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1 Näistä ohjeista
n ovat osa pumppua;
n koskevat mainittuja mallisarjoja SLH-4G ja SLHS-4G.

1.1 Kohderyhmät
Kohderyhmät ja kohderyhmien tehtävät

Kohderyhmä Määritelmä Tehtävä

Toiminnanharjoittaja n Toiminnanharjoittaja on jokainen
luonnollinen henkilö, joka käyttää
pumppua tai jonka toimeksiannosta
pumppua käytetään.

n Näitä ohjeita on pidettävä saatavilla
laitteiston käyttöpaikalla, myös myö-
hempää käyttöä varten.

n Työntekijöitä on vaadittava luke-
maan nämä ohjeet ja muut tähän liit-
tyvät dokumentit ja noudattamaan
niitä, erityisesti turvaohjeita ja varoi-
tuksia.

n Kaikki laitteeseen liittyvät ehdot ja
määräykset on otettava huomioon.

Ammattihenkilöstö Valtuutetun ammattihenkilöstön täytyy:

n omata usean vuoden ammattiko-
kemus tai alan ammattikoulutus
pumppujen korjauksesta, huollosta
ja tarkastuksesta;

n olla perehtynyt pumpun ITT
Bornemann GmbH käyttöönottoon,
käyttöön ja huoltoon;

n olla saanut koulutuksen ja opas-
tuksen;

n tuntea kaikki kyseeseen tulevat
määräykset ja standardit;

n olla perehtynyt sähkötekniikan
ammattitietouteen.

n Nämä ohjeet ja lisäksi noudatettavat
dokumentit on luettava, otettava
huomioon ja niiden sisältämiä ohjeita
on noudatettava, erityisesti turvaoh-
jeita ja varoituksia.

1.2 Lisäksi noudatettavat dokumentit
Lisäksi noudatettavat dokumentit ja niiden sisältö

Dokumentti Kuvaus

Laitteistodokumentaatio 1) Pumppukoneikon tai -järjestelmän tekninen dokumentaatio

ATEX-lisäohjeet 1) Käyttö räjähdysvaarallisella alueella

Varaosaluettelot 1) Leikkauskuva, osanumerot, komponenttien nimitys

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Standardienmukaisuus, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö
(Ä Luku 9.3 ”EY-konedirektiivin mukaiset vakuutukset” sivulla 77)

Mittapiirustukset Mitat, paino, liitännät

Pumpun tietolehti Tekniset tiedot, käyttöehdot, teho- ja käyttörajat

Alihankkijoiden dokumentit 1) Alihankkijoiden osien tekniset dokumentit

 

1) Sisältyy toimituslaajuuteen vain silloin, kun pumppu on tilattu vastaavalla tavalla. Voidaan tarvittaessa tilata jälkikäteen.

Nämä ohjeet:

 

Näistä ohjeista

 

Tyyppi SLH-4G, SLHS-4G6 01/2016 JPB Rev. 5



1.3 Varoitukset ja symbolit
Varoitukset on merkitty näissä ohjeissa symboleilla. Varoituksiin liittyy huomio-
sanat, jotka ilmaisevat vaaran suuruutta.

Varoitus Vaara-aste Noudattamatta jättämisen seuraukset

 VAARA Välittömästi uhkaava vaara Kuolema, vakava ruumiinvamma

 VAROITUS Mahdollisesti uhkaava vaara Kuolema, vakava ruumiinvamma

 VARO Mahdollisesti vaarallinen tilanne Lievä ruumiinvamma

 OHJE Mahdollisesti vaarallinen tilanne Esinevaurio

Varoitukset voivat koskea määrättyjä, yksittäisiä toimintaohjeita. Tällaiset varoi-
tukset sisältyvät toimintaohjeeseen, jotta ne eivät keskeytä toimintaohjeen seu-
raamista tehtävää suoritettaessa. Niissä käytetään yllä kuvattuja huomiosanoja.

Esimerkki:

1. Avaa ruuvi.

2.
HUOMIO!
Vaarana sormien jääminen kannen väliin!

Sulje kansi varovasti.

3. Kiristä ruuvi.

Huomion kiinnittämiseksi määrätynlaisiin vaaroihin käytetään varoituksissa seu-
raavia symboleja:

Varoitusmerkki Vaaratyyppi

Varoitus vaarallisesta sähköjännit-
teestä.

Varoitus räjähdysvaarasta.

Varoitus räjähtävistä aineista.

Varoitus riippuvasta taakasta.

Varoitus radioaktiivisten aineiden tai
ionisoivan säteilyn vaarasta.

Varoitus vaarasta.

Varoitukset

Varoitukset toimintaohjeissa

Erityisvaroitukset
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Tämä symboli kiinnittää huomion hyödyllisiin vinkkeihin ja suosituk-
siin sekä tehokasta ja häiriötöntä käyttöä koskeviin tietoihin.

Toimintaohjeiden, tulosten, luetteloiden, viitteiden ja muiden sellaisten element-
tien korostukseen käytetään näissä ohjeissa seuraavia merkintöjä:

Merkintä Selitys

Vaihe-vaiheelta-toimintaohjeet

ð Toimintavaiheiden tulokset

Viittaukset näiden ohjeiden kappaleisiin tai muihin
voimassa oleviin asiakirjoihin

Luettelot ilman määrättyä järjestystä

1.4 Käsitteet
Käsitteet ja niiden merkitykset

Käsite Merkitys

API Plan Tiivistyskäyttöjärjestelmän tyyppi American Petroleum Instituten (API) mukaan.

CIP Cleaning in Place.

Nesteiskut Kaasupitoisen seoksen yhtäkkiset vaihtelut puhtaaksi nesteeksi tai päinvastoin.

Apukäyttöjärjestelmä Pumpun käyttöön tarvittava laitteisto.

Inertti kaasu Kaasu, joka reagoi kemiallisesti hyvin hitaasti ja syrjäyttää happea.

Inertointi Hitaasti reagoivan kaasun (esim. typen) lisäys räjähdyskelpoisten kaasujen syrjäyttämiseksi.

Kavitaatio Höyrykuplien syntyminen ja yhtäkkinen hajoaminen pumpattavassa nesteessä, höyrynpaineen
alittuessa paikallisesti.

Kontaminaatio Haitallisten aineiden aiheuttama myrkytys tai saastuminen.

Jäähdytysaine Aine pumpun, tiivistetilan ja liukupintojen huuhteluun.

Pumppukoneikko Pumppu, käyttömoottori ja pohjalevy.

Pumppulaitteisto Pumppujärjestelmän ja pumppukoneikon yläkäsite.

Pumppujärjestelmä Pumppu, käyttömoottori, pohjalevy ja ohjaus.

Quench-tiivistys Tiivistyskäyttöjärjestelmä, jossa quench-aineen paine on pienempi kuin pumpattavan nesteen
paine. Pumpattava neste voitelee tiivistettä.

Quench-aine imee pumpattavan nesteen.

Quench-aine Aine liukurengas- tai akselitiivisteiden quench-tiivistykseen.

SIP Sterilisation In Place.

Sulkutiivistys Tiivistyskäyttöjärjestelmä, jossa sulkuaineen paine on suurempi kuin pumpattavan nesteen
paine. Sulkuaine voitelee tiivistettä.

Pumpattava neste imee sulkuaineen. Pumpattavalla nesteellä ei ole kosketusta ilmakehään.

Vinkkejä ja suosituksia

Muut merkinnät
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Käsite Merkitys

Sulkuaine Aine liukurengastiivisteiden sulkutiivistämiseen.

Huuhteluaine Aine pumpun, tiivistetilan ja liukupintojen huuhteluun.

 

Näistä ohjeista

 

Tyyppi SLH-4G, SLHS-4G 901/2016 JPB Rev. 5



2 Turvallisuus

VAARA!
Hengenvaara, jos dokumentaatiota ei huomioida!
– Ota huomioon pumpun ja kaikkien laitteistokomponenttien koko

dokumentaatio.
– Dokumentaation lukeminen ja noudattaminen kuuluu tuotteen

määräystenmukaiseen käyttöön.

2.1 Määräystenmukainen käyttö
n Pumppua tulee käyttää ainoastaan sovittujen pumpattavien nesteiden siirtoon

(  pumpun tietolehti).
n Noudata käyttörajoja (  pumpun tietolehti).
n Kuivakäynnin välttäminen:

– Varmista, että pumppu otetaan käyttöön vain pumpattavan nesteen
kanssa ja ettei sitä käytetä ilman sitä (Ä Luku 6.1.7 ”Täyttäminen ja
ilmaus” sivulla 50).

n Kavitaation välttäminen:
– Tulopuolen venttiili on pumppua käytettäessä avattava täydellisesti, eikä

sitä saa käyttää virtauksen säätelyyn.
– Poistopuolen venttiili on pumppua käytettäessä avattava täydellisesti.

n Älä koskaan käytä pumppua, jos poistoputken venttiili on suljettu tai osittain
suljettu.

n Moottorivaurioiden välttäminen:
– Noudata moottorin päällekytkennän sallittua määrää tunnissa (  valmis-

tajan ohjeet).
n Käytä pumppua vain teknisesti moitteettomassa kunnossa, sen käyttötarkoi-

tuksen mukaisesti ja turvallisuus ja vaarat huomioon ottaen näiden ohjeiden
mukaisesti.

n Kaikesta muusta käytöstä on sovittava valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.

n Noudata pumpun käyttörajoja lämpötilan, paineen, viskositeetin, virtauksen ja
kierrosluvun suhteen (  pumpun tietolehti).

n Pumpattaessa kiinteitä aineita sisältäviä nesteitä noudata kiintoainepitoi-
suutta ja raekokoa koskevia raja-arvoja (  pumpun tietolehti).

n Pumpattaessa kaasupitoisia nesteitä noudata kaasupitoisuutta koskevia raja-
arvoja (  pumpun tietolehti).

n Asenna sopivat varoventtiilit (ylipaineventtiilit eivät ole laitteiston varoventtii-
lejä).

n Pumppua ei saa käyttää ilman ylipainevaroventtiiliä tai vastaavaa paine-eron
ylittymiseltä suojaavaa varmistusta.

n Älä käytä ylipainevaroventtiilejä virtauksen tai paineen säätelyyn.
n Älä käytä pumppua ilman takaiskuventtiiliä.
n Liitä tulo- ja poistojohto oikein virtaussuuntaan (katso liitäntämerkintää).
n Tarkasta takaiskuventtiilin asennussuunta.
n Tee tulo- ja poistojohdon liitäntämerkintä ja liitäntä ja tarkasta ne.

2.2 Määräystenvastainen käyttö
Kaikki muunlainen käyttö kuin kohdassa Ä Luku 2.1 ”Määräystenmukainen
käyttö” sivulla 10 mainittu katsotaan määräystenvastaiseksi ja on kiellettyä, kuten
esim.:
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n Happojen tai muiden syövyttävien nesteiden pumppaus, ilman ITT
Bornemann GmbH lupaa.

n Puhtaiden kaasujen pumppaus.
n Putkiston käyttö ilman ITT Bornemann GmbH lupaa.
n Käyttö ilman tarvittavia turvavarmenteita.
n Poistopuolen kuristaminen.
n Pumpun täyttö kuumassa tilassa.
n Täyttö pumpun ollessa käynnissä.
n Suihkuttaminen painepesurilla tai palonsammutuslaitteilla.
n Käyttö turvalaitteiden ollessa poistettu.
n Mittauksien ja vahinkojen ajoissa havaitsemiseksi tehtävien tarkastuksen lai-

minlyönti.
n Huoltovälien noudattamatta jättäminen.
n Kuluvien osien vaihdon laiminlyönti.
n Epäasianmukaisesti tehdyt huolto- tai korjaustyöt.
n Sallitun virtaussuunnan vaihtaminen.
n Apujärjestelmien ei-määräystenmukainen käyttö.

2.3 Riskien arviointi
Jäljellä olevat vaarat, joita ei rakenteellisesti voida välttää, voivat pumpun koko
elinkaaren aikana olla:

n Hengenvaara
n Loukkaantumisvaara
n Ympäristön vaarantuminen
n Pumpun vahingoittuminen
n Muut aineelliset vahingot
n Tehon tai toimintakyvyn rajoittuminen

Jäljellä olevat vaarat vältetään seuraavien tietojen muuttamisella käytännöksi ja
noudattamalla niitä:

n Pumpussa olevat erityisvaroitukset
n Näissä ohjeissa olevat yleiset turvallisuusohjeet
n Näissä ohjeissa olevat erityisvaroitukset

Pumppu voi muodostaa ihmisille hengenvaaran seuraavien asioiden vuoksi:

n Virheellinen käyttö
n Epäasianmukainen käsittely
n Puuttuvat suojalaitteet
n Vialliset tai vahingoittuneet rakenneosat
n Käyttöaineen höyryt
n Käyttöainekaasut

Pumppu voi muodostaa ihmisille loukkaantumisvaaran seuraavien asioiden
vuoksi:

n Epäasianmukainen käsittely
n Kuljetus
n Kuumat osat
n Kosketus paljain käsin
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Pumppu voi muodostaa vaaran ympäristölle seuraavien asioiden vuoksi:

n Epäasianmukainen käsittely
n Käyttöaineet (pumpattava neste, voiteluaineet, moottoriöljy, jne.)
n Kaasupäästöt
n Melupäästöt
n Palovaara

Pumppu voi vahingoittua seuraavien asioiden vuoksi:

n Epäasianmukainen käsittely
n Ylikuormitus
n Ylikuumeneminen
n Liian alhainen/korkea öljyntaso tahdistusvaihteistossa
n Käyttö- ja huolto-ohjeiden laiminlyönti
n Sopimattomat käyttöaineet

Pumpun teho tai toimintakyky voi rajoittua seuraavien asioiden vuoksi:

n Ympäristön lämpötila on alle -10 °C tai yli +40 °C,
n Eteen kytketyn putkiverkon mitoitus käyttötavasta riippuen

2.4 Turvallisuusohjeita
2.4.1 Tuoteturvallisuus

Pumppu on valmistettu tekniikan nykytason ja yleisten turvateknisten määräysten
mukaisesti. Siitä huolimatta on mahdollista, että sen käyttö aiheuttaa vaaroja
käyttäjän tai kolmannen osapuolen ruumiille ja hengelle tai aiheuttaa haittaa pum-
pulle ja muille esineellisille kohteille.

n Pumppua saa käyttää vain siihen perehtynyt ammattihenkilöstö.
n Noudata kuljetusta, varastointia, asennusta, käyttöönottoa, käyttöä, huoltoa

ja pumpun täyttöä koskevia käyttöohjeen ohjeita.
n Asenna, käyttöönota, käytä, täytä ja huolla pumppua asianmukaisesti.
n Käytä pumppua vain teknisesti moitteettomassa kunnossa, sen käyttötarkoi-

tuksen mukaisesti ja turvallisuus ja vaarat huomioon ottaen näiden ohjeiden
mukaisesti.

n Nämä ohjeet sekä kaikki muut lisäksi noudatettavat dokumentit on säilytet-
tävä täydellisinä ja luettavassa kunnossa, niin että ne ovat koska tahansa
työntekijöiden saatavilla.

n Pumppuun kiinnitetyt ohjeet on pidettävä täydellisinä ja luettavassa kun-
nossa.

n Kaikista sellaisista käyttötavoista on luovuttava, jotka saattavat työntekijät tai
osallistumattomat kolmannet henkilöt vaaraan.

n Pumppua saa käyttää vain, kun turvalaitteet ovat käytössä.
n Älä koskaan käytä pumppua, jos poistoputken venttiili on suljettu tai osittain

suljettu. Poistopuolta ei saa koskaan kuristaa!
n Jos pumppuun tulee turvallisuuden kannalta merkittävä häiriö, pysäytä

pumppu heti ja huolehdi siitä, että huollosta vastaava henkilö korjaa häiriön.
n Kokonaisdokumentaation lisäksi on noudatettava laissa ilmoitettuja ja muita

turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä kyseisessä maassa voi-
massa olevia standardeja ja direktiivejä.

n Omavaltaisesti pumppuun tehdyt lisäykset, manipulaatiot tai muutokset (käyt-
tösuhteiden, esim. tehon ja kierrosluvun, muutokset) ovat kiellettyjä.

n Omavaltaisesti ohjausohjelmistoon tehdyt muutokset, lisäohjelmien asennus
ohjaustietokoneeseen ja ohjausparametrien muuttaminen on kiellettyä.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita:
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n Käytä vain alkuperäisiä varaosia tai valmistajan ITT Bornemann GmbHval-
tuuttamia varaosia.

n Huolehdi säännöllisestä huollosta huoltokaavion mukaisesti.
n Liitäntä- ja asetusarvoja ei saa muuttaa! Tarvittaessa ota yhteyttä valmista-

jaan ITT Bornemann GmbH.
n Pumppua käyttävät työntekijät eivät saa olla lääkeaineiden, alkoholin tai huu-

meiden vaikutuksen alaisia.

2.4.2 Toimenharjoittajan velvollisuudet

Ensiapuvarustus ja palosammuttimet eivät kuulu toimitukseen. Ne
on toiminnanharjoittajan asennettava. Varmista, että laitteistoon,
kaikkiin tuuletusaukkoihin, palosammuttimiin ja ensiapuvarustuksen
luokse sekä kaikkiin turvalaitteisiin pääsee joka hetki vaivatta
käsiksi.

n Käytä pumppua vain teknisesti moitteettomassa kunnossa, sen käyttötarkoi-
tuksen mukaisesti ja turvallisuus ja vaarat huomioon ottaen näiden ohjeiden
mukaisesti.

n Seuraavien määräysten noudattaminen ja valvonta on varmistettava:
– määräystenmukainen käyttö
– lakisääteiset tai muut turvallisuus- ja tapaturmienehkäisymääräykset
– vaarallisten aineiden käsittelyä koskevat turvamääräykset
– käyttömaassa voimassa olevat standardit ja direktiivit
– paineastioiden ja sähkölaitteiden säännölliset tarkastukset paikallisten

määräysten ja ohjesääntöjen mukaisesti.
n Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille, kuten esim:

– suojakypärä, suojalasit, turvajalkineet, kuulosuojaimet
– Offshore: antistaattinen liekkejä tukahduttava suojavaatetus.

n Ensiapuvarustuksen hankkiminen ja käyttövalmius.
n Palosammuttimien asennus ja käyttövalmius.

n Varmista, että pumppua koskevia toimenpiteitä suorittavat työntekijät ovat
ennen työn aloittamista lukeneet ja ymmärtäneet nämä ohjeet ja kaikki muut
noudatettavat dokumentit, erityisesti turvallisuutta, huoltoa ja kunnostusta
koskevat tiedot.

n Työntekijöiden vastuu- sekä tehtäväalueet ja valvonta on määritettävä ja jär-
jestettävä.

n Kaikki seuraavat työt on annettava pelkästään teknisen ammattihenkilöstön
suoritettavaksi:
– asennus, ensimmäinen käyttöönotto, kunnostus, huolto
– sähkölaitteita ja elektroniikkaa koskevat työt.

n Toiminnanharjoittajan on hankittava seuraavat turvalaitteet ja varmistettava
niiden toiminta:
– kuumille, kylmille ja liikkuville osille: pumpun kosketussuojat;
– sähköstaattisen varauksen ollessa mahdollista: vastaava maadoitus;
– mikäli laitteistossa ei ole ylipainevaroventtiiliä: sopiva absoluuttinen pai-

neenrajoitus laitteistossa;
– mikäli pumpussa ei ole ylipainevaroventtiiliä tai murtolevyä: sopiva paine-

erosuojaus pumppuun.

Työskentely turvallisuus huomioiden

Henkilökunnan pätevyys

Turvalaitteet
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2.4.3 Henkilöstön velvollisuudet
n Paikallisten turvallisuusmääräyksien noudattaminen.
n Dokumentaation lukeminen ja noudattaminen, erityisesti luku "Turvallisuus".

Kaikkien turvallisuusmääräyksien, merkintöjen ja ohjetekstien noudattaminen.
n Pumppuun kiinnitettyjä ohjeita on noudatettava ja ohjeet on pidettävä luetta-

vassa kunnossa, esim. pyörimissuunnan nuoli, fluidiliitäntöjen merkintä.
n Kuumia, kylmiä ja liikkuvia osia suojaavia kosketussuojia ei saa poistaa

käytön aikana.
n Kaikissa töissä käytetään aina ohjeenmukaista henkilökohtaista suojavarus-

tusta, kuten öljynkestävällä pohjalla ja teräskärjellä varustettuja turvajalki-
neita, suojalaseja, kuulosuojaimia, suojakypärää ja vaikeasti syttyvää työvaa-
tetusta.

n Pumppua koskevia töitä saa tehdä vain silloin, kun pumppu ei käy.
n Pumppua koskevia töitä saa tehdä vain täydellisen paineenpoiston jälkeen.
n Aina ennen asennus- ja huoltotöitä pitää moottori kytkeä jännitteettömäksi ja

varmistaa niin, että uudelleen päälle kytkeminen ei ole mahdollista.
n Kaikkien pumppua koskeneiden töiden jälkeen pitää pumpun turvalaitteet

asentaa takaisin paikalleen määräysten mukaisesti.
n Jokainen viiltohaava ja palovamma, joka voi johtaa tulehdukseen, on hoidet-

tava heti. Tapaturmissa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

2.4.4 Lait, direktiivit ja standardit

Suosittelemme saksalaisten ja eurooppalaisten määräysten noudat-
tamista, esim. käyttöturvallisuusasetuksen (BetrSichV), onnetto-
muuksientorjuntamääräyksien (UVV), VDE-määräyksien, paloturval-
lisuussuunnitelman, ATEXin, paineastiadirektiivin sekä
nostovälineiden EU-direktiivin mukaisen käytön noudattamista.

Noudata kansallisia määräyksiä, lakeja ja direktiivejä, asetuksia ja standardeja.
Ne on käytön aikana otettava huomioon. Jos sinulla on kysyttävää, käänny pai-
kallisen työsuojeluvaltuutetun puoleen.

2.5 Erityiset vaarat

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
– Jos pumppu on sijoitettu rakennukseen, kytke ilmastointi päälle

aina ennen kuin menet sisään.
– Laitteiston alueella on tupakointi kielletty.

VAARA!
Loukkaantumisvaara teknisten puutteiden vuoksi!
– Laitteistoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kun-

nossa ja täysin ehjänä.

Henkilöstön velvollisuudet
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2.5.1 Räjähdysvaarallinen alue

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
Ota huomioon ATEX-lisäohje!

2.5.2 Vaaralliset pumpattavat nesteet
n Kun käsitellään vaarallisia pumpattavia nesteitä (esim. kuumia, syttyviä,

räjähtäviä, myrkyllisiä, terveydelle vaarallisia), on noudatettava vaarallisten
aineiden käsittelyä koskevia turvallisuusmääräyksiä (  käyttöturvallisuustie-
dotteet).

n Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä suojavarus-
tusta.

n Huolehdi riittävästä ilmastoinnista tai poistoimusta.

2.5.3 Luonnollisen radioaktiivisuuden pitoisuus

VAROITUS!
Terveyshaittoja luonnollisesta radioaktiivisesta säteilystä!
– Maakaasujen ja maaöljyn varastopaikat voivat sisältää luonnol-

lista säteilevää ainetta.
– Jos raaka-aineiden siirrossa tapahtuu luonnollisen radioaktiivi-

suuden rikastumista (esim. saostumissa tai pitoisuuden nous-
tessa), ei terveydelle aiheutuvaa haittaa voida poissulkea, kun
joudutaan olemaan kosketuksissa luonnollisesti säteileviin kiin-
teisiin hiukkasiin.

– Käytä sopivaa suojavarustusta.
– Huomioi kaikki radioaktiivisuutta koskevat suojatoimenpiteet.

n Käytä sopivia mittauslaitteita mitataksesi luonnollista säteilyä.
n Tiedota asiasta jokaiselle, joka menee kyseiselle alueelle.
n Ilmoita asiasta säteilyturvakeskukseen/kyseeseen tulevalle valvontavirano-

maiselle.
n Henkilöt, joiden iho on rikkoutunut, eivät saa työskennellä mahdollisesti saas-

tuneella alueella.
n Käytä kyseisillä alueilla hengityssuojainta äläkä mene muille alueille.
n Vältä tarpeettoman pitkää oleskelua luonnollisesti säteilevien aineiden

lähellä.
n Pidä mahdollisimman suuri etäisyys niihin.
n Avaa saastuneet laitteiston osat ainoastaan suojavaatetukseen pukeutu-

neena.
n Pese itsesi perusteellisesti vedellä ja saippualla joka kerran, kun olet ollut

tällä alueella.
n Saastuneet vaatteet ja/tai saastuneet laitteiston osat on puhdistettava asian-

mukaisesti tai hävitettävä.
n Tällöin on otettava huomioon kaikki aineen kanssa kosketuksiin joutuneet

osat.
n Säteilevien aineiden siirtymistä (esim. suodate) muille alueille on aina vältet-

tävä.

Ota huomioon:

Toimenpiteet:
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3 Rakenne ja toiminta
3.1 Merkintä
3.1.1 Tyyppikilpi

Sarjanumero on leimattu lisäksi pumpunpesään.

Kuva. 1: Tyyppikilpi (esimerkki)

Nro Kuvaus Nro Kuvaus

1 Viskositeetti 7 Tyyppi

2 Virtaus 8 Kierrosluku

3 Tilausnumero 9 Maks. tulopaine

4 Sarjanumero 10 Valmistusvuosi

5 Paine-ero 11 Tehontarve

6 Paino 12 Maks. poistopaine
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3.1.2 Tyyppimerkintä

Kuva. 2: Tyyppimerkintä (esimerkki)

Nro Kuvaus

1 Mallisarja

2 Rakennekoko

3 Syöttökierteen nousu [mm]

3.2 Rakenne

Pumpun rakenne on tässä esitetty esimerkinomaisesti. Määräävää
tulo- ja poistoyhteiden järjestyksessä ja pumpun mitoissa on mitta-
piirustus (  mittapiirustus).
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Kuva. 3: Pumpun asennus ilman pohjalevyä (esimerkki)

Nro Kuvaus Nro Kuvaus

1 Tuloyhde 4 Laakeripesä

2 Pumpun pesä 5 Vaihteistokotelo

3 Poistoyhde 6 Käyttöakseli
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Kuva. 4: Pumpun asennus pohjalevyn kanssa (esimerkki)

Nro Kuvaus Nro Kuvaus

1 Tuloyhde 5 Kytkin

2 Pumpun pesä 6 Moottori

3 Poistoyhde 7 Pohjalevy

4 Laakeripesä   

3.3 Akselitiivisteet

Vain yhtä seuraavista akselitiivisteistä voidaan käyttää.

3.3.1 Liukurengastiiviste

Liukurengastiivisteet vuotavat toiminnasta johtuen.

n Yksitoiminen liukurengastiiviste (  pumpun tietolehti, valmistajan dokumen-
taatio).

n Kaksitoiminen liukurengastiiviste (  pumpun tietolehti, valmistajan doku-
mentaatio).
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n Yksitoiminen liukurengastiiviste ilman akselintiivisterengasta (  pumpun tie-
tolehti, valmistajan dokumentaatio).

n Yksitoiminen liukurengastiiviste ja akselintiivisterengas ja paineeton esiastia
(  pumpun tietolehti, valmistajan dokumentaatio).

n Kaksitoiminen liukurengastiiviste ja sulkujärjestelmä (  pumpun tietolehti,
valmistajan dokumentaatio).

n Kaksitoiminen liukurengastiiviste ja quench- tai sulkujärjestelmä (  pumpun
tietolehti, valmistajan dokumentaatio).

3.4 Apukäyttöjärjestelmät

Apukäyttöjärjestelmien rakenne ja toiminta,  valmistajan tiedot,
pumpun tietolehti, laitteiston dokumentaatio.

3.5 CIP/SIP-puhdistus (Cleaning/Sterilisation in Place)

Mallisarjojen SLH, SLH-S, SLH-4G ja SLHS-4G pumput:

– voidaan puhdistaa ilman purkamista.
– voidaan käyttää steriili-alueella.
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4 Kuljetus ja varastointi
4.1 Kuljetus

Painotiedot  mittapiirustukset.

Ennen kuljetusta: Tyhjennä pumppu ympäristölle vaarallisista aine-
ista ja puhdista se (  käyttöaineiden käyttöturvallisuustiedote).

Kuljetus pohjalevyn kanssa  mittapiirustus, General Arrangement
Drawing, pumppujärjestelmän käyttöohje.

4.1.1 Pakkauksesta purkaminen ja toimituskunnon tarkastaminen
1. Pumppu/koneikko puretaan vastaanoton yhteydessä pakkauksesta ja tar-

kastetaan ulkoisesti havaittavien kuljetusvaurioiden varalta.

2. Kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava kuljetusliikkeeseen ja valmistajalle
ITT Bornemann GmbH.

3. Pakkausmateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

4.1.2 Nostaminen

VAARA!
Kuolema tai ruumiinosien musertuminen kuljetuskohteen
pudotessa!
– Älä mene riippuvien kuormien alle.
– Pidä riittävä turvaetäisyys.

OHJE!
Epäasianmukainen kuljetus aiheuttaa vaurion!
– Älä nosta pumppua laakeripesästä tai vaihteistokotelosta.
– Varmista, että pumppukoneikko ei jännity, kun sitä nostetaan.
– Varmista, ettei nostoväline vahingoita putkia tai koneikkoa,

käytä tarvittaessa nostokehystä (  mittapiirustukset, pumppu-
järjestelmän käyttöohje).

– Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille.
– Noudata laissa säädettyjä ja muita turvallisuus- ja tapaturman-

torjuntamääräyksiä.
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Kuva. 5: Nostovälineen kiinnitys pumppuun

Kuva. 6: Nostovälineen kiinnitys pumppukoneikkoon

Kuljetukseen käytettävät silmukat ja kiinnityskohdat on merkitty
pumppuun.

1. Valitse nostoväline kuljetettavan kokonaispainon mukaan (  mittapiirus-
tukset).

2. Kiinnitä nostoväline edellä esitettyjen kuvien mukaisesti pumpussa oleviin
merkintöihin.

3. Varmista, ettei nostoväline jännity.

4. Nosta pumppu/koneikko asianmukaisesti.
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4.2 Säilöntä

Jos tilausta tehtäessä ei ole muuta sovittu, toimitukseen sisältyvät
kaikki näkyvät akselinosat ja pinnoittamattomat, nopeasti korrosioi-
tuvat metalliosat on käsitelty säilytysaineella.

OHJE!
Jos säilytyskäsittely tehdään epäasianmukaisesti, syntyy
vaurio!
– Käytä vain pumpattavan aineen kestämää säilytysainetta.
– Suojaa pumppu asianmukaisesti sisältä ja ulkoa säilytysai-

neella.
– Älä avaa liukurengastiivisteiden tiivistelaippaa.
– Osia, jotka eivät ole metallia, ei käsitellä.

4.2.1 Jos varastointiaika on lyhyempi kuin 3 kuukautta
1. Mikäli käytössä: Poista muovikansi tulo- ja poistopuolelta.

2. Voitele kaikki näkyvät, sisä- ja ulkopuolella olevat pinnoittamattomat metal-
liosat hapottomalla, hartsittomalla rasvalla.

3. Sulje imu- ja painepuoli muovikannella.

4.2.2 Jos varastointiaika on pidempi kuin 3 kuukautta (enintään 3 vuotta)

OHJE!
Vääränlainen varastointi aiheuttaa esinevaurioita!
– Varmista asianmukainen suojaus säilytysaineella, jotta korroo-

siovauriot vältetään.

1. Mikäli käytössä: Poista muovikansi tulo- ja poistopuolelta.

2. Voitele kaikki näkyvät, sisä- ja ulkopuolen pinnoittamattomat metalliosat
hapottomalla, hartsittomalla rasvalla.

3. Voitele kaikki laippaliitännät hapottomalla ja hartsittomalla rasvalla.

4. Täytä pumppupesän sisätilat säilytysaineella (Ä Luku 7.9 ”Säilytysaineet”
sivulla 71).

5. Sulje imu- ja painepuoli muovikannella (umpitulppa).

6. Suojaa liukurengastiivisteet pölyltä ja vaurioilta.

7. Laske voiteluöljy vaihteistokotelosta ja laakerisuojuksesta, täytä sen jäl-
keen säilytysöljyllä (Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu” sivulla 65).

8. Poista ilmanpoistosuodatin vaihteistokotelosta ja laakerisuojuksesta ja sulje
aukot tiiviisti umpitulpalla.
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9.
OHJE!
Liian korkea paine rasvaa lisättäessä aiheuttaa esineva-
hinkoja
– Vältä rasvan lisäyksessä liian korkeaa painetta.

Lisää rasvaa varovasti voitelunippojen kautta vierintälaakerien onttoihin
kohtiin, puhdista sen jälkeen täyttökohdat ulospursuneesta rasvasta.

10. Laakerien käyttökoneistopuolen öljyvoitelussa täytä laakerien ontot tilat
öljyllä.

Yli 3 vuotta kestäneen varastointiajan jälkeen: Ota yhteyttä valmis-
tajaan ITT Bornemann GmbH, jotta pumppu voidaan jälleen kun-
nostaa käyttökuntoon.

4.3 Varastointi

Kun varastointaika on pidempi kuin 3 kuukautta: Ota huomioon pit-
käaikaissäilöntää koskevat toimenpiteet (Ä Luku 4.2.2 ”Jos varas-
tointiaika on pidempi kuin 3 kuukautta (enintään 3 vuotta)”
sivulla 23).

OHJE!
Epäasianmukainen varastointi aiheuttaa vaurion!
– Käsittele pumppu asianmukaisesti säilytysaineella ja varastoi.

1. Kaikki aukot on suljettava umpilaipoilla, umpitulpilla tai muovikansilla.

2. Varmista, että varastointitila täyttää seuraavat edellytykset:

n kuiva,
n jäätymätön,
n tärinätön.

3. Akselia pitää kiertää kerran kuukaudessa (n. 30º).

4. Säilytyskäsittely on tarkastettava kuukausittain ja tarpeen vaatiessa tehtävä
uudestaan.

4.4 Säilytysaineen poistaminen

Tehtävä vain silloin, kun pumppu on käsitelty säilytysaineella.
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VAROITUS!
Terveyshaittoja puhdistusaineista!
– Kaikissa puhdistusaineiden kanssa tehtävissä töissä on käytet-

tävä henkilökohtaista suojavarustusta.
– Puhdistusaineiden höyryjä ei saa hengittää.

OHJE!
Esinevaurioita vedenpaineen ollessa liian korkea tai suihkutet-
taessa vettä!
– Älä puhdista pumppua vesisuihkulla tai höyrypesurilla.

OHJE!
Tiivistevaurio vääristä puhdistusaineista!
– Varmista, että puhdistusaine ei vahingoita tiivisteitä.

1. Poista muovikansi (umpitulppa) tulo- ja poistopuolelta.

2. Valitse puhdistusaineet käyttöalueen mukaan (Ä Luku 7.10 ”Puhdistusai-
neet” sivulla 71).

3. Poista säilytysaine puhdistusaineella ja liinalla tai käytä pumppua puhdis-
tusaineen kanssa.

4. Hävitä puhdistusaine paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.

5. Tarkasta kaikkien ulkopuolisten elastomeerien (pyörötiivisterenkaat, akseli-
tiivisteet) kunto ja tarvittaessa vaihda uusiin.

6. Yli 3 kuukautta kestäneen varastointiajan jälkeen: Laske säilytysöljy vaih-
teistokotelosta ja laakerisuojuksesta, täytä sen jälkeen voiteluöljyllä
(Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu” sivulla 65).

7. Yli 3 kuukautta kestäneen varastointiajan jälkeen: Poista umpitulpat vaih-
teistokotelosta ja laakerisuojuksesta ja aseta ilmanpoistosuodattimet pai-
kalleen.

8.
Suuren ilmankosteuden ja lämpötilaerojen vuoksi kerääntyy
lauhdevettä, jota ei näe öljyn alta.

Laakerien käyttökoneistopuolen öljyvoitelussa laske öljy kokonaan ulos laa-
keroinnin ontoista kohdista ja täytä tilalle uutta öljyä.
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5 Asennus ja liitäntä
Huomioi yli 3 kuukautta kestäneen varastointiajan jälkeen säilytysaineen poista-
mistoimenpiteet (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen” sivulla 24).

Asennusmahdollisuudet:

– teräsperustarungolla ( mittapiirustus, pumppujärjestelmän
käyttöohje).

– betoniperustalla (sovi valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa)

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
Ota huomioon ATEX-lisäohje!

VAROITUS!
Loukkaantumisvaara, kun töitä ei suoriteta asianmukaisesti!
– Kaikki nämä työt on annettava tarvittavat tiedot ja käytännön

kokemuksen omaavan teknisen ammattihenkilöstön suoritetta-
vaksi:
– asennus, ensimmäinen käyttöönotto, kunnostus, huolto
– sähkölaitteita ja elektroniikkaa koskevat työt

– Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille.
– Noudata laissa säädettyjä ja muita turvallisuus- ja tapaturman-

torjuntamääräyksiä.

OHJE!
Epäpuhtaudet aiheuttavat vaurion!
– Suojukset ja kuljetuslukot poistetaan vasta juuri ennen putkien

liittämistä pumppuun.

5.1 Pumppukoneikon valmistelut
5.1.1 Pumpun valmistelut

1. Kun pumppu otetaan käyttöön heti asennuksen ja liitännän jälkeen: Poista
säilytysaine ennen asennusta (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen”
sivulla 24).

2. Huolehdi pidemmän varastointi- ja seisonta-ajan jälkeen tarvittavista toi-
menpiteistä (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen” sivulla 24).

5.1.2 Lämpöeristeen asennus (valinnainen)

Vain vastaavasti tilatuissa pumpuissa. Tarvitaan vain pumpattavan
nesteen lämpötilan ylläpitämistä varten.
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OHJE!
Väärä eristys aiheuttaa vaurion!
– Lämpöeriste on asennettava niin, että vuoto voidaan aina var-

masti havaita.

OHJE!
Ylikuumeneminen aiheuttaa vaurion!
– Asenna lämpöeriste vain pumpun pesään.

Asenna lämpöeriste asianmukaisesti (vain alueelle A), älä eristä vaihteisto-
koteloa ja laakeripesää.

5.1.3 Kytkimen asennus

Tarpeen vain silloin, kun pumppukoneikko täydennetään vasta
asennuspaikalla.

Mikäli pumppu toimitetaan ilman pohjalevyä, pohjalevyn pitää olla
sellainen, että kiertymiset ja kielletyt tärinät käytön aikana varmasti
estetään. Käyttömoottorille tehdään korkeudentasaus.

Pumpun puolella olevaan kytkinpuoliskoon on vakiona jo asennettu
välisovite.

OHJE!
Asennusvirheet aiheuttavat vaurion!
– Kun kytkinpuoliskot työnnetään paikalleen, niitä ei saa kääntää

kulma-asentoon., vinoon
– Pumpun ja moottorin rakenneosia ei saa töniä tai iskeä.
– Kytkinpuoliskoja ei pidä yhdistää lämmittämisen avulla.

Kytkimissä olevista puristussovitteista on neuvoteltava valmistajan
kanssa.

1. Tarkempien tietojen saamiseksi ja kun kyseessä ovat erikoiskytkimet, on
perehdyttävä valmistajan ohjeisiin.

2. Varmista, että kummankin kytkinpuoliskon halkaisija on sama.

3. Moottorin akselinpää voidellaan molybdeenisulfiitilla (esim. Molykote).

4. Aseta sovituskiila paikalleen.

5. Nosta moottorin puolella olevaa kytkinpuoliskoa niin paljon, että akselinpää
ja kytkinnapa ovat kohdakkain.

6. Mikäli käytössä, pidätinruuvit kiristetään kummastakin kytkinpuoliskosta.
Noudata kiristysmomentteja (  valmistajan ohjeet).
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5.1.4 Moottorin asennus pohjalevylle

Tarpeen vain silloin, kun pumppukoneikko täydennetään vasta
asennuspaikalla.

Mikäli pumppu toimitetaan ilman pohjalevyä, pohjalevyn pitää olla
sellainen, että kiertymiset ja kielletyt tärinät käytön aikana varmasti
estetään. Käyttömoottorille tehdään korkeudentasaus.

Pumpun puolella olevaan kytkinpuoliskoon on vakiona jo asennettu
välisovite.

OHJE!
Asennusvirheet aiheuttavat vaurion!
– Kun kytkinpuoliskot työnnetään paikalleen, niitä ei saa kääntää

kulma-asentoon., vinoon
– Pumpun ja moottorin rakenneosia ei saa töniä tai iskeä.
– Kytkinpuoliskoja ei pidä yhdistää lämmittämisen avulla.

Materiaalit: n Välilevyt

1. Nosta moottoria (  valmistajan ohjeet).

2. Aseta moottori pohjalevylle.

3. Vie kytkinpuoliskot yhteen. Noudata tässä kytkinpuoliskoille määrättyä
välysmittaa (  mittapiirustukset).

4. Sovita moottorin akselinpää sopivien aluslevyjen avulla moottoriin pumpun
akselinpään korkeudelle.

5. Kierrä moottorin ruuvit sisään, älä vielä kiristä (Ä Luku 5.5 ”Pumppuko-
neikon suuntaaminen” sivulla 32).

5.2 Asennuksen valmistelu
5.2.1 Ympäristöedellytysten tarkastaminen

1. Varmista vaadittujen ympäristöedellytysten täyttyminen (  pumpun tieto-
lehti).

2. Varmista, ettei räjähdyskelpoista ilmaseosta ole (  ATEX-lisäohje).

5.2.2 Asennuspaikan valmistelut
Varmista, että asennuspaikka täyttää seuraavat edellytykset:

n Pumppuun pääsee vapaasti käsiksi kaikilta sivuilta (  mittapiirus-
tukset).

n Tilaa on riittävästi putkien asennusta ja irrotusta sekä asennus- ja kun-
nostustöitä varten, erityisesti pumpun ja moottorin irrotusta ja asen-
nusta varten.

n Pumppuun ei kohdistu ulkopuolista tärinää (laakerivaurioita).
n Suojattu jäätymiseltä.
n Riittävä valaistus.
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5.2.3 Perustan ja alustan valmistelu

Pumpun asentamisesta betoniperustalle on sovittava valmistajan
ITT Bornemann GmbH kanssa.

Varmista, että perusta ja alusta täyttävät seuraavat edellytykset:

n tasainen: sallittu poikkeama  mittapiirustukset, pumppujärjestelmän
käyttöohje,

n puhdas (ei öljyä, pölyä tai muuta likaa)
n kestää pumppukoneikon omapainon ja kaikki käyttövoimat
n takaa pumppukoneikon vakauden.

5.3 Pumppukoneikon asettaminen perustalle

Pumpun asentamisesta betoniperustalle on sovittava valmistajan
ITT Bornemann GmbH kanssa.

Pumpun saa asentaa vain pohjalevyn (teräskehyksen) päälle.

OHJE!
Pohjalevyn jännittyminen aiheuttaa vaurion!
– Jännittynyt pohjalevy voi estää kytkimen suuntauksen ja

aiheuttaa pumpun vaurioitumisen.
– Kiinnitä pohjalevy vain tasaiseen perustaan ja seuraavalla

tavalla.
– Ota ehdottomasti huomioon suuntausta koskevat toleranssit.
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5.3.1 Pumppukoneikon asettaminen perustalle
Erikoistyökalu: n Vesivaaka

Materiaalit: n Perustaruuvit
n Teräsvälikkeet
n Laastivalumassa, kutistumaton

Kuva. 7: Asennus perustalle (periaatekuva)

1. Nosta pumppukoneikkoa (  pumppujärjestelmän käyttöohje ja Ä Luku 4.1
”Kuljetus” sivulla 21).

2. Ripusta perustaruuvit (1) alakautta pohjalevyn kiinnitysreikiin.

Käytettäessä liima-ankkureita: Noudata valmistajan ohjeita.

3. Aseta pumppukoneikko perustan päälle. Laske tällöin perustaruuvit (1) val-
miiksi tehtyihin ankkurireikiin.

4. Suuntaa pumppukoneikko teräksisten välikkeiden kanssa korkeus- ja jär-
jestelmämittoihin seuraavasti:

n Jokaisen perustaruuvin (1) viereen vasemmalle ja oikealle asetetaan 1
teräksinen välike (2).

n Kun ankkurireikien etäisyys > 750 mm, pohjalevyn jokaiselle sivulle
keskelle asetetaan lisäksi teräksinen välike (3).

5. Varmista, että pohjalevy ja teräsvälikkeet ovat pintasuorassa paikallaan.

6. Tarkasta konevesivaa'alla (lasersuuntauslaitteella) pitkittäis- ja poikittais-
suunnassa:

n Sallittu korkeuspoikkeama (Ä Luku 5.3.2 ”Pohjalevyn suuntaaminen”
sivulla 30, mittapiirustukset, pumppujärjestelmän käyttöohje).

7. Toista toimenpide niin monta kertaa, että pohjalevy on oikein suunnattu.

5.3.2 Pohjalevyn suuntaaminen

OHJE!
Pohjalevyn jännittyminen aiheuttaa vaurion!
– Jännittynyt pohjalevy voi estää kytkimen suuntauksen ja

aiheuttaa pumpun vaurioitumisen.
– Kiinnitä pohjalevy vain tasaiseen perustaan ja seuraavalla

tavalla.
– Ota ehdottomasti huomioon suuntausta koskevat toleranssit.
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Kuva. 8: Pohjalevyn suuntaaminen (toleranssit)

Nro Nimitys

1 Perusta

2 Pohjalevy

3 Toleranssi

Pohjalevyn kosketuskohdat perustaan (terästä) eivät saa ylittää seuraavia tole-
ransseja:

n Pohjalevy lyhyempi kuin 3 m tai 3 m:
– toleranssi 1 mm kosketuspintojen tasaisuudessa toisiinsa nähden

n Pohjalevy pidempi kuin 3 m:
– toleranssi 2 mm kosketuspintojen tasaisuudessa toisiinsa nähden

5.3.3 Pumppukoneikon kiinnittäminen
1. Ankkurireiät valetaan täyteen laastivalumassalla.

n Laastivalumassan täyttäminen parantaa vaimennusominaisuuksia.

2. Kun laastivalumassa on sitoutunut, pohjalevy kiinnitetään ruuveilla kol-
mesta kohdasta sopivalla kiristysmomentilla.

3. Ennen kuin jäljellä olevat ruuvit kiristetään, tasoitetaan kiinnityspinnan epä-
tasaisuudet välilevyillä jokaisen ruuvin vierestä.

4. Mikäli niin on suunniteltu, pohjalevy valetaan sisäpuolelta. Tällöin koputte-
lemalla varmistetaan, ettei synny onteloita.
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5.4 Pumppukoneikon asennus ilman perustaa
Erikoistyökalu: n Ruuviavain

n Vesivaaka

Kuva. 9: Asennus ilman perustaa (periaatekuva)

1. Nosta pumppukoneikko (Ä Luku 4.1.2 ”Nostaminen” sivulla 21).

2. Asenna neljä tasausjalkaa (3) kuten kuvassa.

3. Aseta pumppukoneikko alustan päälle.

4. Säädä pohjalevy tasausjalkojen (3) avulla kuten kuvassa:

n Pidä ruuviavaimella kiinni tasausjalan kuusiokannasta (3).
n Löysää kuusiokantamutteria (1).
n Säädä korkeus kuusiokantamutteria (2) kiertämällä.
n Kiristä kuusiokantamutteri (1).
n Tarkasta sallittu korkeuspoikkeama < 0,33 % (1 cm/300 cm) koneve-

sivaa'alla pitkittäis- ja poikittaissuuntaan.
n Toista toimenpide niin monta kertaa, että pohjalevy on oikein suun-

nattu.

5.5 Pumppukoneikon suuntaaminen

Oikeiden suuntaustoleranssien selvitystä varten täytyy pumpun, kyt-
kimen ja moottorin toleranssit olla selvillä.

Suuntauksessa on voimassa alhaisin arvo.

OHJE!
Vaurio, kun kytkin on suunnattu epäasianmukaisesti!
– Korkeus-, sivu- tai kulmasiirtymässä: Suuntaa moottori tarkasti

pumppuun nähden.
– Tarkempien tietojen saamiseksi ja kun kyseessä ovat erikoiskyt-

kimet valmistajan ohjeet.

5.5.1 Suuntaustoleranssien laskeminen
1. Laske pumpun suuntaustoleranssit.

Sallitut poikkeamat ja mitat Ä Luku 5.5.2 ”Pumpun suuntaus-
toleranssit” sivulla 33.
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2. Laske kytkimen suuntaustoleranssit.

Sallitut poikkeamat ja mitat valmistajan ohjeet.

3. Laske moottorin suuntaustoleranssit.

Sallitut poikkeamat ja mitat valmistajan ohjeet.

4. Laske saaduista suuntaustoleransseista (pumppu, kytkin, moottori) alhaisin
arvo ja käytä sitä kytkimen suuntaukseen.

5.5.2 Pumpun suuntaustoleranssit

Kuva. 10: Aksiaalinen siirtymä

Rakennekoko DKa

SLH-4G 10xx +1,0 mm

SLH-4G 20xx +1,0 mm

SLH-4G 30xx +1,0 mm

SLH-4G 40xx +1,0 mm

Aksiaalinen siirtymä
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Kuva. 11: Kulmasiirtymä

Rakenne-
koko

DSsall

750 min-1 1000 min-1 1200 min-1 1450 min-1 1750 min-1 2000 min-1 2400 min-1 2800 min-1

SLH-4G 10xx 0,25 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,18 mm 0,16 mm 0,15 mm 0,14 mm 0,13 mm

SLH-4G 20xx 0,28 mm 0,24 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,18 mm 0,17 mm 0,16 mm 0,14 mm

SLH-4G 30xx 0,32 mm 0,27 mm 0,25 mm 0,23 mm 0,21 mm 0,19 mm 0,18 mm 0,16 mm

SLH-4G 40xx 0,36 mm 0,31 mm 0,28 mm 0,26 mm 0,24 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,19 mm

Kuva. 12: Säteinen siirtymä

Rakenne-
koko

DSsall

750 min-1 1000 min-1 1200 min-1 1450 min-1 1750 min-1 2000 min-1 2400 min-1 2800 min-1

SLH-4G 10xx 0,25 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,18 mm 0,16 mm 0,15 mm 0,14 mm 0,13 mm

SLH-4G 20xx 0,28 mm 0,24 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,18 mm 0,17 mm 0,16 mm 0,14 mm

Kulmasiirtymä

Säteinen siirtymä
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Rakenne-
koko

DSsall

750 min-1 1000 min-1 1200 min-1 1450 min-1 1750 min-1 2000 min-1 2400 min-1 2800 min-1

SLH-4G 30xx 0,32 mm 0,27 mm 0,25 mm 0,23 mm 0,21 mm 0,19 mm 0,18 mm 0,16 mm

SLH-4G 40xx 0,36 mm 0,31 mm 0,28 mm 0,26 mm 0,24 mm 0,22 mm 0,20 mm 0,19 mm

5.5.3 Huippukorkeuden muutoksen huomioon ottaminen
Huomioi kylmäsuuntauksessa käyttölämpötilan vaikutuksesta tapahtuva huippu-
korkeuden muutos seuraavien kuvien mukaisesti. Heti kun pumppulaitteisto on
käyttöönoton yhteydessä saavuttanut käyttölämpötilan, suuntaus (kuumasuun-
taus) on tarkastettava uudestaan.

Määrittääksesi pumpun materiaalimallin pumpun tietolehti.

Lyhenne Merkitys

Tm Lämpötilan keskiarvo Tm = (T2-T1)/2

T1 Ympäristölämpötila

T2 Aineen lämpötila

ΔH Huippukorkeuden muutos

Lyhenteiden selitys
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Kuva. 13: Huippukorkeuden muutos

Nro Rakennekoko

1 SLH 80, SLH-4G 10xx

2 SLH-4G 20xx

3 SLH 125

4 SLH-4G 30xx

5 SLH-4G 40xx

6 SLH 180

Huippukorkeuden muutos
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5.5.4 Kytkinsuuntauksen tarkastaminen
Erikoistyökalu: n Lasersuuntauslaite

n Rakotulkki
n Hiusviivain
n Mittari

Materiaalit: n Valmistajan ohjeet

VAARA!
Hengenvaara pyörivien osien vuoksi!
– Aina ennen asennus- ja huoltotöitä: Kytke moottori jännitteettö-

mäksi ja varmista niin, ettei sitä voida vahingossa käynnistää.

Kuva. 14: Kytkinsuuntauksen tarkastaminen

1. Mittaa kytkimen kehästä kahdelta tasolta, kummassakin 90° siirrettynä.

2. Tarkasta valorako ulkohalkaisijaan hiusviivaimella (1):

n Hiusviivain asetetaan kummankin kytkinpuoliskon päälle.
n Suuntaa moottori ulkohalkaisijan valoraosta (Ä Luku 5.5.5 ”Moottorin

suuntaaminen” sivulla 38).

3. Tarkasta välysmitta rakotulkilla (2):

n Sallittu välysmitta  mittapiirustukset, valmistajan ohjeet.
n Mittaa rakotulkilla kytkinpuoliskojen välinen välysmitta (A).
n Välysmitan ollessa väärin: Suuntaa moottoria (Ä Luku 5.5.5 ”Moottorin

suuntaaminen” sivulla 38).
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Kuva. 15: Sivu- ja korkeussiirtymän tarkastaminen

4. Sivu- ja korkeussiirtymä tarkastetaan mittarista:

n Mittaus suoritetaan kuten kuvassa.
n Jos sivu- tai korkeussiirtymä havaitaan: Suuntaa moottoria

(Ä Luku 5.5.5 ”Moottorin suuntaaminen” sivulla 38).
Sallittu aksiaali- tai säteispoikkeama, mitattuna kytkimen päätysivulta
tai kytkimen kehältä:  valmistajan ohjeet.

Kuva. 16: Kulmasiirtymän tarkastaminen

5. Tarkasta kulmasiirtymä mittarista:

n Mittaus suoritetaan kuten kuvassa.
n Jos kulmasiirtymä havaitaan: Suuntaa moottoria (Ä Luku 5.5.5 ”Moot-

torin suuntaaminen” sivulla 38).

6. Tarkasta kytkimen suuntaus uudelleen ja korjaa moottorin suuntausta.

5.5.5 Moottorin suuntaaminen

On tarpeen silloin, kun välysmitta on liian pieni tai liian suuri tai kun
havaitaan sivu-, korkeus- tai kulmasiirtymä.

1. Suuntaa moottori niin, että kytkinpuoliskot menevät tarkasti kohdakkain,
tarvittaessa aseta alle tasauslevyjä.

2. Tarkasta suuntaus.

3. Jos korkeussiirtymä on edelleen olemassa: Toista suuntaus.

4. Kiristä sen jälkeen moottorin ruuvit.
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5.5.6 Kytkinsuojan asennus
1. Mikäli kytkinsuojaa ei toimiteta täydellisesti asennettuna:

n Asenna kytkinsuoja.
n Sovita kytkinsuoja moottorin ja pumpun väliseen välimatkaan.

Siirrä sitä varten liukukappaletta kytkinsuojan ulko-osassa.
n Kiinnitä ulko-osa ja liukukappale ruuvilla.

2. Mikäli käytetään suojakupua:

n Varmista, että suojakuvun ja pumpun/moottorin välillä on vapaata tilaa
koneikon tuuletusta varten.

5.6 Putkien suunnittelu

Pumppujen rinnakkaiskäyttö on sallittu vain valmistajan ITT
Bornemann GmbH erillisellä suostumuksella.

5.6.1 Tuentojen ja laippaliitäntöjen määrittäminen

OHJE!
Putkien liian suuret voimat ja vääntömomentit vaurioittavat
pumppua!
– Sallittuja arvoja ei saa ylittää (  mittapiirustukset).
– Mahdollisesti: Apukäyttöjärjestelmien valmistajien ohjeita on

noudatettava.

1. Laske putkivoimat ja kaikki käyttötilat:

n kylmä/lämmin
n tyhjä/täynnä
n paineeton/paineistettu
n laippojen paikkamuutokset

2. Varmista, että putkien päällysosat ovat pysyvästi liukuvia eivätkä ruostu
kiinni.

3. Huolehdi tulo- ja poistopuolen ilmauksesta.

5.6.2 Nimellishalkaisijoiden määrittäminen

Putkien virtausvastus on pidettävä mahdollisimman pienenä.

1. Ota huomioon tulo-, poisto- ja apuputkien mitat (  mittapiirustus).

2. Määritä tuloputken nimellishalkaisija ³ tuloyhteen nimellishalkaisija.

3. Määritä poistoputken nimellishalkaisija ³ poistoyhteen nimellishalkaisija.
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5.6.3 Putkien pituuksien määrittäminen
Noudata suositeltuja vähimmäisarvoja pumpun asennuksessa.

Tulopuoli: Lyhemmät pituudet ovat mahdollisia, mutta ne voivat
rajoittaa hydrauliikan tehoarvoja.

Poistopuoli: Lyhemmät pituudet ovat mahdollisia, mutta ne voivat
johtaa häiriöäänien syntymiseen.

5.6.4 Putkien halkaisijoiden ja suuntamuutoksien optimointi
1. Äkillisiä halkaisijan ja suunnan muutoksia pitäisi välttää putkien asennuk-

sessa.

Pumppujen rinnakkaiskäyttö on sallittu vain valmistajan ITT
Bornemann GmbH erillisellä suostumuksella.

2. Kun useampia pumppuja käytetään rinnakkain ja pumpataan nestettä,
jossa on kaasukuplia:

n Varmista, että jokaisessa pumpussa on samat paineolosuhteet putkien
symmetrisen asennuksen perusteella.

n Käytä samoja halkaisijoita ja putkipituuksia yhteisestä tuloputkesta
pumppuihin saakka.

3. Varmista, ettei kavitaatiota voi syntyä.

4. Ota huomioon lämpölaajeneminen.

Jos tarvitset neuvoja putkijärjestelmän optimoinnissa, ota yhteyttä ITT
Bornemann GmbH.

5.6.5 Ylipaineen välttäminen

VAROITUS!
Ylipaine aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Jos pumpussa ei ole ylipainevaroventtiiliä: asenna sopiva turva-

laite (esim. murtolevy) poistoputkeen.

1. Noudata valmistajan ohjeita.

2. Varmista, että tehtaalla asetettu turvalaitteen säätö vastaan laitteiston vaa-
timuksia.

3. Turvalaitteen paluuvirtaus on aina johdettava turvalliselle (paineettomalle)
alueelle.

4. Paineenmuodostusta on valvottava jatkuvasti, jotta paine pysyy sallituissa
rajoissa.

5. Palavat ja räjähdyskelpoiset aineet on johdettava turvallisesti.

6. Varmista, että painetaso pysyy turvallisella alueella, ja paineenkevennys on
varmistettu turvalaitteella.
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5.6.6 Turva- ja valvontalaitteet

Myös jatkuvan aikana on suositeltavaa käyttää suodatinta tuloput-
kessa.

Jos pumpattava aine niin vaatii, voidaan suodattimen silmäkokoa
suurentaa tai jättää suodatin kokonaan pois. Kovat kiintoaineet
täytyy tällöin estää vastaavilla toimenpiteittä.

1. Asenna suodatin tuloputkeen seuraavan taulukon mukaisesti:

Tuloputken suodatin - silmäkoko käyttövaiheen mukaan

Käyttövaihe Pumpun rakenne-
koko

Silmäkoko
[mm]

Käynnistysvaihe ensikäyttööno-
tossa, huoltotöiden jälkeen jne.

kaikki 1

Jatkuva käyttö 10xx 2 – 5

20xx 2 – 5

30xx 2 – 5

40xx 4 – 6

50xx 4 – 6

60xx 4 – 6

OHJE!
Pumppu vaurioituu suodattimen ollessa vääränlainen!
– Vääränlaisen suodattimen käyttö voi johtaa pumpun siir-

totehon heikkenemiseen, kavitaatioon ja pumpun vauri-
oihin.

– Suodatinta, jonka silmäkoko on 1 mm, käytetään vain
käyttöönoton tai käynnistysvaiheen aikana. Tämä suo-
datin ei sovi jatkuvaan käyttöön, sillä silmäkoko on liian
pieni.

– Käyttöönoton jälkeen puhdista suodatin ja vaihda suoda-
tinpanos; ota huomioon silmäkokoa koskevat ohjeet
(Ä  sivulla 41).

– Tarkasta suodatinpanoksen ja suodatinkotelon likaisuus
säännöllisesti ja puhdista tarvittaessa:
– ennaltaehkäisevästi vähintään kerran puolen vuoden

aikana
– kiintoaineosuuden ollessa suurempi tarpeen mukaan

lyhyemmin aikavälein

2. Asenna likaisuuden valvontaan paine-eron valvonta:

n Noudata suodattimen sallittua paine-eroa (  valmistajan ohjeet).

Likaantumisen välttäminen
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OHJE!
Pumpun pyöriminen takaisinpäin aiheuttaa vaurioita.
– Älä käytä pumppua ilman takaiskunestoa.

1. Turvallisuuden takaavalla rakenneosalla (takaiskuventtiili) varmistetaan,
että aine ei virtaa takaisin sen jälkeen, kun pumppu on kytketty pois päältä.

2. Aseta poistoyhteen ja takaiskuventtiilin välinen etäisyys pienemmäksi kuin
2 metriä.

Asenna tulo- ja poistoputki ja apuputket niin, etteivät pumppu, sulku-
järjestelmä ja putket tyhjenny pysähdyksissä.

VAROITUS!
Myrkytysvaara jos pumpattavassa aineessa on puhdistusai-
netta!
– Pumpun ja laitteiston tyhjennys on voitava suorittaa täydelli-

sesti.

1. Asenna tulo- ja poistoputket niin, että pumpun purkamista ja asennusta
varten jää riittävästi tilaa.

2. Aksiaalisella yhteellä varustetut pumput:

n asenna suora putken sovitekappale
n putken sovitekappaleen pituus > pumpunpesän pituus (pumpunpesä

irrotettavissa ongelmitta)
n putken sovitekappaleen varustaminen poistoaukolla

Huolto- ja kunnostustöitä varten pitää kaikki putkiliitännät varustaa
kaikkien oleellisten putkialueiden huuhtelua, ilmausta ja tyhjentä-
mistä varten (asiakkaan suorittama asennus).

1. Valitse sulkulaitteet, jotka voidaan varmistaa niin, että avaaminen vahin-
gossa ei ole mahdollista.

2. Varusta tulo- ja poistoputki sulkulaitteella.

3. Varusta tulo- ja poistoputki pistolevyillä.

1. Varusta tulo- ja poistoputki paineenvalvonnalla:

n Pumpun läheisyyteen, mikäli mahdollista, raja-arvoa on noudatettava
(  pumpun tietolehti)

2. Asenna pumpun puolelle lämpötilan mittaus.

Takaisinpäin käynnin välttäminen

Tyhjentymisen välttäminen

Jäännöstyhjennyksen mahdollistaminen

Puhdistuksen mahdollistaminen

Putkien erottamisen ja sulkemisen mah-
dollistaminen

Käyttötilojen mittauksen mahdollista-
minen
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3. Asenna kuivakäyntisuoja.

OHJE!
Liukurengastiivisteen vaurioituminen!
– Pumpun hallitsematon mukana pyöriminen on estettävä pum-

puissa, joissa ei ole sulkujärjestelmää ja joiden puhdistuslämpö-
tilat ylittävät 80 °C.

1. Varusta pumppu ja putket CIP-puhdistusta varten.

2. Pumput, joissa ei ole sulkujärjestelmää ja joiden puhdistuslämpötilat ovat
yli 80 °C: Estä pumpun pyöriminen mukana SIP-steriloinnin aikana.

3. Asenna putkiin tyhjennyslaitteet.

5.6.7 Letkujohtojen käyttö

Noudata valmistajan ohjeita.

Varmista, että letkujen käytössä täyttyvät seuraavat ehdot:

n Letkut soveltuvat pumpattavalle aineelle ja paineelle
n Letkut soveltuvat tuloputkessa imukäyttöön
n Ota huomioon vähimmäistaivutussäde, ei taittumia
n Ei vetokuormitusta
n Älä kierrä letkuja
n Älä vedä letkuja terävien reunojen tai karkeiden pintojen yli
n Käytä pitkissä, vapaissa letkupäissä päällystettä.

5.7 Putkien liittäminen

Tulo-, poisto-, tyhjennys- ja apuputkien liitännät  mittapiirustus.

OHJE!
Pumppu, letkut tai armatuurit voivat vaurioitua painekokeissa
tai huuhteluissa!
– Painekokeet tai huuhtelut: Pumppua, letkuja tai armatuureja ei

saa asettaa alttiiksi kielletylle paineelle.
– Pumppu, letkut ja armatuurit on tarvittaessa erotettava laitteis-

tosta sitä ennen.

CIP/SIP-puhdistus

 

Asennus ja liitäntä

 

Tyyppi SLH-4G, SLHS-4G 4301/2016 JPB Rev. 5



5.7.1 Putkien likaantumisen välttäminen

OHJE!
Pumpun likaantuminen aiheuttaa vaurion!
– Varmista, että pumppuun ei pääse epäpuhtauksia.

1. Ennen kokoamista pitää kaikki putkien osat ja venttiilit puhdistaa.

2. Varmista, että laippatiivisteet eivät ulotu reunan yli sisäänpäin.

3. Poista laipoista umpilaippa, tulpat, suojakalvot ja/tai suojalakkaukset.

5.7.2 Apuputkien asennus

Noudata mahdollisten apukäyttöjärjestelmien valmistajien ohjeita
(  valmistajan dokumentaatio).

1. Apuputket on asennettava jännityksettä ja tiivistäen.

2. Ilmataskujen muodostumisen välttäminen: Putket on asennettava jatkuvasti
nousevasti tai laskevasti pumppuun nähden.

5.7.3 Tuloputken asennus
1. Poista pumpusta kuljetuslukot.

2. Asenna tuloputki.

3. Varmista, että laippatiivisteet eivät ulotu reunojen yli.

4. Asenna pumpun täyttöliitäntä. Varmista tällöin, että liitäntäkoko vastaa
pumpattavan nesteen viskositeettia.

5. Tarkasta tuloputken oikea virtaussuunta.

5.7.4 Poistoputken asennus
1. Poista pumpusta kuljetuslukot.

2. Asenna poistoputki.

3. Varmista, että laippatiivisteet eivät sisäpuolella ulotu reunojen yli.

4. Mikäli laitteistossa ei ole ylipainevaroventtiiliä: Asenna laitteistoon sopiva
absoluuttisen paineen rajoitin.

5. Tarkasta poistoputken oikea virtaussuunta.

6. Varusta poistoputki takaiskuventtiilillä (ota huomioon asennussuunta).

5.7.5 Lämmitysjohdon asennus (valinnainen)
1. Poista pumpusta kuljetuslukot.

2. Asenna tarvittavat putkilaitteet.

3. Asenna lämmitysjohto.
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4. Varmista, että laippatiivisteet eivät sisäpuolella ulotu reunojen yli.

5.7.6 Jännitteettömän putkiliitännän tarkastus
n Putki on asennettu ja jäähtynyt.

1. Putkien liitäntälaipat irrotetaan pumpusta.

2. Tarkasta, voiko putkea liikuttaa vapaasti kaikkiin suuntiin odotettavissa
olevan laajenemisen alueella:

n Nimellishalkaisija < 150 mm: käsin
n Nimellishalkaisija > 150 mm: pienellä vivulla

3. Varmista, että laipat ovat rinnakkaistasossa.

4. Kiinnitä putkien liitäntälaipat takaisin pumppuun.

5. Varmista, että laippatiivisteet eivät ulotu reunojen yli.

5.8 Sähköliitäntä
5.8.1 Pumpun maadoitus

VAARA!
Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
– Vain sähköasentajan saa antaa tehdä sähkölaitteistoa koskevia

töitä.
– Ennen kuin sähkölaitteisto kytketään päälle: Maadoita pumppu-

laitteisto.

Staattisen varauksen estämiseksi on pumppulaitteisto ennen käyttöönottoa maa-
doitettava tarkoitukseen varatuista maadoitusliitännöistä,

Maadoitusliitännät on merkitty maadoitussymbolilla (Kuva. 17).

Kuva. 17: Maadoitussymboli

5.8.2 Moottorin liitäntä

VAARA!
Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
– Vain sähköasentajan saa antaa tehdä sähkölaitteistoa koskevia

töitä.
– Ennen sähkölaitteistolle tehtäviä töitä laitteisto on kytkettävä

jännitteettömäksi ja varmistettava niin, että jännitteen kytke-
minen uudestaan ei ole mahdollista.

1. Moottori yhdistetään kytkentäkaavion mukaisesti.

2. Asenna sopiva kaapeliläpivienti.

3. Varmista, että sähköenergia ei aiheuta vaaraa.

Edellytys

Toimintatapa

Pumpun maadoitus
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4. Asenna HÄTÄ-SEIS-painike.

5.8.3 Pyörimissuunnan tarkastaminen

Pyörimissuunta tarkastetaan kiertokenttämittarilla.

VAARA!
Hengenvaara pyörivien osien vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

suojavarustusta.
– Varmista sovituskiila pyörintäsuunnan tarkastuksessa niin, että

se ei voi sinkoutua.
– Pidä riittävä etäisyys pyöriviin osiin.

OHJE!
Kuivakäynti ja väärä pyörimissuunta aiheuttavat vaurion!
– Irrota moottorin kytkentä pumpusta.

1. Kytke moottori päälle ja heti sen jälkeen pois päältä.

2. Tarkasta, vastaako moottorin pyörimissuunta pumpun suuntanuolta.

3. Jos pyörimissuunta on väärin:

n Vaihda kaksi vaihetta (Ä Luku 5.8.2 ”Moottorin liitäntä” sivulla 45).

4. Kytke moottori takaisin.

5.8.4 Mittaus- ja säätötekniikan liittäminen

Mittaus ja säätötekniikan liitäntä  pumppujärjestelmän käyttöohje.
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6 Käyttö

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
Ota huomioon ATEX-lisäohje!

Pumput osana pumppujärjestelmää  pumppujärjestelmän käyttö-
ohje.

OHJE!
Pumppujärjestelmän peruuttamaton vahingoittuminen, jos
poistopuoli kuristetaan!
– Pumpun voimakas kuormitus nesteiskuista, kun poistopuoli on

kuristettu.
– Älä koskaan käytä pumppua, kun poistoputken venttiili on sul-

jettu tai osittain suljettu.
– Älä koskaan kurista poistopuolta!

6.1 Ensimmäisen käyttöönoton suorittaminen

VAROITUS!
Loukkaantumisvaara, kun töitä ei suoriteta asianmukaisesti!
– Kaikki nämä työt on annettava tarvittavat tiedot ja käytännön

kokemuksen omaavan teknisen ammattihenkilöstön suoritetta-
vaksi:
– asennus, ensimmäinen käyttöönotto, kunnostus, huolto
– sähkölaitteita ja elektroniikkaa koskevat työt

– Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille.
– Noudata laissa säädettyjä ja muita turvallisuus- ja tapaturman-

torjuntamääräyksiä.

6.1.1 Pumpun mallin toteaminen
Pumpun mallin toteaminen (  pumpun tietolehti).

Pumpun malliin kuuluvat esimerkiksi laakerivoitelun tyyppi, akselitii-
visteen tyyppi ja apukäyttöjärjestelmät.
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6.1.2 Käyttöönotto seisokin jälkeen

OHJE!
Pumppu vaurioituu epäasianmukaisesti tehdystä käyttöön-
otosta!
– Pitkäaikaisvarastoinnin jälkeen pumpun käyttöönoton saa suo-

rittaa valmistajan ITT Bornemann GmbH ammattihenkilökunta.

6.1.3 Säilytysaineen poistaminen

Tehtävä vain silloin, kun pumppu on käsitelty säilytysaineella.

Poista säilytysaine (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen” sivulla 24).

6.1.4 Laakerien/vaihteiston voitelu

Pumput, joissa on käyttökoneiston puolella rasvavoidellut vierintä-
laakerit, ovat toimituksen jälkeen käyttövalmiita.

Voiteluöljyn täyttäminen (Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu” sivulla 65).

6.1.5 Apukäyttöjärjestelmien valmistelu (mikäli olemassa)

VAROITUS!
Loukkaantumisvaara käytettäessä vieraita järjestelmiä!
– Käytä vain valmistajan ITT Bornemann GmbH hyväksymiä apu-

käyttöjärjestelmiä.

1. Varmista, että tiivisteaine kestää pumpattavaa nestettä.

2. Tiivistyskäyttöjärjestelmän määritys (  pumpun tietolehti).

3. Tiivistyskäyttöjärjestelmän asennus (  valmistajan dokumentaatio, pump-
pujärjestelmän lisäohjeet).

4. Varmista, että asennetun tiivistyskäyttöjärjestelmän edellyttämät parametrit
ovat oikein (  pumpun tietolehti, valmistajan dokumentaatio).

Tiivistyskäyttöjärjestelmä
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VAROITUS!
Loukkaantumisvaara ylipainevaroventtiilissä vallitsevan pai-
neen vuoksi!
– Ylipainevaroventtiilissä vallitsee paine, älä koske siihen.
– Ylipainevaroventtiilit on säädetty eikä niiden säätöjä saa

muuttaa.
– Varmista, että laitteiston puoleinen ylipainevaroventtiili vastaa

pumpun vaatimuksia.

Lämmittämisen avulla voidaan käyttöakselin huippukorkeutta
muuttaa. Tässä tapauksessa pitää pumppukoneikko suunnata
uudestaan (Ä Luku 5.5 ”Pumppukoneikon suuntaaminen”
sivulla 32).

1. Asenna liitännät ja lämmitys/jäähdytys asianmukaisesti (  valmistajan
ohjeet).

2. Tarkasta lämmitys-/jäähdytysaineen tekniset tiedot (  tilaustietolehti).

3. Ilmataan lämmitys/jäähdytys.

4. Varmista lämmityksen/jäähdytyksen osalta:

n Tarvittavat parametrit (  laitteiston dokumentaatio, pumpun tietolehti,
mittapiirustus)

n Lämpötilaero lämmitysaineen ja pumpattavan aineen välillä on
vähemmän kuin 50 °C

n Kytke pumpun lämmitys päälle vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa.

1. Öljykiertovoitelujärjestelmän määritys (  pumpun tietolehti).

2. Öljykiertovoitelujärjestelmän asennus (  valmistajan ohjeet, pumppujär-
jestelmän käyttöohje).

3. Tarvittavien käyttöparametrien varmistaminen (  valmistajan ohjeet).

6.1.6 Inertointi (ATEX-turvallisuus)

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
Ota huomioon ATEX-lisäohje!

Varmista ATEX-suojauksessa, että pumpun ja putkien inertointia
varten sopivat laitteet (muun muassa inertointiliitäntä, kaasumittari,
inertti kaasu) ovat käyttövalmiina.

Ylipainevaroventtiili

Pesän lämmitys/jäähdytys (valinnainen)

Öljykiertovoitelu
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1. n Sulje kaikki pumppausprosessiin johtavat liitännät turvallisesti:
– "Double block and bleed" -periaate
– umpilaippa
– kaksoispistolevyt (suojattu vahingossa tapahtuvaa avausta vas-

taan)
– lukitse venttiilit
– katkaise käyttöenergia venttiilikoneistoihin tehokkaasti
– aseta varoituskilvet niihin käsiventtiileihin, joita ei voida lukita ("Ei

saa avata!")
– valvo tiiviyttä kaasuilmaisimilla

2. Ohjaa kaikki bleed-virrat ("Double block and bleed" -periaate) turvalliselle
alueelle.

3. Kytke käyttöjärjestelmä jännitteettömäksi ja varmista siten, ettei uudelleen
kytkentä ole mahdollista.

n Inertoinnin valmistelut (Ä ”Valmistelut inertointia varten”  sivulla 50) on suori-
tettu.

n Pumpun on oltava kytketty pois päältä ja erotettu sähkölaitteistosta.
n Tulo- ja poistopuolen venttiilit on (asiakkaan toimesta) suljettu.

1. Valitse sopiva putki ilmanpoistoputkeksi (laitteiston korkeimpaan kohtaan)
ja ohjaa ulostulo turvalliselle alueelle.

2. Liitä kaasunmittauslaite aikaisemmin valitun ilmanpoistoputken päähän.

3. Aktivoi kaasun mittaus.

4. Avaa venttiili valitusta ilmanpoistoputkesta (ilmanpoistoventtiili).

5. Liitä inertti kaasu sopivaan täyttöventtiiliin (järjestelmän alhaisimpaan koh-
taan).

6. Inertoi pumppu ja putket enintään 5 baarin täyttöpaineella alhaalta ylöspäin
kokonaan, kunnes ilmanpoistoputken läpi virtaa enää vain puhdasta iner-
tointikaasua.

ð Pumppu ja putket ovat nyt inertoitu. Ennen käyttöönottoa: Täytä
pumppu oikein (Ä Luku 6.1.7 ”Täyttäminen ja ilmaus” sivulla 50).

6.1.7 Täyttäminen ja ilmaus

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten pumpattavien
nesteiden vuoksi!
– Ulos tuleva neste on kerättävä turvallisella tavalla talteen ja

hävitettävä ympäristöystävällisesti.

OHJE!
Kuivakäynti aiheuttaa vaurion!
Varmista, että pumppu on täytetty asianmukaisesti.

Valmistelut inertointia varten

Inertoinnin edellytykset

Toimintavaiheet inertoinnissa

 

Käyttö

 

Tyyppi SLH-4G, SLHS-4G50 01/2016 JPB Rev. 5



Pumpattavien aineiden ollessa palo- tai räjähdysvaarallisia 
ATEX-lisäohje.

n Pumppu on asennettu, liitetty ja inertoitu oikein (Ä Luku 6.1.6 ”Inertointi
(ATEX-turvallisuus)” sivulla 49).

n Kaikki liitännät on liitetty jännityksettömästi ja tiivistävästi.
n Tulo- ja poistopuolen venttiili on (asiakkaan toimesta) suljettu.
n Poistolaitteet on suljettu.
n Apukäyttöaineet ovat käyttövalmiina.

1. Avaa tulopuolen venttiili kokonaan.

2. Odota, kunnes paine on tasaantunut, ja sulje tulopuolen venttiili jälleen.

3. Ilmaa pumppu ja putket.

4. Toista täyttövaiheita niin kauan, kunnes pumppu on täytetty oikein.

5. Sulje tulopuolen venttiili.

6. Varmista, että kaikki liitännät ja kytkennät ovat tiiviitä.

6.1.8 Päälle kytkeminen

n Pumppu on asennettu ja liitetty oikein.
n Moottori on asennettu ja liitetty oikein.
n Moottori on suunnattu tarkasti pumppuun nähden.
n Moottorin pyörimissuunta tarkastettu.
n Kaikki liitännät on liitetty jännityksettömästi ja tiivistävästi.
n Kaikki turvalaitteet on asennettu ja niiden toiminta on tarkastettu.
n Pumppu on valmisteltu, inertoitu, täytetty ja ilmattu oikein.
n Mikäli käytössä: Lämmitys/jäähdytys ja pumpattava neste käyttölämpötilassa

(  pumpun tietolehti).
n Apukäyttöjärjestelmät ovat käyttövalmiita ja kytketty päälle.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Mikäli mahdollista: Anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloi-

tusta.

VAARA!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara pumpattavan nesteen rois-
kuessa ulos!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.

Täytön edellytykset

Toimintavaiheet täytössä

Edellytykset:
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OHJE!
Ylikuumeneminen aiheuttaa laakerivaurion!
– Mikäli käytössä, avaa vuodonpoisto.
– Pidä jäähdytysrimat vapaina.
– Suojaa pumppu suoralta auringonvalolta.

OHJE!
Kuivakäynti aiheuttaa vaurion!
Varmista, että pumppu on täytetty asianmukaisesti.

OHJE!
Pumppujärjestelmän peruuttamaton vahingoittuminen, jos
poistopuoli kuristetaan!
– Pumpun voimakas kuormitus nesteiskuista, kun poistopuoli on

kuristettu.
– Älä koskaan käytä pumppua, kun poistoputken venttiili on sul-

jettu tai osittain suljettu.
– Älä koskaan kurista poistopuolta!

OHJE!
Kavitaatiovaara, jos nestevirtaa rajoitetaan!
– Avaa tulopuolen venttiili kokonaan äläkä käytä sitä virtauksen

säätelyyn.
– Tarkasta suodattimen likaisuus säännöllisesti.
– Pumpattavan nesteen viskositeetti on pidettävä määrätyllä alu-

eella ( pumpun tietolehti).

OHJE!
Esinevaurioita suuntauksen ollessa väärin
Kun pumppu on käyttöönotossa kerran päässyt käyttölämpötilaan:

– Tarkasta suuntaus uudestaan!

1. Varmista, että pumpattava neste on käyttölämpötilassa (  pumpun tieto-
lehti).

2. Avaa tulopuolen venttiili kokonaan.

3. Avaa poistopuolen venttiili kokonaan.

4. Kytke moottori päälle ja varmista, että se käy tasaisesti.

5. Pumpuissa, joissa pumpattava neste on kuumaa: Varmista, että lämpötilan
muutos on vähemmän kuin 2 K/min.

6. Paineen ja käyttölämpötilan aiheuttaman ensimmäisen kuormituksen jäl-
keen: Tarkasta, että pumppu on tiivis.

7. Kun käyttölämpötila on saavutettu: Tarkasta, että suuntaus on oikein
(Ä Luku 5.5 ”Pumppukoneikon suuntaaminen” sivulla 32).
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6.1.9 Pois päältä kytkeminen

VAROITUS!
Loukkaantumisvaara kuumien pumpunosien vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.
– Anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloitusta.

1. Kytke moottori pois päältä. Jos seuraavia toimintoja on käytössä, on ne
pidettävä yllä:

n Tiivistyskäyttöjärjestelmä
n Jäähdytysveden syöttö, kunnes pumpun käyttölämpötila on laskenut

alle 100 °C.

2. Sulje tulopuolen ja poistopuolen venttiilit.

3. Mikäli käytössä ja sallittu prosessissa: Kytke lämmitys pois päältä.

n Pumpattava aine ei saa jähmettyä.

4. Käyttölämpimässä tilassa: Tarkasta kytkimen suuntaus ja tarvittaessa
suuntaa moottori uudelleen (Ä Luku 5.5 ”Pumppukoneikon suuntaaminen”
sivulla 32).

5. Tarkasta kaikki liitosruuvit ja tarvittaessa kiristä.

6.2 Käyttäminen

OHJE!
Pumppujärjestelmän peruuttamaton vahingoittuminen, jos
poistopuoli kuristetaan!
– Pumpun voimakas kuormitus nesteiskuista, kun poistopuoli on

kuristettu.
– Älä koskaan käytä pumppua, kun poistoputken venttiili on sul-

jettu tai osittain suljettu.
– Älä koskaan kurista poistopuolta!

6.2.1 Käytön valmistelut
n Lämmityksessä: Kytke pumpun lämmitys päälle vähintään 2 tuntia

ennen käyttöönottoa.
n Valmistele apukäyttöjärjestelmät (Ä Luku 6.1.5 ”Apukäyttöjärjestelmien

valmistelu (mikäli olemassa)” sivulla 48).
n Tarvittaessa puhdista/steriloi pumppu (Ä Luku 6.3 ”Pumpun puhdistus/

sterilointi” sivulla 55).
n Täytä pumppu ja ilmaa (Ä Luku 6.1.7 ”Täyttäminen ja ilmaus”

sivulla 50).
n Varmista, että pumpattava neste on käyttölämpötilassa (  pumpun

tietolehti).

Tarpeen vaatiessa suoritetaan seuraavat
vaiheet:
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6.2.2 Päälle kytkeminen

n Ensikäyttöönotto on suoritettu oikein (Ä Luku 6.1 ”Ensimmäisen käyttöönoton
suorittaminen” sivulla 47).

n Käytön valmistelut on tehty oikein.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Mikäli mahdollista: Anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloi-

tusta.

VAARA!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara pumpattavan nesteen rois-
kuessa ulos!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.

OHJE!
Ylikuumeneminen aiheuttaa laakerivaurion!
– Mikäli käytössä, avaa vuodonpoisto.
– Pidä jäähdytysrimat vapaina.
– Suojaa pumppu suoralta auringonvalolta.

OHJE!
Kavitaatiovaara, jos nestevirtaa rajoitetaan!
– Avaa tulopuolen venttiili kokonaan äläkä käytä sitä virtauksen

säätelyyn.
– Tarkasta suodattimen likaisuus säännöllisesti.
– Pumpattavan nesteen viskositeetti on pidettävä määrätyllä alu-

eella ( pumpun tietolehti).

OHJE!
Kuivakäynti aiheuttaa vaurion!
Varmista, että pumppu on täytetty asianmukaisesti.

OHJE!
Pumppujärjestelmän peruuttamaton vahingoittuminen, jos
poistopuoli kuristetaan!
– Pumpun voimakas kuormitus nesteiskuista, kun poistopuoli on

kuristettu.
– Älä koskaan käytä pumppua, kun poistoputken venttiili on sul-

jettu tai osittain suljettu.
– Älä koskaan kurista poistopuolta!

1. Avaa poistopuolen venttiili kokonaan.

2. Avaa tulopuolen venttiili kokonaan.

Edellytys:
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3. Kytke moottori päälle ja varmista, että se käy tasaisesti.

4. Pumpuissa, joissa pumpattava neste on kuumaa: Varmista, että lämpötilan
muutos on vähemmän kuin 2 K/min.

6.2.3 Pois päältä kytkeminen

OHJE!
Jännitehuiput aiheuttavat vaurion!
– Kytke koneikko vain hätätapauksessa pois päältä HÄTÄ-SEIS-

painikkeesta!

1. Kytke moottori pois päältä. Jos seuraavia toimintoja on käytössä, on ne
pidettävä yllä:

n Kaksoisliukurengastiivisteissä: Sulkupaine, kunnes pumppu on pai-
neeton (  valmistajan ohjeet)

n Tiivistyskäyttöjärjestelmä
n Jäähdytysveden syöttö, kunnes pumpun käyttölämpötila on laskenut

alle 100 °C.

2. Sulje tulopuolen ja poistopuolen venttiilit.

3. Sulje poistopuolen venttiilit.

4. Mikäli käytössä ja sallittu prosessissa: Kytke lämmitys pois päältä.

n Pumpattava aine ei saa jähmettyä.

5. Avaa tyhjennysruuvi, kunnes pumppu on paineeton.

6. Kierrä tyhjennysruuvi kiinni ja kiristä.

7. Tarvittaessa puhdista/steriloi pumppu (Ä Luku 6.3 ”Pumpun puhdistus/ste-
rilointi” sivulla 55).

6.3 Pumpun puhdistus/sterilointi

Mallisarjojen SLH ja SLH-S pumput voidaan puhdistaa/steriloida
ilman purkamista.

Määritä CIP-aine ja CIP-lämpötila käyttövaatimusten mukaan.

OHJE!
Pumppu, letkut tai armatuurit voivat vaurioitua painekokeissa
tai huuhteluissa!
– Painekokeissa ja huuhteluissa pumppua, letkuja tai armatuureja

ei saa asettaa alttiiksi kielletylle paineelle.
– Pumppu, letkut ja armatuurit on tarvittaessa erotettava laitteis-

tosta sitä ennen.

6.3.1 CIP puhdistus/sterilointi CIP-lämpötilan ollessa alle 80 °C
Edellytykset:
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n Pumput joissa sulkujärjestelmä: Sulkujärjestelmä käytössä.
n Pumppu pysähdyksissä.

1. Kytke putkijärjestelmä CIP-aineelle.

2. Käynnistä pumppu (Ä Luku 6.2.2 ”Päälle kytkeminen” sivulla 54).

3. Puhdista putkijärjestelmä ja pumppu.

4. Kytke pumppu pois päältä (Ä Luku 6.2.3 ”Pois päältä kytkeminen”
sivulla 55).

5. Poista CIP-aine jäänteettömästi.

6.3.2 CIP puhdistus/sterilointi CIP-lämpötilan ollessa yli 80 °C ja pumpussa sulkujärjes-
telmä tai quench-järjestelmä

Edellytykset:

n Sulku-/quench-järjestelmä käytössä.
n Pumppu pysähdyksissä.

OHJE!
Esinevaurioita pumpun jumiutuessa!
– Lämmitä pumppu pysähdyksissä.

1. Kytke putkijärjestelmä CIP-aineelle.

2. Käynnistä pumppu (Ä Luku 6.2.2 ”Päälle kytkeminen” sivulla 54).

3. Jos pumppu on kylmä:

n Pysäytä pumppu noin 10 minuutiksi.
n Odota, että pesän lämpötila on yli 60 °C.
n Käynnistä pumppu jälleen.

4. Puhdista putkijärjestelmä ja pumppu.

5. Kytke pumppu pois päältä (Ä Luku 6.2.3 ”Pois päältä kytkeminen”
sivulla 55).

6. Poista CIP-aine jäänteettömästi.

6.3.3 CIP puhdistus/sterilointi CIP-lämpötilan ollessa yli 80 °C ja pumpussa ei sulkujär-
jestelmää eikä quench-järjestelmää

Edellytys:

n Pumppu pysähdyksissä.

OHJE!
Esinevaurioita liukurengastiivisteen ylikuumetessa!
– Puhdista/steriloi pumppu vain pysähdyksissä.
– Puhdistusaika vähemmän kuin 30 minuuttia.
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OHJE!
Esinevaurioita turbiini-ilmiöstä!
– Puhdistettaessa/steriloitaessa höyryttämällä: Lukitse pumppu

paikalleen.

1. Kytke putkijärjestelmä CIP-aineelle.

2. Puhdista putkijärjestelmä ja pumppu.

3. Poista CIP-aine jäänteettömästi.

4. Poista pumpun lukitus.

6.3.4 Mekaaninen puhdistus/sterilointi
Edellytykset:

n Pumppu kytketty pois päältä ja paineeton.
n Tulopuolen ja poistopuolen venttiilit suljettu.
n Mikäli käytössä: Lämmitys/jäähdytys kytketty pois päältä
n Apukäyttöjärjestelmät kytketty pois päältä ja paineettomat.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Aina ennen asennus- ja huoltotöitä pitää moottori kytkeä jännit-

teettömäksi ja varmistaa niin, että uudelleen päälle kytkeminen
ei ole mahdollista.

– Varmista pumppu ennen kaikkia asennus- ja huoltotöitä pai-
neistumista vastaan.

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten pumpattavien
nesteiden vuoksi!
– Ulos tuleva neste on kerättävä turvallisella tavalla talteen ja

hävitettävä ympäristöystävällisesti.

VAROITUS!
Myrkytysvaara jos puhdistusainetta elintarvikealueella!
– Käytä vain pumpttavan aineen sietämää puhdistusainetta.
– Käytä puhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– Noudata yrityksensisäisiä puhdistusohjeita.

OHJE!
Esinevaurioita veden päästessä laakerialueelle!
– Tiivistä ilmausaukko öljyntäyttöruuvista.

1. Irrota tulo- ja poistoputki pumpun pesästä.

2. Aksiaalisella yhteellä varustetut pumput: Irrota putken sovitekappale.
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3. Kierrä kiinnitysruuvit irti.

4. Vedä pumpunpesä varovasti irti.

5. Poista tiivisterengas välilaipasta.

6. Puhdista/steriloi pumpunpesä ja pumpun sisäosat sopivalla puhdistusai-
neella.

7. Työnnä pumpunpesä varovasti karojen kautta paikalleen, ota tällöin huo-
mioon tulo- ja poistoyhteen asennusasento (  mittapiirustus).

8. Kierrä kiinnitysruuvit takaisin ja kiristä.

9. Poista tiiviste jälleen öljyntäyttöruuvin ilmanpoistoaukosta.

6.4 Käytöstä poistaminen

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten pumpattavien
nesteiden vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.
– Tyhjennä pumppu ja putket täydellisesti.
– Ulos tuleva neste on kerättävä turvallisella tavalla talteen ja

hävitettävä ympäristöystävällisesti.
– Pumpussa olevat pumpattavan nesteen jäämät pitää neutra-

loida.

6.4.1 Toimenpiteet pumpattavan nesteen mukaan
Pumpattavan nesteen käyt-
täytyminen

Käyttökatkoksen kesto (menetelmästä riippuen)

Lyhyt Pitkä

Kiinteät aineet sedimentoidaan n Pumpun tyhjennys
n Pumpun huuhtelu

n Pumpun tyhjennys
n Pumpun huuhtelu

Jähmettynyt/jäätynyt, ei syövyt-
tävästi kuormittava

n Pumppu, säiliö ja putket lämmitetään
tai tyhjennetään

n Pumppu, säiliö ja putket tyhjennetään

Jähmettynyt/jäätynyt, syövyttä-
västi kuormittava

n Pumppu, säiliö ja putket lämmitetään
tai tyhjennetään

n Pumppu, säiliö ja putket tyhjennetään
n Pumppu, säiliö ja putket huuhdellaan
n Pumppu, säiliö ja putket käsitellään säilytys-

aineella Ä Luku 4.2 ”Säilöntä” sivulla 23

Pysyy nestemäisenä, ei syö-
vyttävästi kuormittava

- -

Pysyy nestemäisenä, syövyttä-
västi kuormittava

- n Pumppu, säiliö ja putket tyhjennetään
n Pumppu, säiliö ja putket huuhdellaan
n Pumppu, säiliö ja putket käsitellään säilytys-

aineella Ä Luku 4.2 ”Säilöntä” sivulla 23
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6.5 Uudelleen käyttöön ottaminen
1. Noudata valmistajan ohjeita (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen”

sivulla 24).

2. Suorita kaikki vaiheet kuten käyttöönotossa (Ä Luku 6.1 ”Ensimmäisen
käyttöönoton suorittaminen” sivulla 47).

6.6 Stand-by-pumpun käyttäminen

Pumppujen rinnakkaiskäyttö on sallittu vain valmistajan ITT
Bornemann GmbH erillisellä suostumuksella.

Pumppua ja stand-by-pumppua käytetään vuorotellen.

n Stand-by-pumppu on täytetty ja ilmattu.

Stand-by-pumppua on käytettävä vähintään kerran viikossa.

6.7 Hävittäminen
Noudata kansallisia määräyksiä hävittämisestä!

VAARA!
Myrkytysvaara pumpattavan aineen vuoksi!
– Pumpun ja aineen kanssa kosketuksiin joutuvien osien saastu-

minen pumpattavan aineen/nesteen ollessa myrkyllistä tai kun
pumpattavissa aineissa on radioaktiivisia lisäaineita.

– Saastumisen voimakkuuden mukaan ei aineen kanssa koske-
tuksiin joutuneiden osien puhdistus riitä.

– Hävitä aineen kanssa kosketuksiin joutuneet osat kansallisten
määräysten mukaisesti.

– Käytä henkilökohtaista suojavarustusta.

VAARA!
Räjähdysvaara!
– Pumpattaessa raakaöljyä/maakaasuseoksia seurauksena

saattaa olla rautaoksidiyhdisteiden kerääntymät, jotka korkeissa
lämpötiloissa ja/tai kipinän lentäessä ovat itsestään syttyviä.

– Poista avatusta laitteistosta itsestään syttyvä materiaali niin pit-
kälti kuin mahdollista ja hävitä se asiantuntevasti.

– Älä jätä avattua laitteistoa ilman valvontaa.
– Pidä työskentelyn aikana valmiina sopivia sammutusaineita.

n Pumpun on oltava kytketty pois päältä ja erotettu sähkölaitteistosta.
n Tulo- ja poistopuolen venttiilit on (asiakkaan toimesta) suljettu.

Edellytys:

Ennen kuin pumppu hävitetään:
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n Kerää ulos valuva pumpattava neste, käyttöaineet ja öljy ja hävitä ne erik-
seen paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.

n Pumppu on tyhjennetty ja huuhdeltu täydellisesti.
n Pumpussa olevat pumpattavan nesteen jäämät pitää neutraloida.
n Poista säilytysaine (Ä Luku 4.4 ”Säilytysaineen poistaminen” sivulla 24).
n Irrota muoviosat ja hävitä paikallisten voimassa olevien määräysten mukai-

sesti.
n Irrota elektroniikkaosat ja hävitä paikallisten voimassa olevien määräysten

mukaisesti.
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7 Huolto ja kunnossapito

Asennuksia ja korjauksia varten on käytettävissä valmistajan ITT
Bornemann GmbH koulutettuja huoltopalvelun asentajia. Vaadit-
taessa on esitettävä pumpattavaa nestettä koskeva todistus – DIN-
käyttöturvallisuustiedote tai vaarattomuustodistus (Ä Luku 9.2 ”Vaa-
rattomuusvakuutus” sivulla 76).

VAARA!
Hengenvaara räjähdyksen tapahtuessa!
Ota huomioon ATEX-lisäohje!

VAROITUS!
Loukkaantumisvaara, kun töitä ei suoriteta asianmukaisesti!
– Kaikki nämä työt on annettava tarvittavat tiedot ja käytännön

kokemuksen omaavan teknisen ammattihenkilöstön suoritetta-
vaksi:
– asennus, ensimmäinen käyttöönotto, kunnostus, huolto
– sähkölaitteita ja elektroniikkaa koskevat työt

– Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille.
– Noudata laissa säädettyjä ja muita turvallisuus- ja tapaturman-

torjuntamääräyksiä.

n Käytä ainoastaan alkuperäisosia tai valmistajan ITT Bornemann GmbH
hyväksymiä osia.

n Varaosaluettelot sekä korjausohjeet on saatavissa pyydettäessä, mikäli ne
eivät sisälly toimituslaajuuteen.

7.1 Kuluvat osat
Kuluvilla osilla on niiden toiminnan vuoksi rajoitettu kestävyys ja ne eivät siksi
kuuluu takuuseen.

Vakiotyyppisiä kuluvia osia ovat:

n Liukurengastiivisteet
n Tasotiivisteet
n Vierintälaakerit
n Säteisakselintiivisterenkaat
n O-renkaat
n Boksitiivisteet

Pitkäaikaisia kuluvia osia ovat:

n Akseli ja syöttöruuvit
n Pesän sisus.
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7.2 Valvonta

Tarkastusvälit riippuvat siitä, kuinka kovalle kuormitukselle pumppu
joutuu.

Tietoja automaattisista valvontatoiminnoista  laitteiston dokumen-
taatio.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Mikäli mahdollista: Anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloi-

tusta.

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten pumpattavien
nesteiden vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.

1. Sopivin aikavälein on tarkastettava:

n Metallihäkillisten vierintälaakerien lämpötila
(hälytys 100 °C lämpötilassa, katkaisu 120 °C lämpötilassa)

n Ettei normaaleissa käyttötiloissa ole muutoksia
n Kytkimen suuntaus ja elastisten elementtien kunto
n Turvalaitteiden toiminta (  valmistajan ohjeet)
n Apukäyttöjärjestelmien asianmukainen kunto
n Mikäli käytössä: murtolevyn ehjyys (  valmistajan ohjeet)
n Tiivistysjärjestelmä ja sulkuaineen tila
n Kaikkien varoitus- ja ohjekilpien täydellisyys ja luettava kunto.

2. Häiriöttömän käytön varmistaminen:

n Ei kuivakäyntiä
n Tiiviys
n Ei kavitaatiota
n Tulopuolella venttiilit auki
n Poistopuolella venttiilit auki
n Suodattimet eivät tukossa, puhtaat
n Riittävä tulopaine
n Ei epätavallisia käyntiääniä ja tärinää
n Ei kiellettyä vuotoa akselitiivisteessä
n Apukäyttöjärjestelmien toiminta
n Tarkasta tarkastusvälien puitteissa, vaikuttaako runkovärähtely, esim.

perustan tai putkiliitäntöjen kautta, pumppuun.
n Puhdista pinnat säännöllisesti, estä yli 5 mm paksujen kerääntymien

muodostuminen.
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7.3 Huolto

VAARA!
Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
– Vain sähköasentajan saa antaa tehdä sähkölaitteistoa koskevia

töitä.
– Ennen sähkölaitteistolle tehtäviä töitä laitteisto on kytkettävä

jännitteettömäksi ja varmistettava niin, että jännitteen kytke-
minen uudestaan ei ole mahdollista.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Aina ennen asennus- ja huoltotöitä pitää moottori kytkeä jännit-

teettömäksi ja varmistaa niin, että uudelleen päälle kytkeminen
ei ole mahdollista.

– Varmista pumppu ennen kaikkia asennus- ja huoltotöitä pai-
neistumista vastaan.

VAARA!
Hengenvaara pyörivien osien vuoksi!
– Pumpulle tehtyjen töiden jälkeen varmista, että kytkinsuoja on

asennettu.

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten tai kuumien
pumpattavien nesteiden vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.
– Jos mahdollista, anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloitusta.
– Varmista, että pumppu on paineeton.
– Tyhjennä pumppu, tarpeen vaatiessa huuhtele, ja kerää pum-

pattava neste turvallisesti ja hävitä ympäristöystävällisesti.
– Työskennellessäsi laitteiston parissa valvo aina kaasuvuotoa

vastaavasta kaasuilmaisimesta (kiinteästi asennettu tai kannet-
tava kaasunmittauslaite).

– Älä työskenele laitteistolla yksi tai ilman säännöllistä valvontaa.
– Sovellukset, joissa esiintyy luonnollista radioaktiivisuutta:

– Käytä hengityssuojainta, vältä pölyn sisäänhengittämistä ja
kiinteiden aineiden suuhun tai silmiin joutumista.

– Puhdista tai hävitä vaatetus käytön jälkeen.

Liukurengastiivisteet vuotavat toiminnasta johtuen ( valmistajan
ohjeet).

Liukurengastiivisteet ovat alttiina luonnolliselle kulumiselle, joka
riippuu paljon kyseisistä käyttöolosuhteista. Niiden käyttöiästä ei voi
sen vuoksi antaa yleisiä ohjeita.
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Huoltovälit lyhenevät raskaissa käyttöolosuhteissa (esim. usein
tapahtuva päälle / pois päältä kytkeminen, korkeat lämpötilat,
matalat viskositeetit, syövyttävät ympäristö- ja menetelmäolosuh-
teet).

n Ennen pumpun ja laitteiston osien avaamista varmista aina, että pumppu on
poistettu asianmukaisella tavalla käytöstä (Ä Luku 6.4 ”Käytöstä poista-
minen” sivulla 58).

7.3.1 Huoltotaulukko

Mikäli käyttötapa ei muuta vaadi, suorita huoltotyöt seuraavassa taulu-
kossa kuvatulla tavalla.

Huolto – huoltovälit ja toimenpiteet

Huoltoväli Rakenneryhmä (mikäli ole-
massa)

Kuka Toimenpide

Kerran, kun käyttöläm-
pötila on ensimmäisen
kerran saavutettu

Pumppu, kytkin, moottori Ammattihenki-
löstö

Tarkasta kuumasuuntaus (Ä Luku 5.5.3 ”Huippu-
korkeuden muutoksen huomioon ottaminen”
sivulla 35).

Tunneittain, sisäänajo-
vaiheen aikana

Sulkupainelaitteisto 1) Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta suodattimen ja ilmanpoistoventtiilin
likaisuus. 1)

n Tarkasta sulkuaineen täyttötaso. 1)

Viikoittain Kytkin Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta kytkimen kuluneisuus.

Vaihteistokotelo 2) Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta öljyntaso.
n Tarvittaessa lisää/vaihda (Ä Luku 7.3.2 ”Voi-

telu” sivulla 65).

Liukurengastiiviste Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta, onko vuotoa.
n Jos havaitaan voimakasta vuotoa:

– Totea vuodon voimakkuus laskemalla
pisarat.

– Neuvottele valmistajan kanssa (ilmoita
vuotopaikka ja vuodon voimakkuus).

– Vaihda liukurengastiiviste (neuvottele
valmistajan kanssa).

Akselitiivisterenkaat Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta, onko vuotoa.
n Jos havaitaan voimakasta vuotoa:

– Tarkasta öljyntaso lyhyin aikavälein.
– Totea vuodon voimakkuus laskemalla

pisarat.
– Neuvottele valmistajan kanssa (ilmoita

vuotopaikka ja vuodon voimakkuus).
– Vaihda akselitiivisterengas (neuvottele

valmistajan kanssa).

Ota huomioon:
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Huoltoväli Rakenneryhmä (mikäli ole-
massa)

Kuka Toimenpide

Sulkujärjestelmä

Quench-järjestelmä

Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta toiminta. 1)

n Puhdista suodatin ja ilmanpoistoventtiili. 1)

n Tarvittaessa lisää sulkuainetta. 1)

n Jos sulku-/quenchneste on likaantunut:
– Tarkasta liukurengastiiviste ja vaihda

sulku-/quenchneste.

Käyttöyksikkö 1) Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta kuluneisuus. 1)

Lämmitys (valinnainen) 1) Ammattihenki-
löstö

n Tarkasta toiminta. 1)

n Tarkasta tiiviys. 1)

Ensimmäisten 250
käyttötunnin jälkeen,
viimeistään 3 kuu-
kauden jälkeen

Vaihteistokotelo 2) Ammattihenki-
löstö

n Vaihda voiteluöljy (Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu”
sivulla 65).

3 kuukautta Sulkujärjestelmä

Quench-järjestelmä

Ammattihenki-
löstö

Vaihda sulku-/quenchneste.

Jaksottaisessa käy-
tössä: 1000 käyttö-
tunnin välein, viimeis-
tään 6 kuukauden
kuluttua

Vaihteistokotelo 2) Ammattihenki-
löstö

n Vaihda voiteluöljy (Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu”
sivulla 65).

6 kuukauden välein Sulkupainelaitteisto Ammattihenki-
löstö

Vaihda sulkuaine.

Jatkuvassa käytössä
3000 käyttötunnin
välein

Vaihteistokotelo 2) Ammattihenki-
löstö

n Vaihda voiteluöljy (Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu”
sivulla 65).

Vuosittain Vaihteistokotelo 2) Ammattihenki-
löstö

n Puhdista ilmanpoistosuodatin.
n Tarvittaessa vaihda.

 

1) valmistajan ohjeet, pumppujärjestelmän käyttöohje
2) mukaan luettuna vierintälaakerit ja hammaspyörät

7.3.2 Voitelu

Ota huomioon tilauskohtainen dokumentaatio (  laitteiston doku-
mentaatio).

Epävarmoissa tapauksissa voimassa ovat siellä ilmoitetut voitelu-
määrät.
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OHJE!
Väärin tehty voitelu voi aiheuttaa esinevahinkoja!
– Varmista, että voiteluaine on oikeaa tyyppiä (Ä Luku 7.7 ”Voite-

luaine” sivulla 70).
– Varmista, että voiteluainemäärä on oikea (Ä Luku 7.8 ”Voitelu-

määrät” sivulla 71).

Vaihda voiteluöljy (Ä Luku 7.7 ”Voiteluaine” sivulla 70).

1. Avaa öljynpoistotulppa ja laske voiteluöljy käyttölämpimässä tilassa sopi-
vaan astiaan.

2. Sulje öljynpoistotulppa jälleen ja lisää voiteluöljyä.

Kuva. 18: Öljyntarkastuslasi vaihteistokotelossa tai laakerisuojuksessa

Nro Kuvaus

1 Öljyn maksimimäärä

2 Öljyn minimimäärä

1. Kytke pumppu pois päältä ja varmista niin, ettei uudelleen kytkentä ole
mahdollista.

2. Anna pumpun jäähtyä (vähintään 15 min jäähtymisaika).

3. Avaa öljyntäyttöruuvi.

4. Täytä voiteluöljyä vaihteistokoteloon/laakerisuojukseen, kunnes öljymäärä
öljyntarkastuslasissa on ilmoitettujen rajojen sisällä.

5. Kierrä öljyntäyttöruuvi tiivisterenkaan kanssa kiinni.

6. Tarkasta öljymäärää öljymäärälasista ja tarvittaessa lisää öljyä.

Voiteluöljyn vaihtaminen

Voiteluöljyn täyttäminen

Toimintatapa
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7.4 Pumpun irrotus ja lähettäminen valmistajalle

Kaikki takuuvaateet raukeavat, jos asiakas avaa pumpun takuuai-
kana.

VAARA!
Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
– Vain sähköasentajan saa antaa tehdä sähkölaitteistoa koskevia

töitä.
– Ennen sähkölaitteistolle tehtäviä töitä laitteisto on kytkettävä

jännitteettömäksi ja varmistettava niin, että jännitteen kytke-
minen uudestaan ei ole mahdollista.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Aina ennen asennus- ja huoltotöitä pitää moottori kytkeä jännit-

teettömäksi ja varmistaa niin, että uudelleen päälle kytkeminen
ei ole mahdollista.

– Varmista pumppu ennen kaikkia asennus- ja huoltotöitä pai-
neistumista vastaan.

VAROITUS!
Loukkaantumis- ja myrkytysvaara vaarallisten tai kuumien
pumpattavien nesteiden vuoksi!
– Kaikkien pumpulle tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta.
– Jos mahdollista, anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloitusta.
– Varmista, että pumppu on paineeton.
– Tyhjennä pumppu, tarpeen vaatiessa huuhtele, ja kerää pum-

pattava neste turvallisesti ja hävitä ympäristöystävällisesti.

n Ennen pumpun purkamista varmista aina, että pumppu on poistettu asianmu-
kaisella tavalla käytöstä (Ä Luku 6.4 ”Käytöstä poistaminen” sivulla 58).

7.4.1 Pumpun irrotus

VAROITUS!
Liukastumisvaara!
– Puhdista kuljettavat pinnat vuodosta.

Ota huomioon:
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OHJE!
Epäasianmukainen kuljetus aiheuttaa vaurion!
– Älä nosta pumppua laakeripesästä tai vaihteistokotelosta.
– Varmista, että pumppukoneikko ei jännity, kun sitä nostetaan.
– Varmista, ettei nostoväline vahingoita putkia tai koneikkoa,

käytä tarvittaessa nostokehystä (  mittapiirustukset, pumppu-
järjestelmän käyttöohje).

– Henkilökohtaisen suojavarustuksen hankkiminen työntekijöille.
– Noudata laissa säädettyjä ja muita turvallisuus- ja tapaturman-

torjuntamääräyksiä.

n Pumppu on kytketty pois päältä ja varmistettu niin, ettei uudelleen kytkentä
ole mahdollista.

n Pumppu on paineeton.
n Pumppu on tyhjennetty ja huuhdeltu täydellisesti.
n Pumppu on erotettu sähkölaitteistosta.
n Tulo- ja poistopuolen venttiilit on kiinni ja varmistettu niin, ettei avaaminen

vahingossa ole mahdollista.
n Pumppu on jäähtynyt.
n Kytkinsuoja on irrotettu.
n Jos kytkimessä on välikekappale: Välikekappale on poistettu.

Pumppu irrotetaan laitteistosta.

7.4.2 Pumpun lähettäminen valmistajalle

Korjaustyöt suoritetaan vain siinä tapauksessa, että vaarattomuus-
vakuutus esitetään (Ä Luku 9.2 ”Vaarattomuusvakuutus” sivulla 76).

n Pumppu on irrotettu.
n Pumppu on jäähtynyt.
n Pumppu on puhdistettu.
n Kaikki laipat ja aukot on suljettu.

1. Pumput ja yksittäiset osat tulee lähettää valmistajalle ITT Bornemann
GmbH todellisuutta vastaavasti ja täydellisesti täytetyllä vaarattomuustodis-
tuksella varustettuna (Ä Luku 9.2 ”Vaarattomuusvakuutus” sivulla 76).

2. Palautuslähetystä varten on suoritettava korjaustoiveen edellyttämät tarvit-
tavat toimenpiteet seuraavan taulukon mukaisesti.

Edellytykset:

Toimintatapa:

Edellytykset:
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Palautuslähetystä koskevat toimenpiteet

Korjaus Palautuslähetystä koskevat toimen-
piteet

suorittaa ITT Bornemann GmbH n Pumppu huuhdellaan, ja mikäli
pumpattavat nesteet ovat olleet
vaarallisia, dekontaminoidaan.

n Lähetä pumppu kokonaisuutena
(ei osina) valmistajalle ITT
Bornemann GmbH.

n Seuraavat tiedot on liitettävä
mukaan:
– Korjauksen syy
– Käyttöolosuhteet

Takuuvaatimuksena suorittaa ITT
Bornemann GmbH

n Pumppu huuhdellaan, ja mikäli
pumpattavat nesteet ovat olleet
vaarallisia, dekontaminoidaan.

n Lähetä pumppu kokonaisuutena
(ei osina) valmistajalle ITT
Bornemann GmbH.

n Seuraavat tiedot on liitettävä
mukaan:
– Tiedot vahingon syntymisestä
– Käyttöolosuhteet

7.5 Pumpun korjaaminen

Asennuksia ja korjauksia varten on käytettävissä valmistajan ITT
Bornemann GmbH koulutettuja huoltopalvelun asentajia. Vaadit-
taessa on esitettävä pumpattavaa nestettä koskeva todistus – DIN-
käyttöturvallisuustiedote tai vaarattomuustodistus (Ä Luku 9.2 ”Vaa-
rattomuusvakuutus” sivulla 76).

Jos korjaustyöt suoritetaan itse, voidaan korjausohjeet tilata varao-
satilausten mukana.

VAARA!
Käyvä pumppu aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
– Älä koske käynnissä olevaan pumppuun.
– Älä tee mitään töitä käynnissä olevaan pumppuun.
– Aina ennen asennus- ja huoltotöitä pitää moottori kytkeä jännit-

teettömäksi ja varmistaa niin, että uudelleen päälle kytkeminen
ei ole mahdollista.

– Varmista pumppu ennen kaikkia asennus- ja huoltotöitä pai-
neistumista vastaan.
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7.5.1 Varaosien tilaaminen
1. Varaosatilausta varten on pidettävä seuraavat tiedot saatavilla

(Ä Luku 3.1.1 ”Tyyppikilpi” sivulla 16):

n Pumpun lyhenne
n Tilausnumero
n Konenumero/sarjanumero
n Osan kohtanumero (  varaosaluettelot) tai TAG-numero (  valmis-

tajan käyttöaineluettelo)
n Nimitys
n Kappalemäärä

2. Vierintälaakerien tilauksessa ilmoita tarvittava laakerivälys (älä käytä vaki-
olaakereita):

7.6 Voitelukohdat

Kuva. 19: Voitelukohdat

Nro Kuvaus Nro Kuvaus

1 Öljyn syöttö ja ilmaus 3 Öljyn laskuputki

2 Öljyntarkastuslasi   

7.7 Voiteluaine

Käytettävä voiteluaine on merkitty pumppuun kiinnitettyyn materiaa-
lilipukkeeseen.

OHJE!
Esinevaurioita käytettäessä voiteluaineita, jotka eivät sovi
yhteen!
– Käytä vain yhtä voiteluainetyyppiä.

Öljyvoitelumalli

 

Huolto ja kunnossapito

 

Tyyppi SLH-4G, SLHS-4G70 01/2016 JPB Rev. 5



7.7.1 Vaihteistoöljy, pumpattavan aineen lämpötila 10 – 300 °C

Seuraavat vaihteistoöljyt sopivat elintarvike- ja lääkeainealoille.

Voiteluaine - vaihteistoöljy

Valmistaja Vaihteistoöljy

Finke Lubriplate SFGO Ultra ISO VG 100

Fuchs BEL RAY NO-TOX SYNTH. GEAR OIL 100

Klüber Klüberoil 4 UH1-100

Shell Cassida Fluid GL 150

Total NEVASTANE SL 100

7.8 Voitelumäärät
Voitelumäärät

Rakennekoko noin öljymäärä [l]

10xx 0,30

20xx 0,50

30xx 0,90

40xx 1,50

50xx 4,70

60xx 5,40

7.9 Säilytysaineet
Valmistaja Säilytysaineet

Öljyiset Vahamaiset

Finke Pharmawhite W – 00 -

7.10 Puhdistusaineet

Mainitut puhdistusaineet sopivat vain ulkoiseen puhdistamiseen.
Sisäosien puhdistusaineita on saatavissa kyselyn perusteella.
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Käyttöalue Puhdistusaineet

Muut Pesubensiini, vahaliuotin, diesel, pet-
roli, alkaaliset puhdistusaineet
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8 Häiriönpoisto
Sellaisista häiriöistä, joita ei ole mainittu seuraavassa taulukossa tai joiden syy ei
ole taulukossa ilmoitettu, on neuvoteltava valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.

Seuraavasta taulukosta löydät erilaisten häiriöiden numerot. Tämän numeron
perusteella löydät häiriötaulukosta vastaavan syyn ja korjaustoimenpiteen.

Häiriö Numero

Pumppu ei kuljeta. 1

Pumppu kuljettaa liian vähän. 2

Pumppu kuljettaa liian paljon. 3

Pumppu käy epätasaisesti tai hyvin kovaäänisesti. 4

Pumppu on juuttunut kiinni. 5

Pumppu vuotaa. 6

Moottorin tehonotto on liian suuri. 7

Häiriötaulukko

Häiriönumero Syy Korjaustoimenpide

1 2 3 4 5 6 7

X X - - - - - Liian suuri välys:

n Kuljetinruuvien välillä
n Kuljetinruuvien ja pesän välillä

n Korjaa tai vaihda kuluneet osat.
n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH

kanssa.

X - - X - - - Venttiili sulkee syöttö/tuloputken. n Avaa venttiili kokonaan.

X - - X - - - Pumppua ei täytetty kokonaan. n Täytä pumppu kokonaan (Ä Luku 6.1.7 ”Täyttä-
minen ja ilmaus” sivulla 50).

X X - X - - - Kierrosluku liian pieni. n Nosta kierroslukua kierrosluvunsäädöstä.

X X - X - - - Syöttö-/tuloputki, pumppu tai suodatin on tukossa
tai karstoittunut.

n Puhdista syöttö-/tuloputki, pumppu tai suodatin.
n Tarkasta suodattimen silmäkoko, tarvittaessa

muuta sopimalla valmistajan ITT Bornemann
GmbH kanssa.

X - - X - - - Varoventtiili avattu hallitsemattomasti. n Tarkasta varoventtiilin säätö ja tarvittaessa
säädä.

X - X X - - - Pumpun pyörimissuunta väärä. n Tarkasta käyttökoneiston pyörimissuunta ja tar-
vittaessa korjaa (Ä Luku 5.8.3 ”Pyörimissuunnan
tarkastaminen” sivulla 46).

X - - X X - X Pumppu pahasti likaantunut. n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.

X X - X . . X Poistoputki tukossa. n Puhdista poistoputki.

X X - X X X X Liitosruuveja ei ole kiristetty oikein. n Kiristä liitosruuvit.

X X X X X X X Pumpattavan nesteen viskositeetti tai lämpötila
poikkeavat pumpulle tarkoitetuista ( pumpun tie-
tolehti).

n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.

- X - X - - - Tulo- tai poistoputkien halkaisija liian pieni. n Suurenna halkaisijaa.
n Puhdista tulo- tai poistoputket karstoittumista.
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Häiriönumero Syy Korjaustoimenpide

1 2 3 4 5 6 7

- X - X - - - Pumpattavan nesteen lämpötila liian korkea:

Pumpussa kavitaatiota.

n Laske lämpötilaa.
n Mukauta kierroslukua.
n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH

kanssa.

- X - X - - X Poistopuolen venttiili ei tarpeeksi paljon auki. n Avaa poistopuolen venttiili kokonaan.

- - X X - - X Kierrosluku liian suuri. n Laske kierroslukua kierrosluvunsäädöstä.

- - - - - X - Pumppu ei ole tiivis. n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.

- - - X - - - Kytkinpaketit kuluneita.

Kytkin ei oikein suunnattu.

n Vaihda kytkinpaketit, tarkasta kytkimen suuntaus
ja tarvittaessa korjaa.
(Ä Luku 5.5 ”Pumppukoneikon suuntaaminen”
sivulla 32)

- - - X - - - Liian vähän öljyä vaihteistokotelossa. n Lisää öljyä.
(Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu” sivulla 65).

- - - X - - - Liian vähän öljyä laakerikotelossa. n Lisää öljyä.
(Ä Luku 7.3.2 ”Voitelu” sivulla 65).

- - - X X - - Putkissa jännityksiä. n Tarkasta putket.
n Yhdistä putket ilman jännityksiä.

- - - X X - X Pumpun sisäosat laajentuneet liian korkean lämpö-
tilan vuoksi.

n Odota, kunnes lämpötila on tasaantunut.

- - - X X - X Vierintälaakerit/hammaspyörät viallisia. n Neuvottele valmistajan ITT Bornemann GmbH
kanssa.
Tarvittaessa lähetä pumppu valmistajalle ITT
Bornemann GmbH.

- - - X X - X Pumpussa jännityksiä. n Tarkasta putkien liitännät ja tuennat sekä
pumpun kiinnitykset.

n Tarkasta kytkimen suuntaus.
n Tarkasta tukijalan kiinnitys.
n Tarkasta perusta.

- - - X X - X Moottorin vierintälaakerit viallisia. n Neuvottele valmistajan kanssa.
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9 Liite
9.1 Tekniset tiedot

Muut tekniset tiedot  pumpun tietolehti.

9.1.1 Ympäristöolosuhteet

Käyttö toisissa ympäristöolosuhteissa  pumpun tietolehti tai
sovittu valmistajan ITT Bornemann GmbH kanssa.

n Lämpötila enint. 40 °C, väh. -10 °C (tai  pumpun tietolehti)
n Asennuskorkeus korkeintaan 1000 m merenpinnasta.

9.1.2 Äänenpainetaso

Mittaukset tehtiin DIN 45635, osan 1 mukaan. Päästöarvot mitattiin
toistettavissa olevissa olosuhteissa DIN 45635, osan 24 mukaan.
Mittaus koskee yhtä yksittäistä kierrekarapumppua.

Ilmoitetut meluarvot ovat suuntaa antavia.

Kuva. 20: Ilmaäänitason kaavio (lähde: VDI 3734)

Kirjain Kuvaus

x Tehontarve [kW]

y Mittauspintojen ilmaäänitaso LpA [dB]

A Hajasäteily
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9.2 Vaarattomuusvakuutus

Pyydämme ottamaan kopion ja lähettämään sen pumpun mukana.

Vaarattomuusvakuutus

 Lain määräysten mukaisesti kaikki liiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat velvoitettuja suojaamaan työntekijänsä ja ihmiset
sekä ympäristön vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviltä haitallisilta vaikutuksilta.

Tuotteiden ja niiden osien korjaus tai tarkastus tehdään sen vuoksi vain silloin, kun mukana on seuraava vakuutus, valtuutetun
ja pätevän henkilöstön oikein ja täydellisesti täyttämänä ja allekirjoituksella varustettuna.

Mikäli toiminnanharjoittajan suorittamasta laitteen täydellisestä tyhjentämisestä ja puhdistamisesta huolimatta tarvitaan varo-
toimia, pitää sitä koskevat tarvittavat tiedot ilmoittaa. Tämä vaarattomuusvakuutus on osa korjaus- tai tarkastustilausta.

Täten vakuutamme, että oheinen laite

 

 Tyyppi: ___________________________________     

 Sarjanumero: ___________________________________  

 n ei sisällä terveydelle vaarallisia aineita. Erityisiä varotoimenpiteitä ei tarvita jatkokäsittelyssä.
n ennen lähettämista tai tuomista tyhjennettiin täydellisesti sekä puhdistettiin perusteellisesti ulko- ja sisäpuolelta.

 

    

 Pumpulla viimeksi pumpattu aine: _______________________________________________  

 Aine oli terveydelle vaarallista: r KYLLÄ r EI  

 Toiminnanharjoittajayritys on tyhjentänyt pumpun: r KYLLÄ r EI  

 Toiminnanharjoittajayritys on puhdistanut pumpun perusteellisesti sisä- ja ulkopuolelta: r KYLLÄ r EI  

 Pumppu joutui kosketuksiin vaarallisten aineiden kanssa: r KYLLÄ r EI  

 Mikäli joutui: Vaarallisia aineita koskevan asetuksen vaa-
rallisen aineen numero:

___________________________________________  

 tai CAS-rekisterinumero (Chemical Abstract Service): _________________________________  

    

 Yritys/laitos: _________________________________    

 Katuosoite: _________________________________    

 Postinumero, paikka-
kunta:

_________________________________  

 Puhelin: _________________________________    

 Nimi: _________________________________    

 Asema: _________________________________    

 Päivämäärä: _________________________________   

 Allekirjoitus,
yrityksen leima:

_________________________________   
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9.3 EY-konedirektiivin mukaiset vakuutukset
9.3.1 EY-konedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Seuraava vakuutus ei sisällä sarjanumeroja eikä allekirjoituksia.
Alkuperäinen vakuutus toimitetaan kyseisen pumpun mukana.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

 Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen II A mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus  

 Täten valmistaja,  

 ITT Bornemann GmbH          

 Postfach 1162, 31676 Obernkirchen         

 Puh. +49 (0) 5724-390-0, faksi +49 (0) 5724-390-290,         

 vakuuttaa, että kone:         

 Sarjanumero: _______________________________________________   

 Nimitys: _______________________________________________   

 Valmistusvuosi: _______________________________________________   

 vastaa seuraavia EY-direktiivejä, mikäli valmistusasiakirjoissa, erityisesti käyttöohjeessa, mainitut käyttöönoton edellytykset
ovat täyttyneet:

n Konedirektiivi (2006/42/EY)
n Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY)
n EMC-direktiivi (2004/108/EY)

(Kyseeseen tulevat direktiivit on merkitty.)

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

n EN 349:1993+A1:2008
n EN 953:1997+A1:2009
n EN 13732-1:2008
n EN 1672-2:2005+A1:2009
n EN 13951:2012
n EN 12162:2001+A1:2009
n EN ISO 12100:2010
n EN 809:1998+A1:2009+AC:2010
n EN ISO 14159:2008

Räjähdysvaarallisella alueella käyttöä koskevat sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

n EN ISO 1127-1:2011
n EN 13463-1:2011
n EN 13463-5:2011
n EN 13463-6:2005

Vaatimustenmukaisuuden todistavien asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu:

 

 ITT Bornemann GmbH   

 Postfach 1162   

 31676 Obernkirchen   

 Yrityksen leima/allekirjoitus: Yrityksen leima/allekirjoitus:  

    

 tekninen johtaja kokonaismyyntijohtaja  
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9.3.2 EY-konedirektiivin mukainen liittämisvakuutus

Seuraava vakuutus ei sisällä sarjanumeroja eikä allekirjoituksia.
Alkuperäinen vakuutus toimitetaan kyseisen pumpun mukana.

Liittämisvakuutus

 Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen II B mukainen EY-liittämisvakuutus  

 Täten valmistaja,  

 ITT Bornemann GmbH          

 Postfach 1162, 31676 Obernkirchen         

 Puh. +49 (0) 5724-390-0, faksi +49 (0) 5724-390-290,         

 vakuuttaa, että puolivalmis kone:         

 Sarjanumero: _______________________________________________   

 Nimitys: _______________________________________________   

 Valmistusvuosi: _______________________________________________   

 vastaa konedirektiivin (2006/42/EY) seuraavia olennaisia vaatimuksia:

Liite I, kappale 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.7.3.

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

n EN 349:1993+A1:2008
n EN 953:1997+A1:2009
n EN 13732-1:2008
n EN 1672-2:2005+A1:2009
n EN 13951:2012
n EN 12162:2001+A1:2009
n EN ISO 12100:2010
n EN 809:1998+A1:2009+AC:2010
n EN ISO 14159:2008

Räjähdysvaarallisella alueella käyttöä koskevat sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

n EN ISO 1127-1:2011
n EN 13463-1:2011
n EN 13463-5:2011
n EN 13463-6:2005

Käyttöönotto on kiellettyä siihen saakka, kunnes on todettu, että kone, johon tämä kone asennetaan, vastaa direktiivin
(2006/42/EY) määräyksiä.

Lisäksi vakuutamme, että tämän puolivalmiin koneen tekniset asiakirjat laadittiin liitteen VII osan B mukaan ja olemme velvol-
lisia luovuttamaan niiden kopiot pyydettäessä kyseeseen tuleville valvontaviranomaisille.

Näiden asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu:

 

 ITT Bornemann GmbH   

 Postfach 1162   

 31676 Obernkirchen   

 Yrityksen leima/allekirjoitus: Yrityksen leima/allekirjoitus:  
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 tekninen johtaja kokonaismyyntijohtaja  
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