! HUOMIO
Pumppu ei milloinkaan saa olla imupäästään
kuristettu.

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

5. Jos useita pumppuja käytetään samasta nesteläh-
teestä, on suositeltavaa käyttää jokaiselle omaa
imulinjaa.

Imukorkeuden edellytykset

1. Imuputkessa ei saa olla ilmataskuja.

2. Imuputkiston tulee kulkea ylöspäin pumppua
kohti.

3. Kaikkien liitosten tulee olla ilmatiiviitä.

4. Pumpun yhteydessä on oltava esitäyttöväline,
kuten pohjaventtiili, paitsi automaattisesti
esitäyttyvässä pumpussa 3796.

Imupuolen pinnankorkeus / neste imupuolella

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

2. Imuputkessa ei saa olla ilmataskuja.

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

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

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

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

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

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

3. Jos järjestelmään asennetaan pikasulkuventtiilejä,
pumppu on suojattava vesi-iskuilta ja voimakkaalta
värähtelyltä pehmustuksien avulla.

PUTKISTON LOPPUTARKASTUS
Sen jälkeen kun putkisto on liitetty pumppuun:

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

2. Tarkista kohdistus edellä esitetyn kohdistus-
menetelmän mukaisesti varmistaaksesi, ettei
putkistossa ole jännitteitä. Jos jännitteitä esiintyy,
korjaa asia putkistossa.

34 ANSIFAM IOM - 3/06



KÄYTTÖ
KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Pyörimisen tarkistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Juoksupyörän välyksen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pumpun ja moottorin kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Laakerien voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akselin tiivistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pumpun esitäyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

PUMPUN KÄYNNISTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Alennetun tehon toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Käyttäminen pakkasessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PYSÄYTTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
LOPULLINEN KOHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU

Asennettaessa mahdollisesti räjähdys-
herkkään ympäristöön varmista, että
moottori on asianmukaisesti sertifioitu.

PYÖRIMISEN TARKISTUS

�! HUOMIO
Pumpun käyttäminen väärään suuntaan voi
aiheuttaa vakavia vahinkoja.

1. Katkaise käytön virransyöttö.

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

2. Varmista, että kytkinnavat on huolellisesti kiinnitetty
akseleihin ja että kytkennän välike on poistettu.

HUOMAUTUS: Pumppu toimitetaan kytkennän
välike poistettuna.

3. Palauta käytön virransyöttö.

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

5. Katkaise käytön virransyöttö.

Juoksupyörän välyksen säätöohjeita on
noudatettava. Välyksen virheellinen säätö
tai ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa kipinöintiä, odottamatonta
lämmönkehitystä ja laitteistovaurioita.

JUOKSUPYÖRÄN VÄLYKSEN
TARKISTAMINEN
Juoksupyörän välykset on tarkistettava ennen
pumpun käyttämistä. Tämän tarkistuksen avulla voi
varmistaa, että pumppu pyörii vapaasti ja että se
toimii parhaalla hyötysuhteella ja antaa pitkän
käyttöiän sekä vähäisen energiankulutuksen.
Katso lisätietoja luvun 4 taulukosta 3.

Juoksupyörän asetus saa olla enintään 0,13 mm
suurempi kuin taulukossa 3, muutoin suorituskyky
heikkenee merkittävästi.

Lisäksi jos pumpattavan aineen lämpötila ylittää
200 °F (93 °C), kylmäasetusta on lisättävä taulukon 3

mukaisesti. Tämä on tärkeää, jotta juoksupyörä ei osu
pesään lämpölaajenemiserojen johdosta korkeissa
käyttölämpötiloissa. Katso juoksupyörän säätötoimet
kohdasta Luku 5, Ennaltaehkäisevä huolto.
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PUMPUN JA MOOTTORIN KYTKENTÄ

�! VAROITUS
Katkaise moottorista virta estääksesi moottorin
pyörimisen vahingossa ja mahdollisen
ruumiinvamman.

ATEX-luokitellussa ympäristössä käytet-
tävän kytkimen tulee olla asianmukaisesti
sertifioitu.

1. Asenna ja voitele kytkin valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

2. Asenna kytkinsuojus (kuva 26). Katso
kytkinsuojuksen asennus- ja purkuohjeet
kohdasta Liite II.

ATEX-luokitellussa ympäristössä käytet-
tävän kytkinsuojuksen valmistusaineen on
oltava kipinöimätöntä materiaalia.

�! VAROITUS
Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että
kytkinsuojus on asianmukaisesti paikalleen
asennettuna. Katso kytkinsuojuksen asennus-
ohjeet kohdasta Liite II. Pumpun käyttäminen
ilman kytkinsuojusta aiheuttaa henkilövahingon.
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ATEX-luokitellussa ympäristössä toimintalämpötilat on rajoitettu TURVALLISUUS-kohdan taulukon
1 mukaisesti.

Taulukko 3
Juoksupyörän välykset

Välykset kylmänä eri toimintalämpötiloille, tuumaa (mm)
Toimintalämpötila 3196 ja HT3196 LF3196

STX MTX/LTX XLTX/X17 STX MTX/LTX
tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm

-20–150 °F (-29–66 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38
Enint. 175 °F (79 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38
Enint. 200 °F (93 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38
Enint. 250 °F (121 °C) 0,006 0,16 0,009 0,23 0,016 0,41 0,016 0,41
Enint. 300 °F (149 °C) 0,007 0,19 0,010 0,26 0,017 0,44 0,017 0,44
Enint. 350 °F (177 °C) 0,009 0,22 0,012 0,29 0,019 0,47 0,019 0,47
Enint. 400 °F (204 °C) 0,010 0,25 0,013 0,32 0,020 0,50 0,020 0,50
Enint. 450 °F (232 °C) 0,011 0,28 0,014 0,35 0,021 0,53 0,021 0,53
Enint. 500 °F (260 °C) 0,012 0,30 0,015 0,38 0,022 0,56 0,022 0,56
Enint. 550 °F (288 °C) 0,013 0,33 0,016 0,41 0,023 0,59 0,023 0,59
Enint. 600 °F (316 °C) 0,014 0,36 0,017 0,44 0,024 0,62 0,024 0,62
Enint. 650 °F (343 °C) 0,016 0,39 0,019 0,47 0,026 0,65 0,026 0,65
Enint. 700 °F (371 °C) 0,017 0,42 0,020 0,50 0,027 0,68 0,027 0,68

Taulukko 3 jatkuu
Juoksupyörän välykset

Välykset kylmänä eri toimintalämpötiloille, tuumaa (mm)
Toimintalämpötila CV 31961 3796 NM 3196 3198

STX MTX/LTX XLTX STX MTX/LTX STX MTX/LTX STX MTX/LTX
-20–150 °F (-29–66 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38

Enint. 175 °F (79 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,020 0,51
Enint. 200 °F (93 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,024 0,61
Enint. 250 °F (121 °C) 0,06 1,52 0,016 0,41 0,032 0,81
Enint. 300 °F (149 °C) 0,06 1,52 0,017 0,44 0,040 1,02
Enint. 350 °F (177 °C) 0,06 1,52 0,019 0,47
Enint. 400 °F (204 °C) 0,06 1,52 0,020 0,50
Enint. 450 °F (232 °C) 0,021 0,53
Enint. 500 °F (260 °C) 0,022 0,56
Enint. 550 °F (288 °C)
Enint. 600 °F (316 °C)
Enint. 650 °F (343 °C)
Enint. 700 °F (371  °C)



LAAKERIEN VOITELU
Laakereiden riittävä voitelu on varmistettava,
jotta estetään liiallinen lämmönkehitys,
kipinöinti ja ennenaikainen rikkoutuminen.

�! HUOMIO
Pumput toimitetaan ilman öljyä.

Öljyvoitelu: Täytä laakerirunko öljyllä täyttöliitännästä
(laakerirungon yläosassa, katso kuva 34), kunnes
öljynpinta on tarkastuslasin keskikohdalla. Käytä
laadukasta turbiineissa käytettävää öljyä, jossa on
ruosteen- ja hapettumisenestoaineita. Katso suosi-
tukset taulukosta 5.

Pelkkä öljysumuvoitelu: Öljysumuvoitelu on lisäva-
ruste ANSI-pumpuissa. Noudata öljysumugeneraattorin
valmistajan ohjeita. Tuloliitännät ovat laakerirungon
yläosassa. Liitäntäkohdat on peitetty. (Katso voitelun
vaihdon ohjeet kohdasta Liite I.)

Rasvavoitelu: Pumput toimitetaan rasvattuna. Katso
rasvasuositukset taulukosta 6.

Kestovoidellut laakerit: Laakerivalmistaja on
täyttänyt laakerit rasvalla ja tiivistänyt ne.

Jos pumppu otetaan käyttöön pitkän seisokin jälkeen,
huuhtele laakerit ja laakerirunko kevyellä öljyllä roskien
poistamiseksi. Kierrä akselia käsin huuhtelun aikana.
Huuhtele lopuksi laakeripesä varsinaisella voiteluöljyllä
öljynlaadun varmistamiseksi puhdistuksen jälkeen.

Katso voitelusuositukset kohdasta Ennaltaehkäisevä

huolto.

�! HUOMIO
Yksikön käyttäminen ilman kunnollista voitelua
aiheuttaa laakerivian ja pumpun pysähtymisen.

AKSELITIIVISTEET
ATEX-luokitellussa ympäristössä käytettävän
mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmu-
kaisesti sertifioitu.

Mekaaniset kasettitiivisteet:

1. Työnnä kasettitiiviste akselin tai holkin päälle,
kunnes se osuu sisempään öljyn sokkelotiivis-
teeseen.

2. Asenna tiivistyskammio niiden ohjeiden mukaisesti,
jotka löytyvät kohdasta Luku 6 – Purkaminen ja

kokoaminen.

3. Työnnä kasettitiiviste tiivistyskammioon ja kiinnitä
se neljällä tapilla ja mutterilla.

4. Jatka pumpun kokoamista kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

5. Säädä juoksupyörän välys kohdan Luku 4 –

Käyttö ohjeiden mukaisesti.

6. Kiristä tiivisteen lukitusrenkaan säätöruuvit
tiivisteen kiinnittämiseksi akseliin.

7. Irrota tiivisteen keskityskorvakkeet.

Tavanomainen sisäpuolisilla osilla varustettu
mekaaninen tiiviste:

1. Asenna tiivistyskammio kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

2. Levitä siniväriä akseliin/holkkiin tiivistyskammion
pinnan kohdalla.

3. Tee loppuun pumpun kokoaminen ilman
mekaanista tiivistettä.

4. Säädä juoksupyörän välys kohdan Luku 4 –

Käyttö ohjeiden mukaisesti.

5. Piirrä viiva akselin/holkkiin sinivärin kohdalle
tiivistyskammion pinnan kohdalla.

6. Irrota kotelo, juoksupyörä ja tiivistyskammio
kohdan Luku 6 – Purkaminen ja kokoaminen

ohjeiden mukaisesti.

7. Työnnä kiristyslaippa (paikallaan pysyvä
istukkarengas ja laipan tiiviste asennettuna)
akselille, kunnes se osuu sisempään
sokkeloöljytiivisteeseen.

8. Asenna mekaanisen tiivisteen pyörivä osa
valmistajan ohjeiden mukaisesti piirretyn viivan
ja tiivisteen viitemitan mukaisesti.
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9. Asenna tiivistyskammio kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

10. Työnnä kiristyslaippa tiivistyskammion tapeille
ja kiristä tappimutterien avulla. Kiristä mutterit
tasaisesti siten että laippa asettuu tiivistyskam-
mion laakeria vasten ja on kohtisuorassa akseliin
nähden.

11. Kokoa pumppu valmiiksi kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

Tavanomainen ulkopuolisilla osilla varustettu
mekaaninen tiiviste

1. Asenna tiivistyskammio kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

2. Levitä siniväriä akseliin/holkkiin tiivistyskammion
pinnan kohdalla.

3. Tee loppuun pumpun kokoaminen ilman
mekaanista tiivistettä.

4. Säädä juoksupyörän välys kohdan Luku 4 –

Käyttö ohjeiden mukaisesti.

5. Piirrä viiva akselin/holkkiin sinivärin kohdalle
tiivistyskammion pinnan kohdalla.

6. Irrota kotelo, juoksupyörä ja tiivistyskammio
kohdan Luku 6 – Purkaminen ja kokoaminen

ohjeiden mukaisesti.

7. Asenna mekaanisen tiivisteen pyörivä osa
valmistajan ohjeiden mukaisesti piirretyn viivan ja
tiivisteen viitemitan mukaisesti. Varmista pyörivän
osan kiinnitys paikalleen lukitusrenkaan
säätöruuvien avulla.

8. Asenna kiristyslaippa (paikallaan pysyvä
istukkarengas ja laipan tiivisteet asennettuna)
tiivistyskammioon.

9. Asenna tiivistyskammio kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

10. Kokoa pumppu valmiiksi kohdan Luku 6 –

Purkaminen ja kokoaminen ohjeiden mukaisesti.

Mekaaninen tiiviste on aina varustettava
huuhtelulla. Muutoin aiheutuu liiallista
lämmönkehitystä ja tiivisteen vaurioitu-
minen.

Tiivistysnesteen liitäntä: Hyvän toiminnan
varmistamiseksi tiivistepintojen välissä on oltava
nestekalvo niiden voitelua varten. Katso liitäntöjen
sijainti tiivisteen valmistajan piirustuksesta. Tiivistettn
huuhtelussa/jäähdytyksessä käytettäviä menetelmiä:

a. Tuotehuuhtelu – Tässä menetelmässä pumpattava
aine johdetaan putkella kotelosta (ja jäähdytetään
tarvittaessa ulkoisella lämmönvaihtimella) ja
ruiskutetaan sitten tiivisteen kiristyslaippaan.

b. Ulkoinen huuhtelu – Puhdasta, viileää soveltuvaa
nestettä ruiskutetaan ulkoisesta lähteestä suoraan
tiivisteen kiristyslaippaan. Huuhtelunesteen
paineen on oltava 5–15 psi (0,35–1,01 kg/cm2)
suurempi kuin tiivistyskammion paine.
Ruiskutusmäärä on 1

2–2 GPM (2–8 l/min).

c. Voidaan käyttää myös muita menetelmiä, joissa
hyödynnetään useita laippaliitäntöjä ja/tai
tiivistyskammion liitäntöjä. Katso lisätietoja
pumpun dokumentaatiosta, mekaanisen tiivisteen
viitepiirustuksesta ja putkistokaavioista.

Liukurenkain varustettuja tiivistepesiä ei
sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Liukurenkain varustettu tiivistepesä -vaihtoehto:
Mallien 3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196 ja 3796
pumput toimitetaan ilman asennettuja liukurenkaita,
huuhtelurengasta tai katkaistua kiristyslaippaa. Nämä
sisältyvät pumpun mukana toimitettuihin varusteisiin,
ja ne on asennettava ennen pumpun käynnistämistä.

Liukurenkaiden asennus:

1. Puhdista tiivistepesä huolellisesti.

2. Taivuta liukurengasta sen verran, että saat sen
akselille (kuvat 27, 28).

3. Asenna liukurenkaat porrastaen leikkauskohdat
90°.

4. Tiivistepesän asennusjärjestys: 2 liukurengasta,
huuhtelurengas (kaksiosainen) ja 3 liukurengasta.

�! HUOMIO
Varmista ohjeita noudattamalla, että
huuhtelurengas tulee huuhteluliitännän
kohdalle (kuva 29). Muutoin huuhtelu ei toimi.

5. Asenna kiristyslaipan puolikkaat ja kiristä mutterit
tasaisesti käsin.
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Tiivistysnesteen liitäntä:Jos tiivistepesän paine on
ilmakehän painetta suurempi ja pumpattava aine on
puhdasta, kiristyslaipan normaali vuoto 40–60 pisaraa
minuutissa riittää yleensä voitelemaan ja jäähdyttämään
liukurenkaat eikä tiivistysnestettä tarvita.

HUOMAUTUS: Tuotehuuhtelua voidaan käyttää,
jos pumpattava aine on puhdasta.

Ulkoista tiivistysnestettä tarvitaan, kun:

1. Pumpattavassa aineessa olevat hiovat aineet
voivat naarmuttaa akselin holkkia.

2. Tiivistepesän paine on ilmakehän painetta
pienempi pumpun käydessä johtuen imupuolen
nostokorkeudesta tai imupuolen alipaineesta.
Näissä olosuhteissa liukurenkaat eivät jäähdy tai
voidellu ja ilmaa imeytyy pumppuun.

Jos tarvitaan ulkoista lähdettä puhtaalle ja sopivalle
nesteelle, sen paineen tulisi olla 15 psi (1,0 kg/cm2)
suurempi kuin imupaine. Putket on liitettävä huuhte-
lurenkaan liitäntään vuotomäärällä 40–60 pisaraa
minuutissa.

HUOMAUTUS: Useimmiten liukurenkaat
tarvitsevat voitelua. Liukurenkaiden riittämätön
voitelu lyhentää niiden ja pumpun käyttöikää.

Dynaamisia tiivisteitä ei sallita
ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Dynaamisen tiivisteen vaihtoehto: Mallien 3196,
CV 3196 ja LF 3196 dynaaminen tiiviste koostuu
kahdesta tiivisteestä: siipipyörästä, joka estää vuodot
pumpun käydessä, sekä toisiotiivisteestä, joka estää
vuodot, kun pumppu ei ole käytössä. Siipipyörä toimii
pumppuna ja estää nestettä siirtymästä tiivistepesään
pumpun käydessä. Siipipyörä ei tarvitse huuhtelua
paitsi tilanteissa, joissa kiintoaineet voivat kerääntyä
siipipyörään. Tällöin voidaan käyttää huuhteluliitäntää.
Myös tyhjennysliitäntä voidaan varustaa siipipyöräkam-
mion tyhjentämiseksi, jos on olemassa jäätymisvaara.

Toisiotiivisteet: Toisiotiiviste estää vuodot, kun
pumppu ei ole käynnissä. Tämä tiiviste on joko
grafiittiliukurengas tai elastomeerinen pääty- tai
huulitiiviste.

1. Grafiittiliukurenkaat – Nämä liukurenkaat
kestävät riittävästi kuivana, mutta niiden
käyttöikää voi lisätä voitelemalla joko puhtaalla
vedellä tai rasvalla. Puhdasta vettä käytettäessä
on muistettava, että siipipyörä vähentää tarvittavan
veden sekä määrää että painetta. Jos imupuolen
pinnankorkeus on siipipyörän tehoa pienempi,
tiivistepesän paine on sama kuin ilmakehän.
Tiivistysveden paineen on oltava riittävän suuri
ylittääkseen staattisen korkeuseron, kun pumppu
ei ole käynnissä, jotta pumpattava aine ei pääse
liukurenkaisiin. Virtauksen on oltava riittävä
liukurenkaiden jäähdyttämiseksi. Jos voiteluaineena
käytetään rasvaa, rasvan syöttö on varmistettava
jousikuormitteisella rasvansyötöllä.

2. Elastomeerinen pääty- tai huulitiiviste –
Elastomeerinen päätytiiviste koostuu akselille
kiinnitetystä pyörivästä elastomeeristä ja kiristys-
laippaan kiinnitetystä keraamisesta paikallaan
olevasta osasta. Säädä tiiviste irrottamalla kiristys-
laipan mutterit ja työntämällä kiristyslaippa
takaisin holkkiin. Vedä pyörivä osa takaisin
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holkille, kunnes se on noin 25 mm tiivistepesän
pinnan takana. Työnnä kiristyslaippa takaisin
tapeille työntäen pyörivää osaa takaisin holkilla.
Kiristä laipan mutterit. Tämä varmistaa kosketuksen
eikä muita säätöjä tarvita. Huulitiiviste puristetaan
kiristyslaippaa vasten eikä muita säätöjä tarvita.
Molemmat tiivisteet on suunniteltu toimimaan
kuivina joten huuhtelua ei tarvita.

HUOMAUTUS: Malleihin HT 3196, NM 3196, 3796
ja 3198 ei ole saatavilla dynaamista tiivistettä.

Muut kuin automaattisesti esitäyttyvät
pumput on aina esitäytettävä käytössä.
Tämän oppaan ainoa automaattisesti
esitäyttyvä pumppu on malli 3796.

PUMPUN ESITÄYTTÄMINEN
(3196, CV 3196, HT3196, LF 3196, 3198 ja NM 3196)

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

Imupuolen pinnankorkeus pumpun yläpuolella

1. Avaa imuventtiili hitaasti (kuva 30).

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

3. Sulje ilmaventtiilit.

Imupuolen pinnankorkeus pumpun alapuolella
(paitsi malli 3796)

Pumppu voidaan esitäyttää pohjaventtiilin ja ulkoisen
nestelähteen avulla. Nesteen ulkoinen lähde voi olla
esitäyttöpumppu, paineistettu poistoputki tai muu
ulkoinen syöttö (kuvat 31 ja 32).

HUOMAUTUS: Malli 3796 on automaattisesti
esitäyttyvä pumppu eikä edellytä pohjaventtiilin
käyttämistä imupuolella. Katso esitäyttöön
tarvittava aika pumpun suoritusarvokäyrästä.

1. Sulje poistoventtiili ja avaa kotelon ilmakanavat.

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

3. Sulje ilmaventtiilit ja sulje sitten ulkoinen
syöttölinja.
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Imupuolen pinnankorkeus pumpun alapuolella –
3796

HUOMAUTUS: Malli 3796 on automaattisesti
esitäyttyvä pumppu eikä edellytä manuaalista
esitäyttöä ennen käynnistämistä (paitsi
ensimmäisellä kerralla). Paineistetussa
järjestelmässä pumppu tarvitsee kuitenkin
ilmaventtiilin tai pysyvän ohivirtauslinjan
painepuolen putkistossa kertyneen ilman
poistamiseksi.

Muut esitäyttömenetelmät:

1. Esitäyttö ejektorin avulla.

2. Esitäyttö automaattisen esitäyttöpumpun avulla.

�! HUOMIO

KÄYNNISTYKSEN
VAROTOIMENPITEET

1. Kaikki laitteet ja henkilöturvallisuuteen liittyvät
laitteet ja säätimet on oltava asennettuna ja niiden
on toimittava oikein.

2. Jotta vältytään lian tai roskien aiheuttamalta
pumpun vaurioitumiselta ensi käynnistyksessä,
varmista että järjestelmä on puhdistettu ja
huuhdeltu.

3. Säädettävät käytöt on ajettava nimellisnopeudelle
mahdollisimman nopeasti.

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

5. Uuden tai uudelleen kootun pumpun käyttäminen
hitailla nopeuksilla ei ehkä tuota riittävää virtausta
tiivistepesän holkin tiiviisti sovitetuille liikkuville
pinnoille.

6. Yli 93 °C lämpöiset pumpattavat aineet
edellyttävät pumpun esilämmittämistä ennen
käyttöä. Kierrätä hieman pumpattavaa ainetta
pumpun läpi, kunnes kotelon lämpötila on enintään
38 °C kylmempi kuin pumpattava aine ja tasaisesti
lämmennyt.

HUOMAUTUS: Lämmitysnopeus saa olla
enintään 1,4 °C minuutissa.
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PUMPUN KÄYNNISTÄMINEN

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

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

3. Käynnistä moottori.

�! HUOMIO
Tarkkaile käynnistyksen yhteydessä paine-
mittareita. Jos poistopainetta ei saavuteta
nopeasti, pysäytä käyttö, esitäytä uudelleen
ja yritä uutta käynnistystä.

4. Avaa hitaasti poistoventtiiliä, kunnes haluttu
virtaus on saavutettu.

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

KÄYTTÖ

YLEISTÄ

�! HUOMIO
Muuta aina virtausta poistolinjan säätöventtiilin
avulla. ÄLÄ KOSKAAN kurista imupuolen
virtausta.

�! HUOMIO
Käyttö voi ylikuormittua, jos pumpattavan
aineen ominaispaino (tiheys) on oletettua
suurempi tai jos suunniteltu virtausmäärä
ylittyy.

�! HUOMIO
Käytä aina pumppua määrätyllä toiminta-
alueella, jotta vältytään kavitoinnin tai
paluukierron aiheuttamilta vaurioilta.

ALENNETUN TEHON TOIMINTA

�! VAROITUS
ÄLÄ käytä laitetta vähimmäismäärää pienem-
mällä virtauksella tai imu-/poistoputken venttiili
suljettuna. Tällöin voi aiheutua räjähdysvaara
pumpattavan aineen höyrystymisen vuoksi ja
pumppu voi vaurioitua nopeasti tai aiheutua
henkilövahinko.

�! HUOMIO
Vaurioita aiheuttavia tekijöitä:

1. Lisääntynyt tärinä – vaikuttaa laakereihin,
tiivistepesään tai tiivistyskammioon ja
mekaaniseen tiivisteeseen.

2. Suuret radiaalikuormat – rasitukset akseliin ja
laakereihin.

3. Lämmönkehitys – höyrystyminen aiheuttaa
pyörivien osien kuoppautumista tai leikkautumista.

4. Kavitaatio – vauriot pumpun sisäpinnoissa.

KÄYTTÄMINEN PAKKASESSA
Pakastavat olosuhteet, kun pumppua ei käytetä,
voi aiheuttaa nesteen jäätymisen ja pumpun vauri-
oitumisen. Pumpussa oleva neste on tyhjennettävä.
Mahdollisten jäähdytyskierukoiden sisällä oleva neste
on myös tyhjennettävä.
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PYSÄYTTÄMINEN

1. Sulje poistoventtiili hitaasti.

2. Sammuta moottori ja lukitse se vahingossa
käynnistämisen estämiseksi.

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

LOPULLINEN KOHDISTUS

Kohdistusohjeita on noudatettava, jotta
vältettäisiin epätoivottava liikkuvien osien
osuminen toisiinsa. Noudata kytkimen
valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

1. Käytä pumppua todellisissa olosuhteissa riittävän
kauan, jotta pumppu ja käyttö sekä liittyvä
järjestelmä saavuttavat käyttölämpötilan.

2. Poista kytkinsuojus. Ohjeet kytkinsuojuksen
asentamiseksi ja purkamiseksi löytyvät kohdasta
Liite II.

3. Tarkista kohdistus yksikön ollessa käyntilämmin
kohdan Asennus ohjeiden mukaisesti.

4. Asenna kytkinsuojus takaisin. Ohjeet kytkin-
suojuksen asentamiseksi löytyvät kohdasta
Liite II.
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YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA
Säännöllinen huolto-ohjelma lisää pumpun käyttöikää. Hyvin huolletut laitteet

kestävät pitkään ja tarvitsevat vähemmän korjauksia. Suosittelemme pitämään
huolloista kirjaa, tämä helpottaa mahdollisten ongelmien syiden etsintää.

� Ennaltaehkäisevän huollon ohjeita on noudatettava, jotta laitteiston soveltuva ATEX-luokitus pysyy
voimassa. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi laitteiston ATEX-luokituksen.

HUOLTO-OHJELMA
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO
� Laakereiden voitelu

� Tiiviesteiden valvonta

� Tärinän analysointi

� Poistopaine

� Lämpötilan valvonta

RUTIINITARKASTUKSET
� Tarkista öljyn pinnankorkeus ja kunto

laakerirungon tarkastuslasista.

� Tarkista epätavallisen melun, tärinän ja
laakerilämpötilan varalta.

� Tarkasta pumpusta ja putkistosta mahdolliset
vuodot.

� Tarkista tiivistyskammio/tiivistepesä vuotojen
varalta.

– Mekaaninen tiiviste: vuotoa ei saisi olla.

– Liukurenkaat: liiallinen vuoto edellyttää säätöä
tai mahdollisesti niiden vaihtamista uusiin.
Katso liukurenkaiden kiristyslaipan säätö
kohdasta Luku 4 – Käyttö.

3 KUUKAUDEN TARKASTUS
� Tarkista jalusta ja kiinnityspulttien kireys.

� Jos pumppu on ollut käyttämättömänä, tarkista
liukurenkaat. Vaihda tarvittaessa.

� Öljy on vaihdettava vähintään 3 kuukauden välein
(2 000 h) tai useammin, mikäli olosuhteet ovat
siten vaativat, että öljy voi likaantua tai sen kunto
heikentyä. Jos öljy tarkastuslasin läpi katsottuna
näyttää samealta tai likaiselta, vaihda se heti.

� Tarkista akselin kohdistus. Kohdista tarvittaessa
uudelleen.
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VUOTUISET TARKASTUKSET

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

TARKASTUSVÄLIT
Tarkastusvälejä on lyhennettävä, jos pumpattava aine
on hiovaa ja/tai syövyttävää

� tai jos ympäristö on luokiteltu mahdollisesti
räjähdysherkäksi.

LAAKEREIDEN HUOLTO

� Tässä laakerien voitelua koskevassa luvussa
on lueteltu pumpattavan aineen eri lämpötiloja.
Jos laitteisto on ATEX-sertifioitu ja luettelon
lämpötila ylittää soveltuvan arvon taulukossa
1 kohdassa TURVALLISUUS, kyseinen
lämpötila ei ole sallittu. Ota tällaisessa
tapauksessa yhteys ITT/Goulds-edustajaan.

ÖLJYVOIDELLUT LAAKERIT

�! VAROITUS
Pumput toimitetaan ilman öljyä. Öljyvoidellut
laakerit on voideltava asennuspaikalla.

Irrota täyttötulppa (113A) ja lisää öljyä, kunnes sen
korkeus on tarkastuslasin (319) keskiviivalla. Aseta
täyttötulppa paikalleen, katso kuva 34 ja taulukko 4.

Vaihda uuden laakerin öljy 200 tunnin jälkeen ja sen
jälkeen 2 000 käyttötunnin tai 3 kuukauden välein
(kumpi ensin toteutuu).

Taulukko 4
Öljytilavuudet

Runko Qts. Oz. ml
STX 0.5 16 400

MTX 1.3 42 1250

LTX 1.5 48 1400

XLT-X ja X17 3 96 3000

Käytä laadukasta turbiineissa käytettävää öljyä, jossa
on ruosteen- ja hapettumisenestoaineita. Useimmissa
käyttöolosuhteissa laakerien lämpötilat ovat 50–82 °C.
Tällä alueella suositellaan öljyä, jonka ISO-viskositeetti-
luokka on 40 °C lämpötilassa 68. Käytä yli 82 °C lämpö-
tiloissa ISO-viskositeettiluokkaa 100 ja laakerirungon
jäähdytystä tai rivoitettua öljyputkijäähdytystä. Rivoitettu
öljyputkijäähdytys on vakiona mallissa HT 3196 ja
valinnaisena muissa malleissa (katso Taulukko 5). Vielä
korkeammissa käyttölämpötiloissa, kun pumpattava
aine on yli 177 °C, suosittelemme synteettisiä
voiteluaineita.
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Taulukko 5
Voiteluöljyn vaatimukset

Pumpattavan aineen
lämpötila alle 177 °C

Pumpattavan aineen
lämpötila yli 177 °C

ISO-luokka VG 68 VG 100
SSU arviolta

100 °F (38 °C)
300 470

DIN 51517 C68 C100

Kinemaattimen
viskositeetti

lämpötilassa 40 °C
mm2/s

68 100

Joitakin soveltuvia voiteluaineita:

Chevron GTS Oil 68

Exxon Teresstic 68 tai NUTO H68

Mobil Mobil DTE 26 300 SSU
@ 100 °F (38 °C)

Philips Mangus Oil 315

Shell Tellus Oil 68

Sunoco Sunvis 968

Royal Purple SYNFILM ISO VG 68
Synthetic Lube

RASVAVOIDELLUT LAAKERIT
Rasvavoidellut laakerit on esivoideltu tehtaalla.
Useimmissa pumpuissa rasvana on Sunoco 2EP.
Korkeissa lämpötiloissa toimivat yksiköt (pumpattavan
aineen lämpötila yli 177 °C) käyttävät rasvaa Mobil
SCH32. Rasvaa laakerit 2 000 käyttötunnin tai kolmen
kuukauden välein.

Rasvaamistoimet:

HUOMAUTUS: Rasvaa lisättäessä laakeripesään
voi joutua epäpuhtauksia. Rasvasäiliön,
rasvauslaitteen ja liittimien on oltava puhtaat.

1. Pyyhi rasvaliittimistä lika.

2. Irrota rungon pohjasta 2 rasvanpoistotulppaa (113).

3. Täytä molemmat rasvatilat liitäntöjen kautta
suositellulla rasvalla, kunnes poistoaukoista tulee
uutta rasvaa. Kiinnitä poistotulpat (113) takaisin.

4. Varmista, että rungon tiivisteet ovat paikallaan
laakeripesässä ja tarvittaessa purista ne
paikalleen pohjan tyhjennysaukkojen kautta.

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

Useimmissa käyttöolosuhteissa litiumpohjainen
NLGI-luokan 2 rasva on suositeltava. Tällainen rasva
soveltuu laakerin lämpötiloille -15–110 °C. Laakeri-
lämpötila on yleensä noin 18 °C korkeampi kuin
laakeripesän ulkopinnan lämpötila.

Taulukko 6
Voiteluöljyn
vaatimukset

Pumpattavan aineen
lämpötila alle 177 °C

Pumpattavan aineen
lämpötila yli 177 °C

NGLI-luokka 2 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32

Exxon Unirex N2 Unirex N3

Sunoco Mutipurpose 2EP

SKF LGMT 2 LGMT 3

� HUOMIO
Älä koskaan sekoita eri luokkien (NLGI 1 tai 3 ja
NLGI 2) tai eri perusaineen rasvoja yhteen. Älä
esimerkiksi koskaan sekoita litiumpohjaista
rasvaa polyurea-pohjaiseen rasvaan.

Pumppauslämpötilan ylittäessä 350 °F (177 °C) tulee
voitelussa käyttää korkean käyttölämpötilan rasvaa.
Mineraaliöljyrasvoissa tulee olla hapettumisen
stabilointiaineita ja kovuutena NLGI 3.

HUOMAUTUS: Mikäli on tarpeen vaihtaa rasvan
tyyppiä tai kovuutta, laakerit tulee ensin irrottaa
ja vanha rasva poistaa niistä.
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Kuva 35

RASVAVOIDELLUT LAAKERIT



AKSELITIIVISTEIDEN HUOLTO

� ATEX-luokitellussa ympäristössä käytettävän
mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmukai-
sesti sertifioitu.

MEKAANISET TIIVISTEET
Mekaanisia tiivisteitä käytettäessä mukana toimitetaan
valmistajan viitepiirustus. Tämä piirustus on säilytettävä
myöhempää käyttöä varten huoltojen ja tiivisteen
säätämisen aikana. Tiivisteen piirustuksessa on myös
määritetty tarvittavat huuhtelunesteen liitäntäpisteet.
Tiiviste ja kaikki huuhteluputket on tarkistettava ja
asennettava ennen pumpun käynnistämistä.

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

�! VAROITUS
Älä koskaan käytä pumppua, jos mekaaniseen
tiivisteeseen ei ole nesteen syöttöä. Mekaanisen
tiivisteen käyttäminen kuivana voi aiheuttaa jo
muutamassa sekunnissa vaurion. Mekaanisen
tiivisteen pettäminen voi aiheuttaa henkilö-
vahinkoja.

LIUKURENKAILLA VARUSTETTU
TIIVISTEPESÄ
(3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796)

� Liukurenkain varustettuja tiivistepesiä ei
sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Liukurenkaiden toiminta voidaan tarkistaa ilman
pumpun pysäyttämistä tai purkamista. Normaalissa
käytössä liukurenkaat vuotavat noin yhden pisaran
minuutissa. Jos tippumisnopeus on tätä suurempi tai
pienempi, kiristyslaipan säätö voi olla tarpeen.
Vuodon hidastamiseksi kiristä laipan kahta pulttia
tasaisesti neljänneskierros kerrallaan, kunnes vuoto
on halutun suuruinen. ÄLÄ KOSKAAN kiristä
liukurenkaita niin, että nestettä vuotaa vähemmän
kuin tippa minuutissa. Liiallinen kiristäminen voi
aiheuttaa ylimääräistä kulumista ja tehohäviöitä
käytön aikana. Jos liukurenkaita ei voida kiristää
vuodon vähentämiseksi alle kahteen tippaan
minuutissa, liukurenkaat on ehkä vaihdettava kohdan
Käyttö liukurenkaikden asennusohjeiden mukaisesti.

� HUOMIO
Älä koskaan yritä vaihtaa liukurenkaita, ennen
kuin moottori on asianmukaisesti lukittu ja
kytkinvälike on poistettu.

DYNAAMINEN TIIVISTE (3196, CV 3196, LF 3196)

� Dynaamisia tiivisteitä ei sallita ATEX-
luokitellussa ympäristössä.

Dynaamisen tiivisteen osat

Siipipyörä – Dynaaminen siipipyörä estää tehokkaasti
pumpattavan aineen vuotamisen tiivistepesän läpi,
kun pumppu on käynnissä ilmoitettujen hyväksyttyjen
olosuhteiden vallitessa. Dynaamisen tiivisteen osat
eivät olennaisesti kulu vaikuttaakseen toimintaan,
jolleivat käyttöolosuhteet ole erityisen kuluttavat tai
syövyttävät. Katso huollon, purkamisen ja korjaamisen
ohjeet kohdasta Purkaminen ja kokoaminen.
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Stattinen tiiviste – Staattinen tiiviste estää vuotamisen
pumpun ollessa sammutettuna. Tämä tiiviste on
huulitiiviste, grafiittiliukurengas tai elastomeerinen
päätytiiviste. Huulitiiviste ja elastomeerinen päätytiiviste
eivät edellytä muuta huoltoa kuin vaihdon, kun vuoto
kasvaa liian suureksi. Liukurenkaat on asennettava
tiivistepesän liukurenkaina. Tämä erityistyyppi on
suunniteltu kuivana käytettäväksi eikä se edellytä
ulkoista huuhtelua.

HUOMAUTUS: Malleihin HT 3196, NM 3196, 3796
ja 3198 ei ole saatavilla dynaamista tiivistettä.

JUOKSUPYÖRÄN VÄLYKSEN SÄÄTÖ

� Juoksupyörän välyksen säätöohjeita on
noudatettava. Välyksen virheellinen säätö
tai ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa kipinöintiä, odottamatonta
lämmönkehitystä ja laitteistovaurioita.

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

Pumpun suorituskyvyn muuttuminen voidaan ajan
mittaan huomata painekorkeuden tai virtauksen
pienenemisenä tai tarvittavan tehon lisääntymisenä.
Suorituskyky voidaan yleensä palauttaa säätämällä
juoksupyörän välys. Tässä esitetään kaksi tapaa
säätää juoksupyörän välys: mittakellomenetelmä ja
rakotulkkimenetelmä.

MITTAKELLOMENETELMÄ (muut paitsi CV)
1. Poista kytkinsuojus. Lue kytkinsuojuksen ohjeet

kohdasta Liite II.

2. Poista kytkinsuojus.

3. Aseta mittakello siten, että sen kärki osuu joko
akselin päähän tai kytkimen päätyyn (kuva 38).

4. Löysää lukkomutterit (423) nostoruuveilta (370D)
ja kierrä ruuveja ulos noin kaksi kierrosta.

5. Kiristä kukin lukituspultti (370C) tasaisesti vetäen
laakeripesää (134A) kohti laakerirunkoa (228),
kunnes juoksupyörä osuu koteloon. Varmista
kosketus kiertämällä akselia.

6. Nollaa mittakello ja kierrä lukituspulttia (370C)
ulos noin kierroksen verran.

7. Kierrä nostoruuvit (370D) sisään, kunnes ne
osuvat tasaisesti laakerirunkoon. Kiristä nosto-
ruuveja tasaisesti (noin kierros kerrallaan) työntäen
laakeripesää (134A) irti laakerirungosta, kunnes
mittakello näyttää oikean välyksen taulukon 3
mukaisesti.

8. Kiristä tasaisesti lukituspultit (370C) ja sitten
nostoruuvit (370D) pitäen mittakellon lukeman
oikeassa asetuksessa.

9. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

10. Asenna kytkinsuojus takaisin.
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MITTAKELLOMENETELMÄ (CV 3196)
1. Poista kytkinsuojus. Lue kytkinsuojuksen ohjeet

kohdasta Liite II.

2. Poista kytkinsuojus.

3. Aseta mittakello siten, että sen kärki osuu joko
akselin päähän tai kytkimen päätyyn (kuva 38).

4. Löysää kutakin lukituspulttia (370C) useita
kierroksia.

5. Löysää lukkomutterit (423) nostoruuveilta (370D)
ja kierrä ruuveja sisään useita kierroksia, kunnes
juoksupyörä osuu tiivistepesän suojukseen tai
tiivistyskammioon. Varmista kosketus kiertämällä
akselia.

6. Nollaa mittakello.

7. Kierrä takaisin nostoruuveja (370D) useita
kierroksia ja kiristä lukituspultit (370C)
juoksupyörän siirtämiseksi irti tiivistepesän
suojuksesta tai tiivistyskammiosta, kunnes
mittakello osoittaa välykseksi 0,060 tuumaa.

8. Kierrä sisään nostoruuvit (370D) ja kiristä
lukkomutterit (423) tasaisesti.

9. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

10. Asenna kytkin takaisin.

11. Asenna kytkinsuojus takaisin.

RAKOTULKKIMENETELMÄ (muut paitsi CV)
1. Poista kytkinsuojus. Lue kytkinsuojuksen ohjeet

kohdasta Liite II.

2. Löysää lukkomutterit (423) nostoruuveilta (371A)
ja kierrä ruuveja ulos noin kaksi kierrosta.

3. Kiristä lukituspultteja (370C) tasaisesti vetäen
laakeripesää (134A) kohti runkoa (228), kunnes
juoksupyörä osuu koteloon. Varmista kosketus
kiertämällä akselia.

4. Säädä rakotulkin avulla kolmen lukituspultin
(370C) ja laakeripesän (134A) välykseksi
taulukon 3 mukainen juoksupyörän välys.

5. Vedä laakeripesää (134A) tasaisesti ulos kolmen
nostoruuvin (370D) avulla, kunnes se osuu
lukituspultteihin (370C). Kiristä tasaisesti
vastamutterit (423B).

6. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

7. Asenna kytkinsuojus takaisin.

RAKOTULKKIMENETELMÄ (CV)
1. Poista kytkinsuojus. Ohjeet kytkinsuojuksen

asentamiseksi löytyvät kohdasta Liite II.

2. Poista kytkinsuojus.

3. Löysää kutakin lukituspulttia (370C) useita
kierroksia.

4. Löysää lukkomutterit (423) nostoruuveilta ja kierrä
ruuveja sisään useita kierroksia, kunnes juoksu-
pyörä osuu tiivistepesän suojukseen tai tiivistys-
kammioon. Varmista kosketus kiertämällä akselia.

5. Mittaa laakeripesän ja laakerirungon välinen rako
rakotulkilla. Vähennä tästä mitasta 0,060 tuumaa
ja aseta tuloksen kokoinen rakotulkki laakeripesän
ja laakerirungon väliin kuvan 30 mukaisesti.

6. Kierrä takaisin nostoruuveja (370D) useita
kierroksia ja kiristä lukituspultit (370C) juoksu-
pyörän siirtämiseksi irti tiivistepesän suojuksesta
tai tiivistyskammiosta, kunnes laakeripesä
koskettaa rakotulkkia laakeripesän ja laakeri-
rungon välissä.

7. Kierrä sisään nostoruuvit (370D) ja kiristä
lukkomutterit (423) tasaisesti.

8. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

9. Asenna kytkin takaisin.

10. Asenna kytkinsuojus takaisin.
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Taulukko 3
Juoksupyörän välykset

Välykset kylmänä eri toimintalämpötiloille, tuumaa (mm)

Toimintalämpötila

3196 ja HT3196 LF3196
STX MTX/LTX XLTX/X17 STX MTX/LTX

tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm
-20–150 °F (-29–66 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38

Enint. 175 °F (79 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38
Enint. 200 °F (93 °C) 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38 0,015 0,38
Enint. 250 °F (121 °C) 0,006 0,16 0,009 0,23 0,016 0,41 0,016 0,41
Enint. 300 °F (149 °C) 0,007 0,19 0,010 0,26 0,017 0,44 0,017 0,44
Enint. 350 °F (177 °C) 0,009 0,22 0,012 0,29 0,019 0,47 0,019 0,47
Enint. 400 °F (204 °C) 0,010 0,25 0,013 0,32 0,020 0,50 0,020 0,50
Enint. 450 °F (232 °C) 0,011 0,28 0,014 0,35 0,021 0,53 0,021 0,53
Enint. 500 °F (260 °C) 0,012 0,30 0,015 0,38 0,022 0,56 0,022 0,56
Enint. 550 °F (288 °C) 0,013 0,33 0,016 0,41 0,023 0,59 0,023 0,59
Enint. 600 °F (316 °C) 0,014 0,36 0,017 0,44 0,024 0,62 0,024 0,62
Enint. 650 °F (343 °C) 0,016 0,39 0,019 0,47 0,026 0,65 0,026 0,65
Enint. 700 °F (371 °C) 0,017 0,42 0,020 0,50 0,027 0,68 0,027 0,68

Taulukko 3 jatkuu
Juoksupyörän välykset

Välykset kylmänä eri toimintalämpötiloille, tuumaa (mm)

Toimintalämpötila
CV 31961 3796 NM 3196 3198

STX MTX/LTX XLTX STX MTX/LTX STX MTX/LTX STX MTX/LTX
-20–150 °F (-29–66 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,015 0,38

Enint. 175 °F (79 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,020 0,51
Enint. 200 °F (93 °C) 0,06 1,52 0,015 0,38 0,005 0,13 0,008 0,20 0,024 0,61
Enint. 250 °F (121 °C) 0,06 1,52 0,016 0,41 0,032 0,81
Enint. 300 °F (149 °C) 0,06 1,52 0,017 0,44 0,040 1,02
Enint. 350 °F (177 °C) 0,06 1,52 0,019 0,47
Enint. 400 °F (204 °C) 0,06 1,52 0,020 0,50
Enint. 450 °F (232 °C) 0,021 0,53
Enint. 500 °F (260 °C) 0,022 0,56
Enint. 550 °F (288 °C)
Enint. 600 °F (316 °C)
Enint. 650 °F (343 °C)
Enint. 700 °F (371 °C)

Pumpun lämpötila-alueen ulkopuolella =

1 Välys säädetään juoksupyörän takaosasta tiivistepesän suojukseen / tiivistyskammioon / taustalevyyn.
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Ongelma Todennäköinen syy Korjaustoimi

Nestettä ei siirry

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

Imuputki tukkeutunut. Poista esteet.

Juoksupyörään tarketunut ainesta.
Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Juoksupyörän pyörimissuunta väärä.
Vaihda pyörimissuunta niin että se vastaa
laakeripesän tai pumpun kotelon suuntanuolta.

Pohjaventtiili tai imuputken aukko ei ole nesteen
peitossa.

Kysy riittävä syvyys tehtaalta. Estä pyörteet läpän
avulla.

Imukorkeus liian suuri. Lyhennä imuputkea.

Nestettä ei siirry (3796) Tuuletusputkea ei ole kytketty. Kytke tuuletusputki ilman poistamiseksi.

Pumppu ei tuota nimellisvirtausta
tai -nostoa

Ilmavuoto tiivisteestä. Vaihda tiiviste.

Ilmavuoto tiivistepesän läpi. Vaihda tai säädä liukurenkaat / mekaaninen tiiviste.

Juoksupyörä osittain tukkeutunut.
Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Liian suuri juoksupyörän ja kotelon välinen välys. Säädä juoksupyörän välys.

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

Kulunut tai rikkoutunut juoksupyörä. Tarkasta ja vaihda tarvittaessa.

Pumppu aloittaa ja lopettaa
pumppaamisen

Riittämättömästi esitäytetty pumppu. Esitäytä pumppu uudelleen.

Ilmaa tai höyrytaskuja imuputkessa. Sovita putkisto siten, että ilmataskuja ei synny.

Imulinjassa ilmavuoto. Korjaa (tulpan) vuoto.

Laakerit kuumenevat
Virheellinen kohdistus. Kohdista pumppu ja käyttö uudelleen.

Väärä voitelu. Tarkista voiteluaineen sopivuus ja riittävyys.

Voiteluaineen jäähdytys. Tarkista jäähdytysjärjestelmä.

Pumppu on meluisa tai tärisee

Virheellinen pumpun ja käytön kohdistus. Kohdista akselit.

Osittain tukkeutunut juoksupyörä aiheuttaa
epätasapainoa.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Rikkoutunut tai taittunut juoksupyörä tai akseli. Vaihda tarvittaessa.

Perustus ei ole jäykkä.
Kiristä jalustan ja moottorin ankkurointipultit tai
säädä tukijalat.

Kuluneet laakerit. Vaihda.

Imu- tai poistoputkea ei ole ankkuroitu tai
riittävästi tuettu.

Ankkuroi Hydraulic Instituten Standards manual
-oppaan suositusten mukaisesti.

Pumppu kavitoi. Paikallista ja korjaa järjestelmän ongelma.

Liiallinen vuoto tiivistepesästä

Liukurenkaiden kiristyslaipan säätö virheellinen. Kiristä laipan muttereita.

Tiivistepesän tiivisteet asennettu virheellisesti. Tarkista ja asenna uudelleen tiivisteet.

Kuluneet mekaanisen tiivisteen osat. Vaihda kuluneet osat.

Mekaaninen tiiviste kuumenee liikaa. Tarkista voitelu ja jäähdytysputket.

Akselin holkki naarmuuntunut. Koneista tai vaihda tarvittaessa.

Moottorin ottoteho liian suuri

Pinnankorkeus nimellisarvoa alempi. Pumppaa
liikaa nestettä.

Ota yhteys tehtaaseen. Asenna kuristusventtiili,
muuta juoksupyörän halkaisijaa.

Neste arvioitua raskaampaa. Tarkista ominaispaino ja viskositeetti.

Tiivistepesän liukurenkaat liian tiukassa.
Säädä liukurenkaat uudelleen. Vaihda kuluneet
osat.

Pyörivät osat takertelevat.
Tarkista sisäisistä kuluvista osista välysten
oikeellisuus.
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TARVITTAVAT TYÖKALUT

PURKAMINEN

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

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

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

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

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

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

2. Tyhjennä neste putkistosta ja huuhtele pumppu
tarvittaessa.

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

� Ruuvitaltta

� Nostolenkki

� Kuminuija

� Laakerin induktiolämmitin

� Laakerin ulosvedin

� Messinkituurna

� Tiivisterengaspihdit

� Momenttiavain ja hylsyjä

� Kuusiokoloavaimia

� Mittakello

� Mikrometri

� Puhdistusaineita

� Rakotulkkeja

� Hydraulinen puristin

� Tukikappaleita



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

3. Irrota kaikki lisäputkistot.

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

5. Irrota kytkin.

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

6. Poista kytkimensuojuksen pumpun päätylevy.

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

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

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

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

9. Poista laakerirungon jalan kiinnityspultit.

10. Irrota kotelon kiinnityspultit (370).

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

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

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

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

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

13. Irrota nostoruuvit (418).

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

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

15. Tue rungon sovitin (108) turvallisesti työpenkkiin.

16. Irrota kytkimen napa (kuva 44).

HUOMAUTUS: Merkitse kytkimen navan paikka
akseliin kokoamista varten.

JUOKSUPYÖRÄN IRROTTAMINEN

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

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

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

A01676A) akselin (122) ja kiilan yli.

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

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

4. Irrota juoksupyörän O-rengas (412A) ja hävitä se
(kuva 46, 47, 48). Korvaa o-rengas uudella
kokoamisvaiheessa.
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XLT-X ja X17
1. Poista juoksupyörän tulppa (458Y) juoksupyörän

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Poista tiivistyskammion tappimutterit (370H).

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

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

HUOMAUTUS: Mekaaninen tiiviste on kiinnitetty
holkkiin (126). Tiivisteen pyörivä osa on irrotettava
holkista löysäämällä säätöruuveja ja työntämällä
tiiviste irti holkista. Lisätietoja saat mekaanista
tiivistettä käsittelevistä ohjeista.
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5. Poista laippa (250) sekä paikallaan pysyvä
istukka- ja O-rengas (360Q) (kuva 51).

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

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

2. Poista taustalevy ja tappimutterit (370H).

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

4. Poista akselin holkki (126).

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

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

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

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

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

kiristyslaippa (107).

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

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

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

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

2. Poista dynaaminen tiivistekokonaisuus (kuva 58).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

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

4. Poista laakeripesän O-rengas (496).

5. Poista ulomman laakerin pidätinrengas (361A).

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

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

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

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

9. Poista sisempi laakeri (168A).

10. Poista ulompi laakeri (112A).

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

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

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

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

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

60 ANSIFAM IOM - 3/06

Kuva 64

Kuva 65

Kuva 66

Kuva 67



3. Poista nostoruuvit (370D) muttereineen (423)
(kuva 68).

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

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

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

6. Poista laakeripesän O-rengas (496).

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

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

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

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

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

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

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

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

rungon jalka (241) (kuva 72).

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

3. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

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

5. Poista laakeripesän O-rengas (496).

6. Poista sisempi laakeri (168A).

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

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

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

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

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

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

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

11. Poista ulompi laakeri (112A).

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

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

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

2. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

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

4. Poista laakeripesän O-rengas (496).

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

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

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

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

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

9. Poista ulommat laakerit (112A).

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

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

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

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

rungon jalka (241) (kuva 82).

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

3. Irrota akselikokonaisuus laakerirungosta (228A).

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

5. Poista laakeripesän O-rengas (496).

6. Poista sisempi laakeri (168A).

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

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

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

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

HUOMAUTUS: Sokkelotiivisteen O-renkaat
(497F, G) ovat osa 3196-huoltopakkausta tai
ne voidaan hankkia erikseen.
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9. Poista laakeripesä (134) akselista (122)
laakereineen (112A) (kuva 85).

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

11. Poista ulompi laakeri (112A).

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

HUOMAUTUS: Säästä laakerit tarkistusta varten.

KAIKKI MALLIT

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

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

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

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

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

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

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

2. Kuoppautuminen yli 3,2 mm syvää.

3. Tarkista kotelon tiivistepinta poikkeamien varalta.

Juoksupyörä
1. Tarkasta juoksupyörän (101) siivekkeet vaurioiden

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

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

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

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

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

2. Varmista, että tiivisteen pinta on puhdas.

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

Akseli ja holkki – Kaikki mallit paitsi 3198

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

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

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

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

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

2. Varmista, että kaikki voitelukanavat ovat
tukkeutumattomia.

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

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

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

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

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

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

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

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

asennuspinnat ovat puhtaat (kuvat 99–107).

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

3. Tarkista koneistetut pinnat ja vastinpinnat kuvien
99–107 mukaisesti ja puhdista pinnat mikäli se on
tarpeellista.
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Kuva 97

Kuva 98

Kuva 96

Kuva 99
BigBore™-kammio

Kuva 100Tiivistepesän suojus
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Kuva 104

NM 3196
Tiivistyskammio

Kuva 1063198 Tiivistyskammio

Kuva 105
3198
Taustalevy

Kuva 103NM 3196 Taustalevy

Kuva 101Dynaamisen tiivisteen taustalevy

Kuva 102TaperBore™ PLUS



Laakerit
1. Laakerit (112A ja 168A) tulee tarkastaa likaan-

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

ÄLÄ KÄYTÄ LAAKEREITA UUDELLEEN.

Laakeripesä
1. Tarkista laakeripesän (134) poraukset taulukon 8

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

2. Tarkista silmämääräisesti halkeamien ja
kuoppautumisen varalta.

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

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

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

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

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

ABEC U -standardin mukaisesti

STX
in. (mm)

MTX
in. (mm)

LTX
in. (mm)

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

Akselin ulkoh.
Sisäpuolinen

1,3785
(35,013)
1,3781

(35,002)

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

2,1660
(55,015)
2,1655

(55,002)

2,5597
(65,015)
2,5592

(65,002)

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

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

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

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

Laakeroinin sisäh.
Sisäpuolinen

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

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

2,1654
(55,000)
2,1648

(54,985)

2,5591
(65,000)
2,5585

(64,985)

Rungon sisäh.
Sisäpuolinen

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

3,9370
(100,000)

3,9379
(100,022)

4,7244
(120,000)

4,7253
(120,022)

5,5118
(140,000)

5,5128
(140,025)

Välys
0,0012 (0,032) löysä

0,0000 (0) löysä
0,0015 (0,037) löysä

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

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

Laakerin ulkoh.
Sisäpuolinen

2,8346
(72,000)
2,8341

(71,987)

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

4,7244
(120,000)

4,7238
(119,985)

5,5118
(140,000)

5,5111
(139,982)

Akselin ulkoh.
Ulkopuolinen

1,1815
(30,011)
1,1812

(30,002)

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

1,9690
(50,013)
1,9686

(50,002)

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

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

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

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

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

Laakerin sisäh.
Ulkopuolinen

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

1,7717
(45,000)
1,7712

(44,988)

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

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

Pesän sisäh.
Ulkopuolinen

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

3,9370
(100,000)

3,9379
(100,022)

4,3307
(110,000)

4,3316
(110,022)

5,5118
(140,000)
5,5128

(140,025)

Välys
0,0012 (0,032) löysä

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

0,0015 (0,037) löysä
0,0000 (0) löysä

0,0017 (0,043) löysä
0,0000 (0) löysä

Laakerin ulkoh.
Ulkopuolinen

2,8346
(72,000)
2,8341

(71,987)

3,9370
(100,000)

3,9364
(99,985)

4,3307
(110,000)

4,3301
(109,985)

5,5118
(140,000)

5,5111
(139,982)



KOKOAMINEN

Katso taulukoista 9 ja 9a pumpun kokoamisen yhteydessä tarvittavia
kiristysmomentteja koskevia lisätietoja.

* Luvut ovat inch-lbs (tuumia ja paunoja) (Nm)
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Taulukko 9
Kiristysmomentti, Ft-Lbs (Nm)

Sijainti Runko

3196, CV 3196, LF 3196,
3796 NM 3196 3198

Voitelu Kuiva Voitelu Kuiva Voitelu Kuiva

Kotelon kiinnityspultit (370) tai
kiinnitysmutterit (425)

6" STX

Katso
Taulukko 9a

27 (36) 40 (53) N/A N/A

8" STX 20 (27) 30 (40) 35 (47) 53 (71)

MTX, LTX 27 (36) 40 (53) 35 (47) 53 (71)

XLT-X, X17 N/A N/A N/A N/A

Runkotiivisteen sovitin Kaikki 20 (27) 30 (40) 20 (27) 30 (40) 20 (27) 30 (40)

Laakerin kiristysrenkaan pultit (236A)
Vain kaksoislaakeroinnissa

STX, MTX 10* (1,1) 17* (1,9) 10* (1,1) 17* (1,9) 10* (1,1) 17* (1,9)

LTX 55* (6,2) 83* (9,4) 55* (6,2) 83* (9,4) 55* (6,2) 83* (9,4)

Päätysuojuksen pultit (371C) XLT-X, X17 9 (12) 12 (16) N/A N/A N/A N/A

Dynaamisen tiivisteen kantaruuvit
(265)

STX, MTX,
LTX

55* (6,2) 83* (9,4) N/A N/A N/A/ N/A

XLT-X, X17 9 (12) 12 (16) N/A N/A N/A N/A

Taulukko 9a
Enimmäiskiristysmomentit ft.-lb. (Nm) kotelon kiinnityspulteille (370)

Mallit 3196, CV 3196 LF 3196, 3796 joissa on 150 lb.
kotelolaipat

Malli HT 3196 ja kaikki mallit
joissa on 300 lb. kotelolaipat

Materiaalimääritykset

Valuraudasta valmistettu
pesä jossa on A 307 Luokka
B:n kotelon kiinnityspultit

Metalliseoskotelo jossa on
(304SS) F593 luokan 1

tai
(316SS F593) luokan 2

koteloinnin kiinnityspultit

Valurauta- ja
metalliseoskotelot, joissa on

A193 luokka B7:n
koteloinnin kiinnityspultit

Runko

Kiinnityspultin
läpimitta
(tuumaa) Voitelu Kuiva Voitelu Kuiva Voitelu Kuiva

8” STX 1/2" 20 (27) 30 (41) 35 (47) 54 (73) 58 (79) 87 (118)

6” STX
MTX
LTX

XLT-X

5/8" 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

X17 7/8" 113 (153) 170 (231) 141 (191) 212 (287) 330 (447) 495 (671)



Katso taulukosta 10 pumpun kokoamisen yhteydessä tarvittavia tietoja akselin
päittäisvälyksestä.

HUOMAUTUS: Laakerin tyyppi on SKF/MRC:n määritysten mukainen.

Pyörivän osan ja laakerirungon kokoonpano

STX, MTX

HUOMAUTUS: Varmista, että kierteet ovat
puhtaat ja käytä kierretiivistettä putken
kierteisiin ja liittimiin.

1. Asenna öljyn täyttötulppa (113A), öljyn
poistotulppa (408A), tarkastusikkuna (319), öljyn
tarkastustulppa (408J), neljä öljysuvuvoitelun
liitäntätulppaa (408H) tai rasvaliittimet (193) sekä
öljyjäähdytyksen tulo- ja poistotulpat (408L, 408M)
laakerirungosta (228) (kuva 111).

2. Kiinnitä laakerirungon jalka (241) pulteilla (370F).
Kiristä käsin.
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Taulukko 10
Akselin päittäisvälys

STX
in. (mm)

MTX
in. (mm)

LTX
in. (mm)

XLT-X
in. (mm)

Kaksirivinen
0,0011 (0,028)
0,0019 (0,047)

0,0013 (0,033)
0,0021 (0,054)

ei
käytettävissä

0,0014 (0,036)
0,0023 (0,058)

Duplex
0,0007 (0,018)
0,0010 (0,026)

0,0009 (0,022)
0,0012 (0,030)

0,0010 (0,026)
0,0015 (0,038)

0,0010 (0,026)
0,0015 (0,038)

Taulukko 11
Laakerityyppi

Runko Sisäpuolinen

Ulkopuolinen

Kaksirivinen Duplex

STX 6207 5306 7306

MTX 6309 5309 7309

LTX 6311 ei käytettävissä 7310

XLT-X, X17 6313 5313 7313

Taulukko 12
Akselipoikkeamien toleranssit

Holkin sovitus
in. (mm)

Kytkimen sovitus
in. (mm)

Holkin kanssa 0,001 (0,026) 0,001 (0,026)

Ilman holkkia 0,002 (0,051) 0,001 (0,026)

408J

Kuva 111



3. Kiinnitä ulkopuolinen laakeri (112A) akselille (122)
(kuva 112).

HUOMAUTUS: Liitteessä VII-1 on yksityiskohtai-
set ohjeet ulkopuolisen laakerin asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Ulompi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörää vasten.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinlämmit-
timen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri voi
aiheuttaa henkilövahingon.

4. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.

5. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri tiukaksi. Taivuta kaikki
lukkoaluslevyn kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon.

6. Aseta laakerin pidätinrengas (361A) akselin (122)
päälle, litteä puoli laakerin suuntaan.

7. Asenna sisempi laakeri (168A) akselille (122).

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Sisempi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörästä poispäin.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinlämmit-
timen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri voi
aiheuttaa henkilövahingon.

HUOMAUTUS: Peitä laakerien sisäpinnat
huollossa käytettävällä voiteluaineella.

8. Asenna uusi O-rengas (496) (kuva 113).

9. Peitä ulkopuolisen laakerin (112A) ulkopinta ja
laakeripesän (134) aukko öljyllä.

10. Asenna laakeripesä (134) akseliin/laakeriyksikköön.

HUOMAUTUS: Älä pakota osia kiinni toisiinsa.

11. Asenna pidätinrengas (361A) laakeripesän (134)
aukon uraan. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

HUOMAUTUS: Pidätinrenkaiden päiden välin
tulisi asettua öljyntäyttöuran kohdalle öljyn-
virtauksen rajoittumisen ehkäisemiseksi.

12. Asenna ulompi sokkelotiiviste (332A)
laakeripesään (134). Se on O-rengassovite.
Asenna sokkelotiivisteen poistoaukko pohjaan
(asentoon kello 6).

HUOMAUTUS: Liitteissä IV ja VIII on
yksityiskohtaiset ohjeet sokkelotiivisteen
asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiilauran
reunoissa ei ole purseita.

HUOMAUTUS: Peitä kiilaura pituussuunnassa
palasella sähköteippiä ennen sokkelotiivisteen
asentamista. Tämä suojaa O-renkaita.

13. Peitä laakeripesän (134) ulkopuoli öljyllä
(kuva 114).

14. Peitä kaikki laakerirungon (228A) sisäpinnat
öljyllä.
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15. Asenna akselikokonaisuus laakerirunkoon (228A).
Tarkista, että akseli pyörii vapaasti.

16. Asenna kiristyspultit (370C) laakeripesään (134).
Kiristä käsin.

17. Asenna nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
laakeripesään (134). Kiristä käsin.

LTX
HUOMAUTUS: Varmista, että kierteet ovat
puhtaat ja käytä kierretiivistettä putken
kierteisiin ja liittimiin.

1. Asenna öljyn täyttötulppa (113A), öljyn
poistotulppa (408A), tarkastusikkuna (319), öljyn
tarkastustulppa (408J), neljä öljysuvuvoitelun
liitäntätulppaa (408H) tai rasvaliittimet (193) ja
rasvanpoistonipat (113) sekä öljyjäähdytyksen
tulo- ja poistotulpat tai öljynjäähdytin (408L,
408M) laakerirunkoon (228) (kuva 115).

2. Kiinnitä laakerirungon jalka (241) pulteilla (370F).
Kiristä käsin.

3. Jos öljynlevitin (248A) on irrotettu, kiinnitä se
akselille (122) (kuva 116).

HUOMAUTUS: Öljynlevitin on kiinnitetty
akselille puristamalla. Käytä sopivan kokoista
ruuvainta, jotta öljynlevitin ei vaurioituisi.

4. Aseta kiristysrengas (253B) akselin (122) päälle.
Huomaa oikea suunta.

5. Asenna ulommat laakerit (112A) akselille (122).

HUOMAUTUS: Liitteessä VII-2 on yksityiskoh-
taiset ohjeet ulkopuolisen laakerin asentamiseksi.

�! HUOMIO
LTX-mallissa on kaksoislaakerit, jotka on
asennettu selkäpuolet vastakkain. Varnista,
että laakerit ovat oikein päin.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

6. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.

7. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri tiukaksi. Taivuta kaikki
lukkoaluslevyn (382) kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon.

8. Asenna sisempi laakeri (168A) akselille (122).

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Sisempi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörästä poispäin.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

HUOMAUTUS: Peitä laakerien sisäpinnat
huollossa käytettävällä voiteluaineella.
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9. Peitä ulkopuolisen laakerin (112A) ulkopinta ja
laakeripesän (134A) aukko öljyllä.

10. Asenna laakeripesä (134) akseliin/laakeriyksikköön
(kuva 117).

HUOMAUTUS: Älä pakota osia kiinni toisiinsa.

11. Asenna kiristysrenkaan pultit (236A). Tarkista,
että akseli pyörii vapaasti. Katso taulukosta 9

pulttien kiristysmomentit (kuva 118).

�! HUOMIO
Kiristä kiristysrenkaan pultit (236A) ristikkäisesti
vuorotellen.

12. Asenna uusi O-rengas (496).

13. Asenna ulompi sokkelotiiviste (332A) laakeripe-
sään (134). Se on O-rengassovite. Asenna
sokkelotiivisteen poistoaukko pohjaan (asentoon
kello 6).

HUOMAUTUS: Liitteissä IV ja VIII on lisäohjeita
sokkelotiivisteen asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiilauran
reunoissa ei ole purseita.

HUOMAUTUS: Peitä kiilaura pituussuunnassa
palasella sähköteippiä ennen sokkelotiivisteen
asentamista. Tämä suojaa O-renkaita.

14. Peitä laakeripesän (134A) ulkopuoli öljyllä.

15. Peitä kaikki laakerirungon (228) sisäpinnat öljyllä.

16. Asenna akselikokonaisuus laakerirunkoon (228A).
Tarkista, että akseli pyörii vapaasti (kuva 119).

17. Asenna kiristyspultit (370C) laakeripesään
(134A). Kiristä käsin.

18. Asenna nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
laakeripesään (134A). Kiristä käsin.
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XLT-X, X17
HUOMAUTUS: Varmista, että kierteet ovat
puhtaat ja käytä kierretiivistettä putken
kierteisiin ja liittimiin.

1. Asenna öljyn täyttötulppa (113A), öljyn
poistotulppa (408A), tarkastusikkuna (319), öljyn
tarkastustulppa (408J), neljä öljysumuvoitelun
liitäntätulppaa (408H) tai rasvaliittimet (193) ja
rasvanpoistonipat (113) sekä öljyjäähdytyksen
tulo- ja poistotulpat tai öljynjäähdytin (408L,
408M) laakerirunkoon (228A) (kuva 120).

2. Kiinnitä ulkopuolinen laakeri (112A) akselille (122)
(kuva 121).

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Ulompi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörää vasten.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

�! VAROITUS
Akseli (122) saattaa olla painava. Käsittele sitä
varovasti.

3. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.

4. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri tiukaksi. Taivuta kaikki
lukkoaluslevyn (382) kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon.

5. Peitä ulkopuolisen laakerin (112A) ulkopinta ja
laakeripesän (134) aukko öljyllä.

6. Asenna laakeripesä (134) akseliin/laakeriyksikköön
(kuva 122).

HUOMAUTUS: Älä pakota osia kiinni toisiinsa.

7. Asenna tiiviste (360C), päätysuojus (109A) ja
pultit (371C). Katso taulukosta 9 pulttien kiristys-
momentit. Tarkista, että akseli pyörii vapaasti
(kuva 123).
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8. Kiinnitä sisäpuolinen laakeri (168A) akselille (122)
(kuva 124).

HUOMAUTUS: Liitteessä VII-1 on yksityiskoht-
aiset ohjeet ulkopuolisen laakerin asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Sisempi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörästä poispäin.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä
laakerinlämmittimen käytön yhteydessä.
Kuuma laakeri voi aiheuttaa henkilövahingon.

HUOMAUTUS: Peitä laakerien sisäpinnat
huollossa käytettävällä voiteluaineella.

9. Asenna uusi O-rengas (496) (kuva 125).

10. Asenna ulompi sokkelotiiviste (332A) päätysuo-
jukseen (109A). Se on O-rengassovite. Asenna
sokkelotiivisteen poistoaukot pohjaan (asentoon
kello 6) (kuva 125).

HUOMAUTUS: Liitteissä IV ja VIII on lisäohjeita
sokkelotiivisteen asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiilauran reunoissa
ei ole purseita.

HUOMAUTUS: Peitä kiilaura pituussuunnassa
palasella sähköteippiä ennen sokkelotiivisteen
asentamista. Tämä suojaa O-renkaita.

11. Peitä laakeripesän (134) ulkopuoli öljyllä.

12. Peitä kaikki laakerirungon (228A) sisäpinnat
öljyllä.

13. Asenna akselikokonaisuus laakerirunkoon
(228A). Tarkista, että akseli pyörii vapaasti
(kuva 126).

14. Asenna kiristyspultit (370C) laakeripesään (134).
Kiristä käsin.

15. Asenna nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
laakeripesään (134). Kiristä käsin.

16. Kiinnitä laakerirungon jalka (241) pulteilla (370F).
Kiristä käsin.
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Kaksoislaakeroinnilla varustetut mallit STX,
MTX
1. Asenna öljyn täyttötulppa (113A), öljyn

poistotulppa (408A), tarkastusikkuna (319), öljyn
tarkastustulppa (408J), neljä öljysuvuvoitelun
liitäntätulppaa (408H) tai rasvaliittimet (193) ja
rasvanpoistonipat (113) sekä öljyjäähdytyksen
tulo- ja poistotulpat tai öljynjäähdytin (408L,
408M) laakerirunkoon (228) (kuva 127).

2. Kiinnitä laakerirungon jalka (241) pulteilla (370F).
Kiristä käsin (kuva 127).

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

3. Asenna ulommat laakerit (112A) akselille (122).

HUOMAUTUS: Liitteessä VII-2 on yksityiskoh-
taiset ohjeet ulkopuolisen laakerin asentamiseksi.

�! HUOMIO
Kaksoislaakerit asennetaan takaosat vastakkain.
Varmista, että laakerit ovat oikein päin.

4. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan
(kuva 128).

5. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri tiukaksi. Taivuta kaikki
lukkoaluslevyn (382) kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon.

6. Aseta kiristysrengas (253B) akselin (122) päälle.
Huomaa oikea suunta.

7. Asenna sisempi laakeri (168A) akselille (122).

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Sisempi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörästä poispäin.

HUOMAUTUS: Peitä laakerien sisäpinnat
huollossa käytettävällä voiteluaineella.

8. Peitä ulkopuolisen laakerin (112A) ulkopinta ja
laakeripesän (134) aukko öljyllä.

9. Laske akseli/laakeriyksikkö laakeripesään (134)
(kuva 129).

HUOMAUTUS: Älä pakota osia kiinni toisiinsa.
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10. Asenna kiristysrengas (253B) pultteineen (236A).
Kiristä pultit ristikkäisesti vuorotellen. Tarkista,
että akseli pyörii vapaasti. Katso taulukosta 9

pulttien kiristysmomentit (kuva 130).

11. Asenna uusi O-rengas (496).

12. Asenna ulompi sokkelotiiviste (332A) laakeri-
pesään (134). Se on O-rengassovite. Asenna
sokkelotiivisteen poistoaukot pohjaan asentoon
kello 6 (kuva 130).

HUOMAUTUS: Liitteissä IV ja VIII on lisäohjeita
sokkelotiivisteen asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiilauran
reunoissa ei ole purseita.

HUOMAUTUS: Peitä kiilaura pituussuunnassa
palasella sähköteippiä ennen sokkelotiivisteen
asentamista. Tämä suojaa O-renkaita.

13. Peitä laakeripesän (134) ulkopuoli öljyllä.

14. Peitä kaikki laakerirungon (228A) sisäpinnat öljyllä.

15. Asenna akselikokonaisuus laakerirunkoon (228A).
Tarkista, että akseli pyörii vapaasti (kuva 131).

16. Asenna kiristyspultit (370C) laakeripesään (134A).
Kiristä käsin.

17. Asenna nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
laakeripesään (134A). Kiristä käsin.

Kaksoislaakeroinnilla varustetut mallit
XLT-X, X17

HUOMAUTUS: Varmista, että kierteet ovat
puhtaat ja käytä kierretiivistettä putken
kierteisiin ja liittimiin.

1. Asenna öljyn täyttötulppa (113A), öljyn
poistotulppa (408A), tarkastusikkuna (319), öljyn
tarkastustulppa (408J), neljä öljysuvuvoitelun
liitäntätulppaa (408H) tai rasvaliittimet (193) ja
rasvanpoistonipat (113) sekä öljyjäähdytyksen
tulo- ja poistotulpat tai öljynjäähdytin (408L,
408M) laakerirunkoon (228) (kuva 132).

2. Kiinnitä ulkopuoliset laakerit (112A) akselille (122)
(kuva 133).

HUOMAUTUS: Liitteessä VII-2 on yksityiskoh-
taiset ohjeet ulkopuolisen laakerin asentamiseksi.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

�! HUOMIO
Kaksoislaakerit asennetaan takaosat vastakkain.
Tarkista, että laakerit ovat oikein päin.
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3. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.

4. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri tiukaksi. Taivuta kaikki
lukkoaluslevyn (382) kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon.

5. Peitä ulkopuolisen laakerin (112A) ulkopinta ja
laakeripesän (134) aukko öljyllä.

6. Asenna laakeripesä (134) akseliin/laakeriyksikköön
(kuva 134).

HUOMAUTUS: Älä pakota osia kiinni toisiinsa.

7. Asenna tiiviste (360C), päätysuojus (109A)
ja pultit (371C). Katso taulukosta 9 pulttien
kiristysmomentit. Tarkista, että akseli pyörii
vapaasti (kuva 135).

8. Kiinnitä sisäpuolinen laakeri (168A) akselille (122)
(kuva 136).

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Sisempi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörästä poispäin.

HUOMAUTUS: Laakerin asentamiseksi on
olemassa useita eri menetelmiä. Suositeltava
menetelmä on käyttää induktiolämmitintä, joka
sekä kuumentaa että demagnetisoi laakerit.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri
voi aiheuttaa henkilövahingon.

HUOMAUTUS: Peitä laakerien sisäpinnat
huollossa käytettävällä voiteluaineella.
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9. Asenna uusi O-rengas (496) (kuva 137).

10. Asenna ulompi sokkelotiiviste (332A) päätysuo-
jukseen (109A). Se on O-rengassovite. Asenna
sokkelotiivisteen poistoaukot pohjaan asentoon
kello 6.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiilauran reunoissa
ei ole purseita.

HUOMAUTUS: Peitä kiilaura pituussuunnassa
palasella sähköteippiä ennen sokkelotiivisteen
asentamista. Tämä suojaa O-renkaita.

11. Peitä laakeripesän (134) ulkopuoli öljyllä.

12. Peitä kaikki laakerirungon (228A) sisäpinnat öljyllä.

13. Asenna akselikokonaisuus laakerirunkoon (228A).
Tarkista, että akseli pyörii vapaasti (kuva 138).

14. Asenna kiristyspultit (370C) laakeripesään (134).
Kiristä käsin.

15. Asenna nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
laakeripesään (134). Kiristä käsin.

16. Kiinnitä laakerirungon jalka (241) pulteilla (370F).
Kiristä käsin.

KAIKKI MALLIT
1. Tue laakerirungon asennus vaakasuoraan

asentoon.

2. Tarkista akselin päittäisvälys. Liikuta käsin akselia
eteenpäin ja sitten taaksepäin tarkkaillen mittakellon
liikettä. Jos mittakellon kokonaislukema on yli
taulukossa 10 esitettyjen arvojen, pura asennus
ja selvitä vian aiheuttaja (kuva 139).

3. Tarkista akselin/holkin epäkeskeisyys. Kiinnitä
akseli holkki (126), jos sellainen on käytössä ja
kiinnitä se juoksupyörään kiertämällä käsin
tiukaksi. Pyöritä akselia 360 astetta. Jos
mittakellon kokonaislukema on yli 0,02 tuumaa,
pura asennus ja selvitä vian aiheuttaja. Poista
juoksupyörä ja akselin holkki (kuva 140).
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4. Tarkista liike. Pyöritä akselia niin, että mittakello
pyörii sovitetta pitkin 360 astetta. Jos mittakellon
kokonaislukema on yli 0,001 tuumaa (0,025 mm),
pura asennus ja selvitä vian aiheuttaja (kuva 141).

5. Aseta manillatiiviste (360D) runkoon (228)
(kuva 142).

HUOMAUTUS: Tiiviste on suunniteltu sopivaan
paikalleen vain yhdellä tavalla. Ohjaustapit
(469B) saattavat olla koloissaan pitämässä
tiivistettä paikallaan.

6. Asenna rungon sovitin (108) laakerirunkoon.
Kohdista pultinreiät ja ohjaimet rungon vastaavien
kanssa (kuva 142).

7. Asenna ohjaustapit (469B) ja pultit (370B). Kiristä
pultit taulukon 9 mukaisilla kiristysmomenteilla
ristikkäisesti vuorotellen.

8. Tarkista sovittimen kiinnitykset. Pyöritä akselia
360 astetta ympäri. Jos mittakellon kokonaislukema
on yli 0,005 tuumaa (0,13 mm), pura asennus ja
korjaa vika ennen työn jatkamista (kuva 143).

9. Asenna sisäpuolinen sokkelotiiviste (333A)
sovittimeen (108) / laakerirunkoon (228). Se
on O-rengassovite. Asenna sokkelotiivisteen
poistoaukko pohjaan (asentoon kello 6) (kuva 144).

HUOMAUTUS: Yksityiskohtaiset sokkelotiivisteen
asennusohjeet ovat kohdassa, Liite IV tai VIII,
Sokkelotiivisteen asennusohjeet.
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Mekaanisilla tiivisteillä varustetut pumput:

1. Kiinnitä tiivistyskammion suojus tai taustalevy
(184) muttereilla (370H) (kuva 146).

2. Tarkista tiivistyskammion suojuksen liike. Pyöritä
mittakelloa 360 astetta ympäri. Jos mittakellon
kokonaislukema on yli 0,005 tuumaa (0,13 mm),
pura asennus ja korjaa vika ennen työn jatkamista
(kuva 147).

3. Kiinnitä akselin holkki (126), jos sellainen on
käytössä (kuva 148).

HUOMAUTUS: Jos käytetään mallia 3198
Teflon® -holkilla, holkki on aina asennettava
ja viimeisteltävä koneistamalla.

HUOMAUTUS: Varmista, että holkki on
täydellisesti paikallaan.

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

4. STX, MTX, LTX – Kiinnitä juoksupyörä (101)
O-renkaalla (412A).
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XLT-X & X17 – Kiinnitä juoksupyörä (101) ilman
O-rengasta (412A) ja teflonista® aluslevyä (428D)
pulttiin (458Y).

5. Aseta akseliavain ja kytkimen kiila akselille. Kun
juoksupyörä (101) on kiinteästi holkkia vasten
(126), nosta akseliavain (vastapäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna) irti
penkistä ja lyö se alaspäin (myötäpäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna).
Muutama kevyt napautus kiristää juoksupyörän
(101) sopivasti (kuva 152).

6. Löysää kiristyspultit (370C) ja nostoruuvit (370D).
Mittaa juoksupyörän (101) ja tiivistyskammion/
tiivistepesän suojuksen (184) väli rakotulkilla.
Kun välys on 0,030 tuumaa, kiristä kiristyspultit
(370C), nostoruuvit (370D) ja lukkomutterit (423)
(kuva 153)

HUOMAUTUS: Tämä varmistaa juoksupyörän
keskimääräisen etäisyyden asetettuna
0,015 tuuman (0,38 mm) etäisyydelle kotelosta.
Juoksupyörän lopullinen säätö tulee tehdä
koteloon asentamisen jälkeen.

ANSIFAM IOM - 3/06 85

6

Kuva 150LF 3196

Kuva 151

Kuva 152

Kuva 153

CV 3196 Kuva 149



7. Tarkista juoksupyörän (101) liike. Tarkista
siivenkärkien välinen etäisyys. Jos mittakellon
kokonaislukema on yli 0,005 tuumaa (0,13 mm),
pura asennus ja korjaa vika ennen työn jatkamista
(kuva 154).

HUOMAUTUS: CV 3196-mallin juoksupyörän
pinta ei ole koneistettu. Pinnan liikkeen tarkistus
mallin CV 3196 juoksupyörässä ei ole tarpeen.

8. Merkitse akselin holkki (126) tai akseli (122) jos
holkkia ei käytetä. Piirrä merkki laipan tiivisteen
kohtaan tiivistyskammiossa/tiivistepesän
suojuksessa (184). Tämä kertoo mekaanisen
tiivisteen kiinnityskohdan (kuva 155).

HUOMAUTUS: Mallien NM 3196 ja 3198
mekaanisen tiivisteen viitemitat perustuvat
laipan sijaintikohtaan taustalevyssä.

HUOMAUTUS: Tiivistyskasettia asennettaessa
akselia tai holkkia ei tarvitse merkata. Tiiviste
on itsesäätyvä.

9. Poista juoksupyörä (101) ja akselin holkki (126),
jos sellainen on käytössä.

HUOMAUTUS: Älä poista teflonista® holkkia
pyälletystä 3198-tyypin akselista.

10. Poista tiivistyskammion suojus tai taustalevy (184).

Sisäpuolelle asennettavat tiivisteet:

11. Kiinnitä paikallaan pysyvä istukkarengas laippaan
(107) tiivisteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

12. Työnnä laippa (107) ja paikallaan pysyvä
istukkarengas akselin yli sovitinta vasten
(kuva 158).
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13. Kiinnitä mekaaninen tiiviste akseliin (122) tai
akselin holkkiin (126) tiivisteen valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä akselin holkki (126),
jos sellainen on käytössä (tiivisteen kanssa).

HUOMAUTUS: Purkamisen helpottamiseksi
holkinreikään voidaan levittää syöpymistä
ehkäisevää tahnaa.

14. Kiinnitä tiivistyskammion suojus (184) muttereilla
(370H) (kuva 159).

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

15. Kiinnitä juoksupyörä (101) uudella O-renkaalla
(412). Aseta akseliavain ja kytkimen kiila akselille.
Kun juoksupyörä (101) on kiinteästi holkkia
vasten (126), nosta akseliavain (vastapäivään
akselin juoksupyörän puoleisesta päästä
katsottuna) irti penkistä ja lyö se alaspäin
(myötäpäivään akselin juoksupyörän puoleisesta
päästä katsottuna). Muutama kevyt napautus
kiristää juoksupyörän (101) sopivasti (kuva 160).

HUOMAUTUS: Varmista, että juoksupyörä on
asianmukaisesti tasapainotettu.

16. Kiinnitä laippa (107) muttereilla (355) (kuva 161).
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Ulkopuolelle asennettavat tiivisteet:

11. Kiinnitä mekaaninen tiiviste akseliin (122) tai
akselin holkkiin (126), jos sellainen on käytössä,
tiivisteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä
holkki tiivisteella, jos sellainen on käytössä.

12. Työnnä laippa ja sitten paikallaan pysyvä
istukkarengas tiivisteineen akselin tai holkin päälle
(kuva 162).

13. Kiinnitä tiivistyskammio tai taustalevy (184)
muttereilla (370H). Varmista, että kiristyslaipan
tapit ovat linjassa laipassa olevien reikien kanssa
(kuva 163).

14. Kiinnitä juoksupyörä (101) uudella O-renkaalla
(412A). Aseta akseliavain ja kytkimen kiila
akselille. Kun juoksupyörä on kiinteästi holkkia
vasten, nosta akseliavain (vastapäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna) irti
penkistä ja lyö se alaspäin (myötäpäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna).
Muutama kevyt napautus kiristää juoksupyörän
sopivasti (kuva 164).

.

HUOMAUTUS: Varmista, että juoksupyörä on
asianmukaisesti tasapainotettu.

15. Kiinnitä laippa (107) muttereilla (355).

Liukurenkain varustetut pumput:

1. Kiinnitä tiivistepesän suojus (184) muttereilla
(370H) (kuva 165).
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2. Tarkista tiivistepesän suojuksen liike. Pyöritä
mittakelloa 360 astetta ympäri. Jos mittakellon
kokonaislukema on suurempi kuin 0,005 tuumaa
(0,13 mm), asennuksessa on vikaa (kuva 166).

3. Kiinnitä akselin holkki (126) (kuva 167).

HUOMAUTUS: Purkamisen helpottamiseksi
holkinreikään voidaan levittää syöpymistä
ehkäisevää tahnaa.

HUOMAUTUS: Varmista, että holkki on
täydellisesti paikallaan.

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

4. Kiinnitä juoksupyörä (101) O-renkaalla (412A).
Aseta akseliavain ja kytkimen kiila akselille. Kun
juoksupyörä (101) on kiinteästi holkkia vasten
(126), nosta akseliavain (vastapäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna) irti
penkistä ja lyö se alaspäin (myötäpäivään akselin
juoksupyörän puoleisesta päästä katsottuna).
Muutama kevyt napautus kiristää juoksupyörän
sopivasti (kuva 168).

5. Löysää kiristyspultit (370C) ja nostoruuvit (370D)
(kuva 169). Mittaa juoksupyörän (101) ja tiivis-
tyskammion/tiivistepesän suojuksen (184) väli
rakotulkilla. Kun välys on 0,030 tuumaa (0,76 mm),
kiristä kiristyspultit (370C), nostoruuvit (370D) ja
lukkomutterit (423) (kuva 169).

HUOMAUTUS: Tämä varmistaa juoksupyörän
keskimääräisen etäisyyden asetettuna
0,015 tuuman (0,38 mm) etäisyydelle kotelosta.
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6. Tarkista juoksupyörän liike. Tarkista siivenkärkien
välinen etäisyys. Jos mittakellon kokonaislukema
on suurempi kuin 0,005 tuumaa (0,13 mm),
asennuksessa on vikaa (kuva 170).

HUOMAUTUS: CV 3196-mallin juoksupyörän
pinta ei ole koneistettu. Pinnan liikkeen tarkistus
mallin CV 3196 juoksupyörässä ei ole tarpeen.

7. Kiinnitä liukurenkaat ja laippa kohdan Luku 4,

Käyttö mukaisesti.

Dynaamisilla tiivisteillä varustetut pumput:

(vain mallit 3196, CV 3196, LF 3196)

1. Aseta taustalevy (444) litteä puoli alas penkkiä
kohden (kuva 171).

2. Aseta siipipyörä (262) taustalevyyn (111), holkin
puoli ylöspäin.

3. Aseta tefloninen tiiviste (264) taustalevyyn (444)
reiät ylöspäin.

4. Aseta tiivistepesän suojus (184) taustalevyyn
(444), reiät ylöspäin.

5. Kiinnitä neljä (4) kolokantaruuvia (265), kiristä
huolellisesti.

6. Kiinnitä uusi tiivisteosa laippaan.

7. Kiinnitä tiiviste (360Q) ja laippa (107) tiivistepesän
suojukseen (184). Kiinnitä mutterit (355).

8. Kiinnitä dynaaminen tiivistekokonaisuus. Kiinnitä
mutterit (370H) (kuva 172).

HUOMAUTUS: Purkamisen helpottamiseksi
holkinreikään voidaan levittää syöpymistä
ehkäisevää tahnaa.

9. Tarkista tiivistepesän suojuksen liike. Pyöritä
mittakelloa täydet 360 astetta ympäri. Jos
mittakellon lukema on suurempi kuin 0,005
tuumaa, asennuksessa on vikaa (kuva 173).
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Kuva 170

Kuva 171

Kuva 173

Kuva 172

370H



KAIKKI MALLIT STX, MTX, LTX, XLT-X, X17

Pull-out-yksikön asentaminen takaisin

�! VAROITUS
Pull-out-yksikkö painaa yli 50 paunaa. Älä
käsittele ilman apua. Muuten olet vaarassa
saada vammoja.

1. Puhdista kotelon kiinnityskohta ja kiinnitä pesän
tiiviste (351) paikalleen tiivistyskammioon/
tiivistepesän suojukseen.

2. Löysää laakeripesän kiristyspultit (370C) ja
nostoruuvit (370D) (kuva 174).

3. Asenna pull-out-yksikkö takaisin koteloon
(Kuva 175, 176).

4. Kiristä kiinnityspultit (370) sormin. Kiinnityspultit
(370) voidaan päällystää syöpymistä ehkäisevällä
tahnalla purkamisen helpottamiseksi. Kiristä
kiinnityspultit taulukossa 9 esitettyjen kiristys-
momenttien mukaisesti. Kiinnitä nostoruuvit (418)
ja kiristä tiukalle (kuva 177).

�! HUOMIO
Älä kiristä nostoruuveja (418) liian tiukalle.

5. Korvaa välilevyt rungon jalan alla ja kiristä rungon
jalka kiinni jalustaan. Oikean välilevyn käytön
varmistamiseksi tulisi käyttää mittakelloa, joka
mittaa rungon yläosan ja jalustan välisen
etäisyyden. Tämä etäisyys ei saa muuttua sen
jälkeen, kun rungon kiinnityspultit on kiristetty.
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Kuva 174

Kuva 175

Kuva 176

Kuva 177
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6. Tarkista juoksupyörän kokonaisliike kotelon
sisällä. Uusilla osilla hyväksyttävä vaihteluraja
0,030 tuumasta (0,76 mm) 0,065 tuumaan
(1,65 mm). Jos lukemat ovat vaihtelurajan
ulkopuolella, osat tai asennus ovat virheellisiä
tai putkistossa on liikaa jännitteitä. Määritä
ongelman aiheuttaja ja korjaa vika.

7. Säädä juoksupyörän välys kohdassa
Ennaltaehkäisevä huolto määritetyllä tavalla.

8. Uusi tässä vaiheessa lisäputkistot.

9. Täytä pumppu soveltuvalla voiteluaineella.
Lisätietoa on kohdassa 5, Ennaltaehkäisevä
huolto.

HUOMAUTUS: C-Face-sovittimen kokoamisohjeet
ovat liitteessä V.

Vain malli HT 3196

1. Kiinnitä pesän tuki (239) pesään (100) kuvan 178
mukaisesti. Pesän tukeen (239) leimattu osanumero
sijaitsee pesän imuputken suunnasta katsottuna
vasemmalla puolella.

KOKOAMISEN JÄLKEISET TARKISTUKSET

Kaikkia kohdissa Turvallisuus, Asentaminen,
Käyttö ja Ennaltaehkäisevä huolto esitettyjä
tarkistustoimenpiteitä ja toimintamalleja on
noudatettava.

Tarkista näiden toimenpiteiden jälkeen, että akselia
pystyy helposti pyörittämään käsin. Jos kaikki on
kunnossa, jatka pumpun käynnistämistä.

Kuva 178



ANSIFAM IOM - 3/06 93

KOKOAMISVAIHEEN VIANMÄÄRITYS

Oire Syy Korjaustoimi

Liian suuri akselin päittäisvälys.
Liian suuri laakerin sisäinen välys.

Väljä laakeripesän uran tiivisterengas.

Korvaa laakerit oikean tyyppisillä.

Asenna uudelleen.

Liian suuri akselin/holkin epäkeskeisyys.
Kulunut akselin holkki.

Taipunut akseli.

Vaihda.

Vaihda.

Liian suuri laakerirungon laipan epäkeskeisyys.
Taipunut akseli.

Vääntynyt laakerirungon laippa.

Vaihda.

Vaihda.

Liian suuri rungon sovittimen epäkeskeisyys.

Syöpyminen.

Runkotiivisteen sovitin väärin asennettu
paikalleen.

Vaihda.

Asenna uudelleen.

Liian suuri tiivistyskammion/tiivistepesän
suojuksen epäkeskeisyys.

Tiivistyskammio/tiivistepesän suojus väärin
asennettu rungon sovittimeen.

Syöpyminen tai kuluminen.

Vaihda.

Liian suuri juoksupyörän siiven kärjen
epäkeskeisyys.

Yksi tai useita taipuneita siipiä. Vaihda juoksupyörä.

6



OSALUETTELO JA
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Viite
Kpl per
pumpu Osan nimi

3196, CV 3196, HT 3196, 3796

AII
D.I.

D.I. ja
316SS

juoksupyörä
AII

316SS
Al

CD4MCu
All

Seos 20
100 1 Kotelo 1012
101 1 Juoksupyörä 1013
105 1 Huuhtelurengas Teflon®

106 1 sarja Tiivistepesän liukurenkaat Asbestiton saumanauha
107 1 Laippa – tiivistepesä 1203 1204
108 1 Rungon sovitin 1013

109C 1 X Ulkolaakerin päätysuojus 1001
112A 1 Ulkolaakeri Kaksirivinen viistokulmalaakeri (LTX:ää varten kaksoispari)
113 2 Tulppa – rasvanvaihto 2210

113B 1 Tulppa – öljyn täyttö 2210
122 1 Akseli – ilman holkkia � 2229 2230
122 1 Akseli – holkin kanssa 2238
126 1 Akselin holkki 2229 2230
134 1 Laakeripesä 1001
136 1 Laakerin lukkomutteri Teräs

168A 1 Radiaalilaakeri Yksirivinen kuula
184 1 Tiivistyskammio / tiivistepesän suojus 1012 1012 1203 1216 1204
193 2 Rasvanippa Teräs
228 1 Laakerirunko STX All Muut – 1001

236A 10 Kantaruuvi – laakerin kiristysrengas 2210
241 1 Rungon jalka 1001
248 1 Roiskerengas 2210
250 1 Laippa – mekaaninen tiiviste Materiaali vaihtelee

253B 1 Laakerin kiristysrengas 2210
319 1 Tarkastuslasi Lasi/teräs

332A 1 Ulomman sokkelotiivisteen O-renkaat Messinki ASTM B505-96
333A 1 Sisempi sokkelotiiviste ja O-renkaat Messinki ASTM B505-96
351 1 Pesän tiiviste Aramidikuitu w/EPDM
353 4 Kiristyslaipan tappi 2228
355 4 Kiristyslaipan tapin mutteri 2228
358 1 Tulppa – kotelon poistoputki 2210 2229 2230

358Y 1 X Tulppa, juoksupyörä 2229 2230
360C 1 X Tiiviste – painepään suojus Vellumoidi
360D 1 Tiiviste – runkotiivisteen sovitin Vellumoidi
360Q 1 Tiiviste – kiristyslaipan tiivistepesä Materiaali vaihtelee
361A 1 Pidätinrengas Teräs
370 � Pultti – kotelon sovitin 2210 2228

370B 4 Pultti – runkotiivisteen sovitin 2210
370C � Kiristyspultti – laakeripesä 2210
370D � Nostoruuvi – laakeripesä 2210
370F 2 Pultti – rungon jalka 2210
370H 2 Tappi – tiivistepesän suojuksen sovitin 2228
371C 6 X Kantaruuvi – laakeripesän päätysuojus 2210
382 1 Laakerin lukkoaluslevy Teräs
383 1 Mekaaninen tiiviste Materiaali vaihtelee
400 1 Kytkennän kiila 2210

408A 1 Tulppa – öljyn poisto 2210
408H 4 Tulppa – öljysumuvoitelun liitäntä 2210
408J 1 Tulppa – öljy 2210
408L 1 Tulppa – öljyjäähdytyksen tulo 2210
408M 1 Tulppa – öljyjäähdytyksen poisto 2210
408N 1 Tulppa – tarkastuslasi 2210
418 3 Pultti – kotelon sovitin 2228
423 3 Vastamutteri – laakeripesän nostoruuvi 2210

423B 2 Lukkomutteri – tiivistepesän suojuksen sovitin 2228
428 1 Tiiviste, tulppa Teflon®

458Y 1 X Tulppa, juoksupyörä 2229 2230
469B 2 Ohjaustappi – runkotiivisteen sovitin Teräs
494 1 Putkiosa, jäähdytysripa 304SS / Kupari
496 1 O-renkaan laakeripesä Buna N

412A 1 O-rengas – juoksupyörä Teflon®

497F 1 O-rengas – ulompi sokkelo, roottori Viton
497G 1 O-rengas – ulompi sokkelo, staattori Viton
497H 1 O-rengas – sisempi sokkelo, roottori Viton
497J 1 O-rengas – sisempi sokkelo, staattori Viton
497L 1 Sisempi O-rengas Viton
497N 1 Ulompi O-rengas Viton
503 1 # Sovitinrengas 1013
529 1 Lukkoaluslevy – laakeripesän rungon jalka Teräs
555 1 Putki, rivoitettu jäähdytysrakenne 304AA / Kupari

555A 1 Putki, urospuolinen liitäntä (rungon jäähdytys) Messinki
555B 2 Liitin, termoelementti (rungon jäähdytys) Messinki
555C 2 Kulmayhde, naaraspuolinen (rungon jäähdytys) Messinki
555D 1 Liitin TC tiivistetty PWR Valurauta
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VALMISTUSMATERIAALIT
3196, CV 3196, HT 3196, 3796 NM 3196 3198

All
317SS

All
Monel

All
Nikkeli

All
HastC

All
Hast B

All
Titaani

Vinyyli-
esteri

DI/
Teflon®

1209 1119 1601 1215 1217 1220 6929 9639
1209 1119 1601 1215 1217 1220 6929 6944

— —
— —

1209 1119 1601 1215 1217 1220 — —

2232 2150 2155 2248 2247 2156 2229 —
2229 6947

2232 2150 2155 2248 2247 2156 2229 —

1209 1119 1601 1215 1217 1220 6929 9639

2232 2150 2155 2248 2247 2156 2229 2229
2232 2150 2155 2248 2247 2156 2229 2229
2232 2150 2156 2248 2247 2156 — —
2232 2150 2156 2248 2247 2156 — —

2232 2150 2155 2248 2247 2156 — —

� 3 STX:lle, MTX:lle ja LTX:lle
4 XLT-X:lle ja X-17:lle

� 4 6” STX:lle
8 8” STX:lle
8 8” MTX:lle
16 13” MTX:lle, LTX:lle ja XLT-X:lle
24 15” XLTX-X:lle
12 10” MTX:lle, LTX:lle ja X-17:lle

� 2229 Mek. tiivisteille
2237 kaikille muille

X vain XLT - X & X-17

6
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MATERIAALIN RISTIVIITTAUSKAAVIO

Materiaali
Goulds-pumppujen

materiaalikoodi ASTM DIN ISO JIS
Valurauta 1001 A48 LUOKKA 20

Takorauta 1012 A395 Gr60-40-18

Takorauta 1013 A536 Gr60-42-10

CD4MCu 1041 A744 CD4MCU

Monel 1119 A494 GrM-35-1

316SS 1203 A744 CF-8M 1,4408 G5121 (SC514)

Seos 20 1204 A744CN-7M 1,4500

317SS 1209 A744CG-8M 1,4448

Hastelloy C 1215 A494 CW-6M

CD4MCu 1216 A744CD4MCU 9,4460

Hastelloy B 1217 A494 N-7M

Titaani 1220 B367 GrC-3

Nikkeli 1601 A494 GrCZ100

Monel 2150 B164 UNS N04400

Nikkeli 2155 B160 UNS N02200

Titaani 2156 B348 Gr2

Hiiliteräs 2201 A576 Gr. 1018 ja 1020

Hiiliteräs 2210 A108Gr1211

304SS 2228 A276 Tyyppi 304

316SS 2229 A276 Tyyppi 316

Seos 20 2230 B473 (N08020)

317SS 2232 A276

4150 Teräs 2237 A322Gr4150

4140 Teräs 2238 A434Gr4140

4140 Teräs 2239 A193 Gr. B7

Alloy B-2 2247 B335 (N10665)

Alloy C-276 2248 B574 (N10276)

GMP-2000 6929 N/A

PFA Uritettu teräs 6944 N/A

PFA Uritetttu 316SS 6947 N/A

PFA Uritettu takorauta 9639 N/A

Kiinnittimet/Tulpat
Materiaali Goulds-pumppujen materiaalikoodi ASTM

Hiiliteräs 2210 A307Gr.B.

Ruostumaton teräs 2228 F593Gr1

316 Ruostumaton teräs 2229 F593Gr2
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Mallin HT 3196 Osaluettelo ja valmistusmateriaalitiedot

(Kaikkia muita osia koskee mallin 3196 osaluettelo ja valmistusmateriaalitiedot)

316SS Seos 20
Viite Osan kuvaus Mater.koodi Viite Osan kuvaus Mater.koodi
100 Kotelo 1203 100 Kotelo 1204

122 Akseli – Holkin kanssa 2229 122 Akseli – Holkin kanssa 2229

122 Akseli – Ilman holkkia (Valinnainen) 2229 122 Akseli – Ilman holkkia (Valinnainen) 2230

239 Tuki, pesän 2201 239 Tuki, pesän 2201

351 Tiiviste, pesän 5175 351 Tiiviste, pesän 5175

370 Ruuvi, H. kannen sovitin pesään 2239 370 Ruuvi, H. kannen sovitin pesään 2239

370Y Ruuvi, H. pesän kansi tukeen 2210 370Y Ruuvi, H. pesän kansi tukeen 2210

412A O-rengas – Graphoil-juoksupyörä 412A O-rengas – Graphoil-juoksupyörä

437 Lukkoaluslevy, kansi tukeen 2210 437 Lukkoaluslevy, kansi tukeen 2210

494 Rivoitettu jäähdytinputki 494 Rivoitettu jäähdytinputki

Hastelloy C CD4MCu
Viite Osan kuvaus Mater.koodi Viite Osan kuvaus Mater.koodi
100 Kotelo 1215 100 Kotelo 1216

122 Akseli – Holkin kanssa 2229 122 Akseli – Holkin kanssa 2229

122 Akseli – Ilman holkkia (Valinnainen) 2248 122 Akseli – Ilman holkkia (Valinnainen) 2230

239 Tuki, pesän 2201 239 Tuki, pesän 2201

351 Tiiviste, pesän 5175 351 Tiiviste, pesän 5175

370 Ruuvi, H. kannen sovitin pesään 2239 370 Ruuvi, H. kannen sovitin pesään 2239

370Y Ruuvi, H. pesän kansi tukeen 2210 370Y Ruuvi, H. pesän kansi tukeen 2210

412A O-rengas – Graphoil-juoksupyörä 412A O-rengas – Graphoil-juoksupyörä
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Mallin 3196 leikkauskuva
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Mallin CV 3196 leikkauskuva
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Mallin HT 3196 leikkauskuva (LTX)

Rivoitettu öljyputkijäähdytys ei näy kuvassa, mutta on HT 3196:n
vakiovaruste. Katso rungon leikkauskuvaa.
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Mallin LF 3196 leikkauskuva

6
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Mallin NM 3196 leikkauskuva
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Mallin 3198 leikkauskuva

6
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Mallin 3796 leikkauskuva
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STX käyttöpää

6

Rivoitettu öljyputkijäähdytys on vakiona
mallissa HT 3196 ja valinnaisena muissa
malleissa.
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MTX käyttöpää

Rivoitettu öljyputkijäähdytys on vakiona
mallissa HT 3196 ja valinnaisena muissa
malleissa.
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LTX käyttöpää
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Rivoitettu öljyputkijäähdytys on vakiona
mallissa HT 3196 ja valinnaisena muissa
malleissa.
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XLT-X käyttöpää

Rivoitettu öljyputkijäähdytys on vakiona
mallissa HT 3196 ja valinnaisena muissa
malleissa.
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Ilmoita aina varaosien tilauksen yhteydessä Goulds-sarjanumero ja viittaa osan nimeen ja
numeroon vastaavassa leikkauskuvassa. Toiminnan luotettavuuden kannalta on erittäin
tärkeää pitää riittävää varastoa helposti saatavia varaosia.

SUOSITELTAVAT VARAOSAT

� Juoksupyörä (101)

� Akseli (122A)

� Akselin holkki (126)

� Ulkolaakeri (112A)

� Sisälaakeri (168A)

� Pesän tiiviste (351)

� Runkotiivisteen sovittimen tiiviste (360D)

� Laakeripesän tiivisteen pidätinrengas (361A)

� Laakerin lukkoaluslevy (382)

� Laakerin lukkomutteri (136)

� Juoksupyörän O-rengas (412A)

� Laakeripesän O-rengas (496)

� Ulomman sokkelotiivisteen pyörivä O-rengas
(497F)

� Ulomman sokkelotiivisteen paikallaan pysyvä
O-rengas (497G)

� Sisemmän sokkelotiivisteen pyörivä O-rengas
(497H)

� Sisemmän sokkelotiivisteen paikallaan pysyvä
O-rengas (497J)

� Huuhtelurenkaan puolisko (105) (Tiivistepesä)

� Tiivistepesän liukurenkaat (106) (Tiivistepesä)

� Liukurenkaiden kiristyslaippa (107) (Tiivistepesä)

� Juoksupyörän tiiviste (428D) XLT-X ja X17
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3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

SOVITINAKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

VALU KOKO/ANSI-
NIMIKE

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV

MALLI 3196 LTX
2–1/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV

17" XLT-X:SSÄ ON 2–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-350 HV

MALLI 3196 XLT-X
2–1/2" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV



VAIHDETTAVUUS
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3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

SOVITIN TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV

MALLI 3196 LTX
2–1/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV

MALLI 3196 XLT-X
2–1/2" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-250 HV
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HT3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

SOVITIN TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO/ANSI-
NIMIKE

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN
LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN
LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV

MALLI 3196 LTX
2–1/8" AKSELIN
LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV

MALLI 3196 XLT-X
2–1/2" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-250 HV



VAIHDETTAVUUS
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LF 3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON
KOKOONPANO

SOVITIN TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO/ANSI-
NIMIKE

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV

MALLI 3196 LTX
2–1/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV
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NM 3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

SOVITIN PÄÄTYLEVY/
TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO/ANSI-
NIMIKE

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN
LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN
LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV



VAIHDETTAVUUS
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NM 3196
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

SOVITIN PÄÄTYLEVY/
TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO/ANSI-
NIMIKE

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV
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116 ANSIFAM IOM - 3/06

3796
MODULAARINEN/DIMENSIONAALINEN VAIHDETTAVUUS

AKSELIN JA
LAAKERIRUNGON

KOKOONPANO

SOVITIN TIIVISTYS-
KAMMIO

JUOKSU-
PYÖRÄ

KOTELO KOKO

MALLI 3196 STX
1–3/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-40 HV

MALLI 3196 MTX
1–3/4" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-122 HV

MALLI 3196 LTX
2–1/8" AKSELIN LÄPIM.
MAX TEHO-200 HV



LIITE I
Voitelun muuttaminen

Voitelun muuttaminen
Pumppauslämpötila
alle 350 °F (177 °C)

Pumppauslämpötila
yli 350 °F (177 °C)

NLGI-luokka 2 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32

Exxon Unirex N2 Unirex N3

Sunoco Monikäyttö 2EP

SKF LGMT 2 LGMT 3

�! HUOMIO
Älä koskaan sekoita eri luokkien (NLG 1 tai 3 ja
NLG 2) rasvoja tai eri perusaineen saippuoita
(natrium tai kalsium litiumin kanssa) yhteen.
Tällöin aineen kiinteys yleensä vähenee, jolloin
laakereiden voitelu ei ole riittävää.

Pumppauslämpötilan ylittäessä 350 °F (177 °C) tulee
voitelussa käyttää korkean käyttölämpötilan rasvaa.
Mineraaliöljyrasvoissa tulee olla hapettumisen
stabilointiaineita ja kovuutena NLGI 3.

HUOMAUTUS: Mikäli on tarpeen vaihtaa rasvan
tyyppiä tai kovuutta, laakerit tulee ensin irrottaa
ja vanha rasva poistaa niistä.

RUNGON VOITELUN MUUTTAMINEN

Vaihtaminen öljyvirtauksesta puhtaaseen
sumuvoiteluun
Sumuvoitelu voidaan toteuttaa usealla eri tavalla.
Gouldsin kehittämät X-sarjan käyttöpäät mahdollistavat
erilaisten sumuvoiteluasetusten käytön. Seuraavat
ohjeet on laadittu kahta yleisesti käytössä olevaa
järjestelmää varten.

HUOMAUTUS: Varmista, että putken kierteet
ovat puhtaat ja käytä kierretiivistettä tulppiin
ja liittimiin.

HUOMAUTUS: LTX-mallissa laakeripesä on
vaihdettava kun siirrytään öljyvirtausvoitelusta
öljysumuvoiteluun. Kun oikea laakeripesä on
vaihdettu, noudata STX:lle, MTX:lle, XLT-X:lle ja
X17:lle laadittuja ohjeita.

A. Tuulettamaton
öljysumuvoitelujärjestelmä
1. Liitä öljysumun tulo 1

4" NPT-liitäntään ylhäällä
rungon ulosmenopäässä (suljettu 408H-kuusio-
kolotulpalla ) ja ylhäällä rungon keskiosassa
(suljettu kuusikulmaisella 113A-tulpalla).

2. Liitä poistoputki rungon keskellä olevaan 3
8"

NPT-aukkoon (suljettu magneettisella 408A-
tyhjennystulpalla).

3. Noudata öljysumugeneraattorin valmistajan
ohjeita öljysumun määrän asetuksesta ja
järjestelmän käytöstä.

B. Tuuletettu öljysumuvoitelujärjestelmä
1. Liitä öljysumun tulo 1

4" NPT-liitäntöihin rungon
ulos- ja sisäänmenopäissä.

2. Liitä tuuletusputki 1
2" rungon yläosan keskellä

olevaan NPT-aukkoon.

3. Liitä poistoputki 3
8" rungon alaosan keskellä

olevaan NPT-aukkoon (suljettu magneettisella
408A-tyhjennystulpalla).

4. Noudata öljysumugeneraattorin valmistajan
ohjeita öljysumun määrän asetuksesta ja
järjestelmän käytöstä.

�! HUOMIO
Öljysumuvoitelu kuuluu Clean Air Act
-säännöksen Title III:n piiriin ja vaatii tarkasta-
mista käyttäjälle määrättävän sakon uhalla.
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Vaihtaminen öljyvirtauksesta
jälleenrasvattavaan järjestelmään

HUOMAUTUS: Varmista, että putken kierteet
ovat puhtaat ja käytä kierretiivistettä tulppiin ja
liittimiin.

HUOMAUTUS: LTX uudelleenrasvattava
käyttöpää edellyttää laakeripesän ja laakerin
kiristysrenkaan vaihtoa. Tämän järjestelmän
laakeripesässä on laakereihin johtava
rasvakanava.

1. Sulje tulpalla laakeripesän sisäpuolinen
öljyntäyttöaukko.
STX: Käytä epoksia. Pidä porattu reikä vapaana
esteistä.
MTX, LTX, XLT-X, X17: Käytä säätöruuvia,
asenna sovittimen puolelta, pohja reikään.

2. Sulje tulpalla laakeripesän ulkopuolinen
öljyntäyttöaukko. Pidä reiät vapaina esteistä.
(ei koske LTX-mallia)

3. Korvaa molemmat laakerit yksikalvoisilla.
Lisätietoja saat asennusohjeen pumpun
kokoamista käsittelevästä kohdasta (ks.
laakereita koskeva Taulukko 11).

4. Kytke rasvaliittimet laakeripesän yläosan
sisäpuolisiin ja ulkopuolisiin 1

4" NPT-liittimiin
(suljettu 408H-kuusiokolotulpalla).

5. Poista kaksi (408H) kuusiokolotulppaa rungon
pohjaosasta ennen laakerien rasvaamista.
Asenna uudelleen pulttitulpat (113) laakerien
rasvaamisen jälkeen.

Vaihtaminen X-sarjan laitteissa
kertarasvattavasta tai jälleenrasvattavasta
öljyvoideltuihin laakereihin

HUOMAUTUS: LTX:n laakeripesä ja laakerien
kiristysrengas eivät ole keskenään vaihdettavissa
öljy- ja rasvavoitelujärjestelmissä.

1. Poista öljyntöyttöaukon tulppa rungosta
radiaalilaakerin alta.

STX: Poista epoksi täyttöaukosta.

MTX, LTX, XLT-X, X-17: Poista öljyntäyt-
töaukkoon asennettu ruuvi.

2. Poista tulppa laakeripesän (134) öljyntäyt-
töaukosta. Laakeripesä (134) ja laakerien
kiristysrengas (253B) on vaihdettava vain
LTX-mallissa. Ota yhteyttä Gouldsiin
selvittääksesi hinnat ja osien saatavuus.

3. Korvaa molemmat laakerit pinnoittamattomilla
öljyvoitelulaakereilla. Lisätietoja löytyy asennus-
ohjeiden pumpun kokoamista käsittelevästä
osasta. (Ks. laakerikaavio, Taulukko 11).

4. Rasvanipat tulee poistaa vahingossa tapahtuvan
rasvaamisen estämiseksi. Kahden (2) rasvanipan
(193) korvaamiseksi tarvitaan kaksi (2) öljy-
tulppaa (408H).
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Osan nro Koko Nimitys Määrä
113 1/4"-18 NPT Ulk. Kuusio/nelikulmio pääputken tulppa 2

113A 1/2"-14 NPT Ulk. Kuusio/nelikulmio pääputken tulppa 1

193 1/4"-18 NPT Rasvanippa 2

228 - - - - Laakerirunko 1

241 - - - - Rungon jalka 1

370F 1/2" Kuusiokantaruuvi 2

408A 3/8"-18 NPT Ulk. Nelikulm. pääputken tulppa (magneettinen) 1

408J 1/4"-18 NPT Ulk. Kuusio/nelikulmio pääputken tulppa 1

408L 1/2"-14 NPT Nelik. uppokantainen johtopultti 1

408M 1" 11-1/2" NPT Nelik. uppokantainen johtopultti 1

319 1" 11-1/2" NPT Tarkastusikkuna 1

529 1/2" Kevyen kierrejousen lukkoaluslevy 2

MTX
Rasvavoitelu
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LIITE II
Goulds

ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet
ATEX-luokitellussa ympäristössä käytet-
tävän kytkinsuojuksen valmistusaineen on
oltava kipinöimätöntä materiaalia.

�! VAROITUS
Ennen kytkinsuojuksen kokoamista tai purka-
mista moottorista on katkaistava virta, moottorin
käynnistyskatkaisin on asetettava lukittuun
asentoon ja ja käynnistyskatkaisijaan on
kiinnitettävä varoitustarra osoittamaan pysäy-
tystä. Asenna kytkinsuojus takaisin paikalleen
ennen moottorin ottamista tavanomaiseen
käyttöön. Goulds Pumps ei ota vastuuta tässä
työssä tapahtuneista vahingoista.

Rakenteen yksinkertaisuus mahdollistaa kytkinsuo-
juksen täydellisen kokoamisen, päätylevy (pumpun
pää) mukaan lukien, noin viidessätoista minuutissa.
Jos päätylevy on jo paikallaan, kokoaminen voi
tapahtua noin viidessä minuutissa.

Kokoaminen
HUOMAUTUS: Jos päätylevy (pumpun pää) on
jo asennettu, tee tarvittavat kytkimen säädöt ja
siirry sen jälkeen vaiheeseen 2.

1. STX, MTX, LTX – Sovita päätylevy (pumpun pää)
laakeripesään. (Juoksupyörän säätäminen ei ole
tarpeellista.)

XLT-X Sovita päätylevy (pumpun pää) pumpun
laakeripesään siten, että päätylevyssä olevat
suuret kolot asettuvat kohdalleen laakeripesän
kantaruuveihin ja pienet kolot juoksupyörän säätö-
pultteihin. Aseta päätylevy paikalleen laakeripesään
käyttämällä juoksupyörän säätöpulttien vasta-
muttereita kuviossa II-3 esitetyllä tavalla.

Kun päätylevy on asennettu paikalleen laakeri-
pesään, juoksupyörän välys on tarkistettava ja
säädettävä uudelleen kuten kohdassa Luku V –

Ennaltaehkäisevä huolto esitetään.
HUOMAUTUS: Kytkimen säädöt tulee tehdä
valmiiksi ennen kytkinsuojuksen asennuksen
aloittamista.
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Kuva II-1

PÄÄTYLEVY
(VOIMANLÄHTEEN
PÄÄ) • 234B

PÄÄTYLEVY

(PUMPUN PÄÄ) • 234A
KYTKINSUO-

JUKSEN

PUOLISKO •501B

(2 TARV.)

3/8–16 MUTTERI (3 TARV.)
3/8" ALUSLEVY

3/8–16 X 2" KUUSIOKULMAPULTTI (3 TARV.)

Kuva II-3

MOOTTORI

PUMPUN PÄÄTYLEVY

XLT-X
VASTAMUTTERI

LAAKERIPESÄ

STX, MTX, LTX

Kuva II-2



2. Levitä hieman kytkinsuojuksen (pumpun pää)
alaosaa ja aseta suojus pumpun päätylevyn ylle
kuviossa II-4 esitetyllä tavalla. Suojuksen
puolikkaassa oleva rengasura asettuu päätylevyn
ympärille (kuvio II-5).

3. Kun kytkinsuojuksen puolikas (pumpun pää) on
asetettu päätylevyn ympärille, varmista kiinnitys
suojuksen puolikkaan etupuolen pyöreän reiän
läpi viedyllä pultilla, mutterilla ja kahdella (2)
aluslevyllä kuviossa II-6 esitetyn mukaisesti.
Kiristä huolellisesti (kuv. II-7).

4. Levitä hieman kytkinsuojuksen (moottorin pää)
alaosaa ja aseta suojus pumpun pään suojuksen
päälle niin, että moottorin pään kytkinsuojuksen
puolikkaan rengasura on moottoriin päin kuviossa
II-8 esitetyllä tavalla.
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234A

501B

RENGASURA

Kuva II-6

Kuva II-7

MUTTERI
ALUSLEVY

PULTTI

RENGASURA501B

MOOTTORI

Kuva II-4234A

Kuva II-8

501B
RENGASURA

MOOTTORI



5. Aseta moottorin pään päätylevy mootorin akselin
yli kuviossa II-9 esitetyllä tavalla. Aseta päätylevy
kytkinsuojuksen puolikkaan (moottorin pää)
rengasuraan ja varmista kiinnitys suojuksen
puolikkaan takapuolen pyöreän reiän läpi viedyllä
pultilla, mutterilla ja kahdella (2) aluslevyllä. Kiristä
vain sormin.

6. Säädä kytkinsuojuksen pituus sellaiseksi, että
suojus peittää täysin akselit ja kytkimen kuviossa
II-10 esitetyllä tavalla vetämällä moottoripään
kytkinsuojuksen puolikasta moottoria kohden.
Säädettyäsi suojuksen pituuden, varmista
kiinnitys suojuksen keskiosan pitkänomaisten
reikien läpi viedyillä pulteilla, muttereilla ja
kahdella (2) aluslevyllä. Kiristä pultit. Tarkista, että
kaikki kytkinsuojuksen kiinnitysmutterit ovat
tiukalla.

�! VAROITUS
Ennen kytkinsuojuksen kokoamista tai
purkamista moottorista on katkaistava
virta, moottorin käynnistyskatkaisin on
asetettava lukittuun asentoon ja ja
käynnistyskatkaisijaan on kiinnitettävä
varoitustarra osoittamaan pysäytystä.
Asenna kytkinsuojus takaisin paikalleen
ennen moottorin ottamista tavanomaiseen
käyttöön. Goulds Pumps ei ota vastuuta
tässä työssä tapahtuneista vahingoista.

Purkaminen
Kytkinsuojus on poistettava tiettyjä pumpun huolto- ja
säätötoimenpiteitä varten. Tällaisia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi kytkimen säätö ja juoksupyörän välyksen
säätö. Kytkimen suojus on asennettava takaisin
paikalleen huoltotöiden jälkeen.

ÄLÄ käytä pumppua tavanomaisessa käytössä,
kun kytkimen suojus on irrotettuna.

HUOMAUTUS: Purkaminen tapahtuu kokoa-
miskuvien mukaisesti mutta päinvastaisessa
järjestyksessä.

1. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt kytkimen suojuksen
keskiosan pitkänomaisista rei’istä. Työnnä
moottorin pään kytkinsuojuksen puolikasta
puoliväliin pumppua kohden. Kuv. II-10.

2. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt moottorin pään
kytkinsuojuksen kiinnitysrei’istä ja poista päätylevy.
Kuv. II-9.

3. Levitä hieman kytkimen suojuksen alaosaa ja
nosta suojus pois. Kuv. II-8.

4. Poista jäljellä oleva mutteri, pultti ja aluslevyt
kytkinsuojuksen pumpun pään kiinnitysrei’istä.
Levitä hieman kytkimen suojuksen alaosaa ja
nosta suojus pois. Kuv. II-4.

Nyt kytkimen suojusrakennelma on purettu.

HUOMAUTUS: Pumpun pään päätylevyä ei
ole tarpeen poistaa pumpun laakeripesästä.
Laakeripesän kantaruuveihin pääsee käsiksi
päätylevyä poistamatta, jos pumpun sisäosien
huolto on tarpeellista. Ennen pumpun
laakeripesän poistamista on syytä perehtyä
lukuun 6 – Purkaminen ja kokoaminen.
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Kuva II-9

234B
MOOTTORI

Kuva II-10

MOOTTORI

ASETA KOHDALLEEN
LIU’UTTAMALLA
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LIITE III
Kohdistus

Tasapainotustoimenpiteet on tehtävä, jotta
vältettäisiin epätoivottava liikkuvien osien
osuminen toisiinsa. Noudata kytkimen

valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

MÄÄRITYKSET
1. Aseta kaksi mittakelloa yhdelle kytkinpuolikkaista

(X) niin, että ne koskettavat toista kytkinpuolikasta
(Y) (Kuvio III-1).

2. Tarkista mittarien asetukset pyörittämällä
kytkinpuolikasta X varmistaaksesi, että mittarit
pysyvät yhteydessä kytkinpuolikkaaseen Y.
Säädä mittareita vastaavasti.

MITTAUS
1. Jotta voisit varmistaa mittauslukemien tarkkuuden,

pyöritä aina kumpaakin kytkinpuolikasta yhdessä,
jolloin mittarit koskettavat samaa kohtaa kytkin-
puolikkaassa Y. Tämä eliminoi mittausongelmat,
jotka johtuvat kytkinpuolikkaan Y epäkeskeisyy-
destä.

2. Tee mittaukset käytön jalan kiinnityspultit
kiristettyinä. Löysää kiinnityspultit ennen
kohdistuksen korjauksia.

3. Varo vaurioittamasta mittareita liikuttaessasi
voimanlähdettä kohdistuskorjausten aikana.

KULMAKOHDISTUS
Kohdistaminen on kulman puolesta valmis, kun
osoittimen A (Angular indicator) vaihtelu ei ole
enemmän kuin 0,002 tuumaa (0,5 mm) mitattuna
neljästä pisteestä 90° välein.

Korjaus pystysuunnassa (ylhäältä alas)

1. Nollaa osoitin A kytkinpuolikkaan Y yläkuo-
lokohdassa (kello 12 suunnassa).

2. Kierrä mittakellot alakuolokohtaan (asentoon
kello 6). Tarkkaile neulaa ja kirjaa lukema.

3. Negatiivinen lukema – Kytkinpuolikkaat ovat
etäämmällä toisistaan alhaalla kuin ylhäällä.
Korjaa tilanne joko nostamalla käytön jalkoja
akselin päässä (lisää välilevyjä) tai laskemalla
käytön jalkoja toisessa päässä (vähennä
välilevyjä), (Kuv. III-2).

Positiivinen lukema – Kytkinpuolikkaat ovat
lähempänä toisistaan alhaalla kuin ylhäällä.
Korjaa tilanne joko laskemalla käytön jalkoja
akselin päässä (vähennä välilevyjä) tai nostamalla
käytön jalkoja toisessa päässä (lisää välilevyjä).

4. Toista vaiheet 1–3, kunnes A-osoittimen lukema
on enintään 0,002 tuumaa (0,05 mm).

Korjaus vaakasuunnassa (sivuttain)

1. Nollaa osoitin A kytkinpuolikkaan Y vasemmalla
puolella, kohdassa 90° yläkuolokohdasta (kello 9).

2. Kierrä mittakellot yläkuolokohdan kautta 180°
lähtökohdasta oikealle (kohtaan kello 3).
Tarkkaile neulaa ja kirjaa lukema.
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(MOOTTORIN PÄÄ) (PUMPUN PÄÄ)

Kuva III-2
VÄLILEVYT



3. Negatiivinen lukema – Kytkinpuolikkaat ovat
etäämmällä toisistaan oikealla kuin vasemmalla
puolella. Korjaa tilanne joko siirtämällä käytön
akselipäätä vasemmalle tai toista päätä oikealle.

4. Positiivinen lukema – Kytkinpuolikkaat ovat
lähempänä toisistaan oikealla kuin vasemmalla
puolella. Korjaa tilanne joko siirtämällä käytön
akselipäätä oikealle tai toista päätä vasemmalle
(Kuv. III-3).

5. Toista vaiheet 1–3, kunnes A-osoittimen lukema
on enintään 0,002 tuumaa (0,05 mm).

6. Tarkista uudelleen sekä vaaka- että pystysuunnan
lukemat sen varmistamiseksi, että tehty säätö ei
vaikuttanut toiseen arvoon. Korjaa tarvittaessa.

LINJAKOHDISTUS
Yksikkö on suoraan kohdistettu, kun P-osoitin (suo-
ruusosoitin) ei vaihtele enempää kuin 0,002 tuumaa
(0,05 mm) mitattuna neljästä kohdasta 90 asteen
välein kytkimen ulkokehällä käyttölämpötilassa.
Huomaa pystysuuntaisen kohdistuksen kylmä-
asetuksen ehdot, Taulukko 1.

Korjaus pystysuunnassa (ylhäältä alas)

1. Nollaa osoitin P kytkinpuolikkaan Y yläkuolo-
kohdassa (kello 12 suunnassa) (Kuv. III-1).

2. Kierrä mittakello alakuolokohtaan (asentoon kello 6).
Tarkkaile neulaa ja kirjaa lukema.

3. Negatiivinen lukema – Kytkinpuolikas X on
alempana kuin kytkinpuolikas Y. Korjaa tilanne
poistamalla välilevyjä paksuudeltaan puolikkaan
mittauslukeman verran kunkin jalan alta.

Positiivinen lukema – Kytkinpuolikas X on
ylempänä kuin kytkinpuolikas Y. Korjaa tilanne
lisäämällä välilevyjä paksuudeltaan puolikkaan
mittauslukeman verran kunkin jalan alle.

HUOMAUTUS: Välilevyjä on lisättävä tai
vähennettävä kunkin jalan alta sama määrä.
Muutoin pystysuora kulmakohdistus muuttuu.

4. Toista vaiheet 1–3, kunnes P-osoittimen lukema
on enintään 0,002 tuumaa (0,05 mm), tai kylmänä
taulukon 1 mukaisesti.

Korjaus vaakasuunnassa (sivuttain)

1. Nollaa osoitin P kytkinpuolikkaan Y vasemmalla
puolella, kohdassa 90° yläkuolokohdasta (kello 9).

2. Kierrä mittakellot yläkuolokohdan kautta 180°
lähtökohdasta oikealle (kohtaan kello 3). Tarkkaile
neulaa ja kirjaa lukema.

3. Negatiivinen lukema – Kytkinpuolikas Y on
kytkinpuolikas X:n vasemmalla puolella. Korjaa
tilanne siirtämällä voimanlähdettä tasaisesti
tarvittavaan suuntaan (Kuv. III-5).

Positiivinen lukema – Kytkinpuolikas Y on
kytkinpuolikas X:n oikealla puolella. Korjaa tilanne
siirtämällä voimanlähdettä tasaisesti tarvittavaan
suuntaan.

HUOMAUTUS: Voimanlähteen epätasainen
siirtäminen voi huonontaa vaakasuuntaista
kulmakohdistusta.
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4. Toista vaiheet 1–3, kunnes P-osoittimen lukema
on enintään 0,002 tuumaa (0,05 mm).

5. Tarkista uudelleen sekä vaaka- että pystysuunnan
lukemat sen varmistamiseksi, että tehty säätö ei
vaikuttanut toiseen arvoon. Korjaa tarvittaessa.

KOHDISTAMINEN VALMIS
Kohdistaminen on valmis, kun sekä osoitin A (kulma)
että P (suoruus) eivät osoita suurempaa arvoa kuin
0,002 tuumaa (0,05 mm) mitattuna neljästä pisteestä
90° välein.

Korjaus pystysuunnassa (ylhäältä alas)

1. Nollaa osoittimet A ja P kytkinpuolikkaan Y
yläkuolokohdassa (kello 12 suunnassa).

2. Kierrä mittakello alakuolokohtaan (asentoon
kello 6). Tarkkaile neulaa ja kirjaa lukemat.

3. Tee korjaukset edellä kuvatun mukaisesti.

Korjaus vaakasuunnassa (sivuttain)

1. Nollaa osoittimet A ja P kytkinpuolikkaan Y
vasemmalla puolella, kohdassa 90° yläkuolo-
kohdasta (kello 9).

2. Kierrä mittakellot yläkuolokohdan kautta 180°
lähtökohdasta oikealle (kohtaan kello 3).
Tarkkaile neulaa, mittaa ja kirjaa lukemat.

3. Tee korjaukset edellä kuvatun mukaisesti.

4. Tarkista uudelleen sekä pysty- että vaakasuunnan
lukemat sen varmistamiseksi, että tehty säätö ei
vaikuttanut toiseen arvoon. Korjaa tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Kokemuksesta asentaja ymmärtää
kulma- ja suoruuskohdistuksen keskinäisen
vaikutuksen ja tekee säädöt sen mukaisesti.
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LIITE IV
Vanhan JM Clipper CFT Design sokkelotiivisteen asennusohjeet

Toiminnan kuvaus
Öljyn sokkelotiiviste palvelee kahta tarkoitusta.
Ensimmäinen tarkoitus on poistaa käyttöpään
aiheuttamat ympäristöhaitat. Tämä tapahtuu
tekemällä joukko tiukkoja välyksen sovituksia kiinteän
osan ja roottorin välillä. Kaikki vesi, joka onnistuu
pääsemään tiivisteeseen, poistetaan poistoaukosta,
joka sijaitsee alhaalla asennuksen aikaisessa
asennossa kello 6.

Öljypuolella joukko öljyuria, jotka ohjaavat kaiken
pumpun kiinteän osan ja akselin välillä olevan öljyn
takaisin öljytilaan alhaalla asennossa kello 6 olevan
poistoaukon kautta.

Viton® O-kuuluvat vakioasennukseen kemiallisen
kestävyytensä ansiosta. Kiinteässä osassa on
O-rengas, joka sovittaa sokkelotiivisteen runkoon.
Staattorissa on O-rengas, joka sovittaa sokkelon
runkoon. Roottorissa on O-rengas tiivistämässä koko
akselia.

Asennustoimenpiteet

�! HUOMIO
Gouldsin sokkelotiiviste on yksiosainen
kokonaisuus. Älä yritä irrottaa roottoria ja
staattoria toisistaan. Tiiviste voi vaurioitua.

1. Asenna käyttöpää niiden ohjeiden mukaisesti,
jotka löytyvät kohdasta Luku 6 – Purkaminen ja

kokoaminen.

�! HUOMIO
Kiilauran reunat saattavat olla teräviä. Kiilauran
suojaamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
O-renkaan leikkautumisen ja tiivisteen
vaurioitumisen.

2. Kierrä teippiä akselin kytkimen puoleiseen päähän
kiilauran suojaamiseksi.

HUOMAUTUS: Sähköteipin tasainen pinta
muodostaa erinomaisen suojan roottorin
O-renkaan työntämiselle kiilauran yli.

3. Purista tiiviste käsin akselin yli painelaakerin
pesään tai painelaakerin päätysuojukseen saakka,
kunnes kunnes tiivisteessä oleva olake painuu
pesää/suojusta vasten.

HUOMAUTUS: O-renkaan voiteluainetta ei tarvita,
mutta haluttaessa sellaista voidaan käyttää. Jos
käytät voiteluainetta, varmista, että se soveltuu
yhteen O-renkaan materiaalin ja laitteen kanssa.

4. STX-yksiköt: Purista tiiviste käsin akselin yli
laakeripesään saakka, kunnes tiivisteessä oleva
olake painuu laakeripesää vasten.

Kaikki muut yksiköt: Kun rungon sovitin on
asennettu laakeripesään, purista tiiviste käsin
akselin yli sovittimeen saakka, kunnes tiivisteessä
oleva olake painuu sovitinta vasten.

HUOMAUTUS: O-renkaan voiteluainetta ei tarvita,
mutta haluttaessa sellaista voidaan käyttää. Jos
käytät voiteluainetta, varmista, että se soveltuu
yhteen O-renkaan materiaalin ja laitteen kanssa.

HUOMAUTUS: Käynnistyksen aikana, kun
sokkelotiivisteen osat synnyttävät välilleen
liikkumisen vaatiman välyksen, pientä kulumista
tapahtuu osien ollessa toisiaan vasten. Tämä
kuluminen aiheuttaa hiilestä koostuvaa Teflon®-
jätettä, jota näkyy tiivisteen ja poistoaukon
ulkoreunassa. Jäte on seurausta kahden pinnan
hioutumisesta vastakkain painekiillotuksen
tavoin. Pintojen välissä ei tule käyttää
voiteluainetta asennuksen yhteydessä.
Kun liikkeen vaatima välys osien välille on
saavutettu, osien kulumista ei enää tapahdu
eikä hiili/Teflon®-jäte heikennä tiivisteen
toimintaa.
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Sokkelotiivisteen vaihtaminen
(Lokakuun 2003 jälkeen)

Lokakuun 2003 jälkeen Goulds on ryhtynyt käyttä-
mään vakioasennuksissa messinkisiä INPRO
VBXX-D sokkelotiivisteitä vanhojen JM Clipper
CFT-tiivisteiden sijasta. Tämän muutoksen
seurauksena vanhoille JM Clipper CFT-tiivisteille
on annettu uudet osanumerot seuraavasti:

Taulukko IV-1
Sokkelotiivisteen vaihtaminen

Osanumerot
Vanha osanumero Uusi osanumero

STX-runko (ulkopuolinen) D08717A01 D08717A44

STX-runko (sisäpuolinen) D08717A02 D08717A45

MTX (ulkopuolinen) D08717A03 D08717A46

MTX (sisäpuolinen) D08717A04 D08717A47

LTX (ulkopuolinen) D08717A05 D08717A48

LTX (sisäpuolinen) D08717A06 D08717A49

XLTX (ulkopuolinen) D08717A07 D08717A50

XLTX (sisäpuolinen) D08717A08 D08717A51

* 3198 MTX (sisäpuolinen) D08717A31 D08717A52
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LIITE V
C-Face-sovittimen asennusohjeet

Purkaminen
1. Irrota moottori löysäämällä moottorin kiinnityspultit

(371). Katso taulukosta V-1 pulttien määrä.

Taulukko V-1
Moottorin pulttien määrä

Pumpun runko Moottorin runko Pulttien määrä

STX Kaikki 4

MTX
143-286 4

324-365 8

�! HUOMIO
Moottori saattaa olla painava ja se tulee kannattaa
kunnollisesti puhtaalla, ruosteettomalla silmuk-
kapultilla tai hihnalla molempien päätylaajen-
nusten alta.

HUOMAUTUS: C-Face-sovittimen käyttö johtaa
johonkin seuraavista kokoonpanoista – jaloille
asennettu sovitin ja kannattimen päälle asennettu
moottori tai tukematon sovitin ja jaloille asennettu
moottori.

2. Irrota C-Face-sovitin (340) pumpun laakerirun-
gosta (228A) löysäämällä laakerirungon laippaan
kiinnitetyt neljä pulttia (371N).

HUOMAUTUS: Kumpaakaan kiinnitintä ei
tarvitse irrottaa.

Tarkastukset
1. Tarkista silmämääräisesti C-face-sovitin (340)

murtumien varalta. Tarkista, ettei pinnoissa ole
ruostetta, hilseilyä tai roskia. Poista kaikki irtaimet
tai ylimääräiset aineet (Kuv. V-1).

2. Tarkista syöpyminen ja kuoppautuminen.

Kokoaminen
1. Kiinnitä pumpun ja moottorin kiinnittimet jollei niitä

ole jo kiinnitetty.

2. Työnnä C-Face-sovitin (340) pumpun akselia
(122) pitkin ja kiinnitä se pumpun laakerirungon
(228A) laippaan käyttäen neljää kiinnityspulttia
(371N). Kiristä pultit taulukossa V-2 esitettyjen
arvojen mukaisesti.

3. Kiinnitä moottori C-Face-sovittimeen (340)
käyttämällä neljää tai kahdeksaa moottorin
kiinnityspulttia (371). Kiristä pultit taulukossa V-2

esitettyjen arvojen mukaisesti.

Taulukko V-2
Pulttien kireys

Sijainti Runko Voidellut kierteet Kuivat kierteet

C-face-sovitin
runkoon

STX 20 ft-lbs (27 Nm) 30 ft-lbs (40 Nm)

MTX 20 ft-lbs (27 Nm) 30 ft-lbs (40 Nm)

LTX 20 ft-lbs (27 Nm) 30 ft-lbs (40 Nm)

C-face-sovitin
moottoriin

143TC-145TC 8 ft-lbs (11 Nm) 12 ft-lbs (16 Nm)

182TC-286TC 20 ft-lbs (27 Nm) 30 ft-lbs (40 Nm)

324TC-365TC 39 ft-lbs (53 Nm) 59 ft-lbs (80 Nm)
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Kohdistus
Akselin kohdistusta ei tarvita C-Face-sovitinta
käytettäessä. Uurretut sovitteet moottorin ja
sovittimen välillä sekä sovittimen ja laakerirungon
välillä kohdistavat automaattisesti akselin alla
esitettyjen rajojen mukaisesti.

C-face-moottorisovitin on tarkoitettu loppukäyttäjille,
jotka tarvitsevat nopeaa pumpun asennusta. C-face-
sovittimella voidaan saavuttaa 0,007 tuuman TIR
nimelliskohdistus. Eri osien kasaantuvan koneistusto-
leranssin vuoksi kohdistus voi kuitenkin olla jopa
0,015 tuumaa TIR. Käyttämällä joustavaa elasto-
meerista kytkintä, kuten Rexnord ES tai Wood’s
Sureflex pumpulle ja moottorille saadaan riittävä
käyttöikä näissä kohdistusolosuhteissa.

Parhaan mahdollisen MTBPM-huoltovälituloksen
(Mean Time Between Pump Maintenance) vaaditaan
alle 0,002 tuuman (0,05 mm) akselin kohdistustark-
kuutta. Loppukäyttäjät, jotka vaativat pumpultaan ja
moottoriltaan suurta luotettavuutta, saavuttavat
parhaan tuloksen käyttämällä jaloille asennettua
moottoria tarkkuuskoneistetulla kiinnitysjalustalla ja
tekemällä tavanomaisen kohdistuksen.
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LIITE VI
3198 Teflon® -holkin vaihtotoimenpiteet

Mallin 3198 Teflon® -holkki on paikan päällä vaihdettava,
edellyttäen, että käytettävissä on lämmitysuuni, jolla
holkki voidaan lämmittää 550 °F (228 °C) lämpötilaan
sekä mahdollisuus koneistaa holkkia akselille
asentamisen jälkeen.

�! HUOMIO
Älä lämmitä holkkia avotulella. Tällainen
aiheuttaa holkille korjaamattomia vaurioita.

Niille käyttäjille, joilla ei ole käytettävissään yllä
mainittuja laitteita, Gouldsilta on saatavana valmiita
akseli/holkki-kokonaisuuksia.

1. Poista vanha tai vaurioitunut holkki (126) akselin
(122) päältä. Holkki on mahdollista leikata irti
pituussuuntaan terävällä veitsellä.

2. Puhdista akseli huolellisesti. Kiinnitä puhdistettaessa
erityistä huomiota akselilla holkin alla olevaan
pyällettyyn alueeseen.

HUOMAUTUS: Uuden holkin mitat eivät ole
samat kuin paikaltaan poistetun holkin ennen
kuin uusi holkki on asennettu akselille ja
koneistettu.

3. Lämmitä uutta holkkia lämmitysuunissa 550 °F
(288 °C) lämpötilassa 40 minuutin ajan.

�! HUOMIO
Älä lämmitä holkkia avotulella – tällainen
aiheuttaa holkille korjaamattomia vaurioita.

�! VAROITUS
Uuni ja holkki ovat kuumia. Vältä palovammoja
käyttämällä lämpöeristettyjä suojakäsineitä.

4. Poista holkki uunista.

5. Vedä holkki akselin päälle välittömästi uunista
poistamisen jälkeen. Työnnä holkkia akselin
päälle, kunnes holkki painuu akselin olaketta
vasten (Kuv. VI-1). Holkin koukkumainen pää
laajenee akselin pyälletyn kohdan jälkeen.

6. Kun holkki jäähtyy, sen pituus lyhenee. Purista
kevyesti, jotta holkki pysyisi paikallaan akselin
olaketta vasten. Ylläpidä puristusta siihen saakka,
kunnes holkin koukkumainen pää asettuu
kiinteästi alla olevaan olakkeeseen (Kuv. V-2).

�! HUOMIO
Asennuksen tulee tapahtua huolellisesti, jotta
holkin päälle ei aiheutuisi vaurioita.

7. Anna akselin ja holkin jäähtyä täydellisesti.

8. Koneista Teflon®-holkki oikeisiin mittoihinsa ja
muotoonsa taulukossa VI-1 esitetyn mukaisesti.

Taulukko VI-1

3198 Teflon®

Holkin läpimitta ja pinnan
viimeistely

Runko Holkin ulkomitat Pinnan viimeistely
STX 1,375 / 1,373 16 � in.

MTX 1,750 / 1,748 16 � in.

9. Työstä holkin olakkeen pinta samaan tasoon ja
yhdensuuntaiseksi akselin olakkeen kanssa
(Kuv. VI-4).
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LIITE VII-1
Kaksirivisen viistokulmalaakerin asennusohjeet

1. Tarkista akseli (122) varmistaaksesi, että se on
puhdas ja mitoiltaan oikea ja että siinä ei ole lovia,
purseita jne.

2. Peitä laakerointipinnat ohuella öljykerroksella.

3. Poista laakeri (112) pakkauksestaan.

4. Pyyhi pois suoja-aine laakerin (112) reiästä ja
ulkopinnalta.

5. Käytä demagnetisoivaa induktiolämmitintä ja
kuumenna laakerin sisäkehä lämpötilaan 230 °F
(110 °C).

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri voi
aiheuttaa henkilövahingon.

6. Aseta laakeri (112) akselille (122) olaketta vasten
ja kiristä lukkomutteri (136) laakeria vasten
kunnes se on jäähtynyt. Lukkomutteri estää
jäähtymiseen saakka laakeria siirtymästä pois
akselin olakkeelta.

HUOMAUTUS: Rasvattavassa laakerissa on
yksinkertainen kalvo. Ulompi laakeri asennetaan
kalvopuoli juoksupyörää vasten.

7. Poista laakerin lukkomutteri (136), kun laakeri
(112) on jäähtynyt.

8. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.

9. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri 1/8–1/4 kierroksen verran
tiukaksi. Taivuta kaikki lukkoaluslevyn (382)
kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon, mutta älä kiristä
liian kireäksi. Taulukossa VII-1 näkyvät
lukkomutterien enimmäiskireydet.
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Laakerin lukkomutterin enimmäiskireys

Ryhmä Laakerin koko Lukkomutterin koko
Kireys

Ft-Lb (Nm)
STX 5306 N-06 20 (27)

MTX 5309 N-09 50 (68)

XLT-X, X17 5313 N-13 140 (190)

Taulukko VII-2
Laakerin lukkomutterin enimmäiskireys

Ryhmä Laakerin koko Lukkomutterin koko
Enimmäiskireys

Ft-Lb (N�m)
STX 7306 N-06 20 (27)

MTX 7309 N-09 50 (68)

LTX 7310 N-10 70 (95)

XLT-X, X17 7313 N-13 140 (190)
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LIITE VII-2
Kaksoisviistokulmalaakerin asennusohjeet

1. Tarkista akseli (122) varmistaaksesi, että se on
puhdas ja mitoiltaan oikea ja että siinä ei ole lovia,
purseita jne. (Kuv. VII-1).

2. Peitä laakerointipinnat ohuella öljykerroksella.

3. Poista laakerit (112) pakkauksistaan.

4. Pyyhi pois suoja-aine laakerin (112) reiästä ja
ulkopinnalta.

5. Käytä demagnetisoivaa induktiolämmitintä ja
kuumenna molempien laakerien sisäkehä
lämpötilaan 230 °F (110 °C).

6. Aseta molemmat laakerit (112) akselille (122)
ulkokehiltään yhteen (takaosat vastakkain).

�! HUOMIO
Kaksoislaakerit asennetaan takaosat vastakkain.
Varnusta, että laakerit ovat oikein päin.

�! VAROITUS
Käytä lämpöeristettyjä käsineitä laakerinläm-
mittimen käytön yhteydessä. Kuuma laakeri voi
aiheuttaa henkilövahingon.

7. Aseta laakerit (112) akselille (122) olaketta vasten
ja kirista lukkomutteri (136) laakereita vasten
kunnes ne ovat jäähtyneet. Lukkomutteri estää
jäähtymiseen saakka laakereita siirtymästä pois
akselin olakkeelta. Hyvän kohdistuksen saavutta-
miseksi on parasta pyöräyttää ulommat laakeriren-
kaat oikeaan asentoon keskenään niitä akselille
asetettaessa.

8. Poista laakerien lukkomutteri (136), kun laakerit
(112) ovat jäähtyneet.

9. Aseta lukkoaluslevy (382) akselin (122) päälle.
Aseta lukkoaluslevyn kynsi akselin kiilauraan.
(Kuv. VII-2).

10. Kierrä lukkomutteri (136) akselin (122) päälle.
Kiristä lukkomutteri 1/8–1/4 kierroksen verran
tiukaksi. Taivuta kaikki lukkoaluslevyn (382)
kynnet lukkomutterin koloon.

HUOMAUTUS: Kiristä tarvittaessa lukkomutteria
sen verran, että lukkoaluslevyn lähin kynsi
asettuu lukkomutterin koloon, mutta älä kiristä
liian kireäksi. Taulukossa VII-2 näkyvät
lukkomutterien enimmäiskireydet.
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LIITE VIII
INPRO-sokkelotiivisteen asennusohjeet

Toiminnan kuvaus
INRP VBXX-D® sokkelotiiviste on suunniteltu erityisesti
suojaamaan pumpun laakereita öljynpuutteelta ja
ympäristöä sille aiheutuvilta saastevaurioilta. Laakeri
koostuu kolmesta pääosasta: roottori (1), staattori (2)
ja VBX®-rengas (3). Roottori (1) on akselin päällä ja
pysyy paikallaan elastomeerisen voimansiirtorenkaan (4)
avulla. Voimansiirtorengas saa roottorin pyörimään
akselin mukana ja muodostaa kiinteän tiivisteen
akselia vasten. Mitään kitkaa tai kulumista ei esiinny,
sillä metalliosat eivät missään joudu kosketuksiin
toistensa kanssa.

Asennustoimenpiteet

�! HUOMIO
INPRO VBX on yksiosainen kokonaisuus. Älä
yritä irrottaa roottoria (1) staattorista (2) ennen
asennusta tai asennuksen aikana.

1. Asenna käyttöpää niiden ohjeiden mukaisesti,
jotka löytyvät kohdasta Luku 6 – Purkaminen ja
kokoaminen.

�! HUOMIO
Kiilauran reunat saattavat olla teräviä. Kiilauran
teipillä suojaamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
O-renkaan leikkautumisen ja tiivisteen
vaurioitumisen.

2. Kierrä hieman sähköteippiä akselin kytkimen
puoleiseen päähän kiilauran suojaamiseksi.

HUOMAUTUS: Sähköteipin tasainen pinta
muodostaa erinomaisen suojan roottorin
O-renkaan työntämiselle kiilauran yli.

3. Voitele kevyesti akseli ja roottorin voimansiir-
torengas (4) mukana toimitetulla voiteluaineella.

HUOMAUTUS: Voiteluaine helpottaa asennus-
prosessia. Jos käytät voiteluainetta, varmista,
että se soveltuu yhteen O-renkaan materiaalin
ja laitteen kanssa.

4. Käytä akselipuristinta asentaessasi ulkopuolista
INPRO VBXX-D®-sokkelotiivistettä laakerin koteloon
poistokanavan (6) ollessa asennossa kello 6. Purista
se vain staattorin asennusolakkeeseen (9) saakka ja
vältä virheellisen kohdistuskulman syntymistä.
Nimelliskohdistuksen välys on 0,002 tuumaa. Poista
kaikki ylimääräinen jäämä staattorin tiivisteestä (5).

STX-yksiköt
5. Purista sisempi sokkelotiiviste akselin yli laakeri-
runkoon saakka edellä kohdassa 4 kuvatulla tavalla.

Kaikki muut yksiköt
5. Kun rungon sovitin on asennettu laakerirunkoon,
purista sisempi tiiviste akselin yli sovittimeen saakka
edellä kohdassa 4 kuvatulla tavalla.
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TILAUSOHJEET

Tilatessasi osia, soita numeroon
1-800-446-8537

tai paikalliselle Goulds-edustajallesi.

PALVELU HÄTÄTAPAUKSISSA

Varaosapalvelu hätätapauksia varten on avoinna
24 tuntia vuorokaudessa ympärivuotisesti. . .

Soita numeroon 1-800-446-8537

© copyright 2006 Goulds Pumps, Incorporated
a subsidiary of ITT Industries, Inc..Form No. EPD-249 Rev. 3/06

Miten onnistuimme?
Vakaa tarkoituksemme on ylittää asiakkaamme

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

Osallistu asiakastyytyväisyyskyselyymme osoitteessa:

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

Annamme suuren arvon halukkuudellesi käyttää aikaasi antaaksesi
meille palautteesi.

Kiitokset luottamuksesta ostettuasi Gouldsin pumppuja,
osia ja säätimiä.


