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Foreword
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Kaikkien henkilöiden, joiden vastuulla on korkeapaine
HDP 502 / S 1100-50 käyttö ja huolto täytyy:

pumppuyksikön

Lukea ja täysin ymmärtää nämä ohjeet etenkin kohta “Turvallisuus” ennen
käytön aloittamista.
Pidä huolta siitä, että nämä ohjeet ovat aina niiden henkilöiden saatavilla, joita
tämä koskee.

Pos : 3 /T ec hnis che D aten/Zu di es er Anlei tung/H erstell eradres se @ 0\mod4_2.doc x @ 1212 @ @ 1

Valmistajan ja asiakaspalvelu osoite:
HAMMELMANN GmbH
Carl Zeiss Straße 6 - 8  59302 Oelde  Germany
P. O. Box 33 09  59282 Oelde  Germany
Telephone: +49 (0) 25 22 76-0
Telefax: +49 (0) 25 22) 76-4 44
e-mail: mail@hammelmann.de
http://www.hammelmann.de
Maahantuoja:
Hammeli Oy
Jänismäentie 2
01260 VANTAA
Åke Rundberg - puh. 0400 433779; s-posti: ake.rundberg@hammeli.fi
Tom Rundberg - puh. 0407 293990; s-posti: tom.rundberg@hammeli.fi
http://www.hammeli.fi
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3.1 Päämitat


Kuva 1: Korkeapainepumpun päämitat
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Pumpun paino n. 1900 kg
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3.2 Suoritusarvot: Korkeapainepumppu
HAMMELMANN Korkeapainepumppu HDP 502

Tyypi:

Paineaskel 1
Virtaus V:

262 l/min.

Työpaine p:

1040 bar

Moottorin rpm:

1800 r/min.

Kampiakselin rpm:

465 r/min.

Männän halkaisija:

50 mm

Tehontarve:

497 kW

Työntövoima:

200 000 N

Iskun pituus:

120 mm

Paino noin:

1900 kg

3.3 Suoritusarvot: Diesel moottori
Tyyppi:

Volvo

Tyyppi:

TAD 1643 VE Step II / Tier 2

Voimaluokka P:

565 kW

Moottorin rpm:

1800 r/min.

Moottorin koko:

16100 cm ³

Moottorin tyyppi:

4-tahtinen suoraruiskutus diesel moottori

Sylinteri luku:

6

Paino noin:

2000 kg

3.4 Akut
Lukumäärä:

2

Jännite V:

2 x 12 V = 24 V

Kapasiteetti Q:

2 x 143 Ah

Pos : 10 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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3.5 Virtaus suhteessa moottorin nopeuteen
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4.1 Vaarat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä
HAMMELMANN:in valmistamat korkeapainepumput on tehty viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen ja ne käyvät läpi
tarkat laatu, toiminnallisuus ja turvallisuus testit. Kuitenkin väärä, epäasiallinen korkeapainelaitteiden käyttö tai
kouluttamattoman henkilön käsittely voi johtaa onnettomuuksiin:
 Vaara, kuolema tai vammautuminen
 Kalliit vahingonkorvausvaateet
All personnel who are r es ponsi ble for the oper ation and mai ntenance of high press ure eq uipment must, before they attempt operati on be full y conversant with and c ompl etel y understand the c ontents of this manual. Particul ar attention must be pai d to this s ecti on "safety" and these i nstructions mus t always be r eadil y available to all personnel c oncer ned. No clai ms for pers onal i njuries or damag es arising fr om ignoranc e or non obs er vanc e of safety proc edur es c an be acc epted.

4.2 Turvallinen ja tiedostava työskentely
Always obs er ve ac cident prevention r ules (e.g. in Great Britain - "Health and Safety at Wor k Act”)! Refer to l oc al statutor y or rec ommended codes of prac tice for the us e of water j etti ng equipment. If no c odes of pr actic e are in pl ace in your c ountr y you ar e advis ed to obtai n and adopt thos e of another c ountr y.

4.3 Henkilökunnan pätevyys ja koulutus
Onl y trai ned personnel s houl d be entr usted with operati on, maintenanc e, ins pection and repair of high pr ess ure water equipment. The owners of the equi pment ar e r esponsibl e for ensuri ng that all personnel c oncer ned ar e full y tr ained and c onvers ant with the c ontents of this manual. If necessar y, tr aini ng cours es s houl d be arranged.

4.4 Tarkat turvallisuusohjeet käyttäjille
 Korkeapainelaitteilla työskentelyn saa suorittaa vain henkilöt, jotka
 ymmärtävät täysin työskentelytavat ja toimenpiteet.
 Ymmärtävät täysin mahdolliset vaaratekijät.
 Vaaroja ovat esimerkiksi,
 Vastavoima.
 Vesisuihkun leikkuuvoima.
 Letkun lyhentyminen paineistettuna.
 Sähkölaitteiden tai -koneiden lähellä työskentely.
 Älä koskaan liitä pumppuun moottoria, minkä teho ylittää pumpun nimikyltissä mainitun enimmäistehon.
 Pumpussa täytyy aina olla automaattipysäytys / käynnin pysäytys järjestelmä.
 Hätäpysäytyspainike on tärkeä osa jokaista pumppujärjestelmää.
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 Ennen jokaista käyttökertaa pätevän ja koulutetun henkilökunnan on tarkastettava, että
 pumppuyksiköt ja sen työkalut ovat hyvässä kunnossa ja
 tärkeät osa-alueet kuten: turvallisuuslaitteet, letkut, letkujen liitokset jne. ovat hyvässä kunnossa
 Kaikki viat on korjattava ennen työskentelyn aloittamista.
 Seuraa tarkasti käynnistys/pysäytys ohjeita, jotka on esiteretty käyttöohjeissa
Tarkasta käytön aikana säännöllisesti letkut, liitokset ja varusteet (kuten: suuttimet ja
työkalut) vuotojen varalta. Jos havaitset vuodon, niin pysäytä pumppu välittömästi.
Älä yritä tutkia vuotoa läheltä, kun pumppu on käynnissä.
 Käytä vain oikeita työkaluja, kuten esim. että sinulla oikean kokoinen kiintoavain liitoksien kiristämiseen.
Älä muuta pumpun käyttöpainetta ennen sen ilmoittamisesta työntekijälle.
 Varmista sammutuksen jälkeen, että kaikki lisävarusteet ovat paineettomia. (normaali paineessa).
 Kun käytät useampaa työkalua samaan aikaan (kuten esim. pistoolia) yhdellä pumpulla, niin varmista,
 että paineensäätöventtiili on oikein asetettu, että minkään työkalu (kuten esim. pistoolin) ei aiheuta äkillistä
paineen / vastavoiman muutosta.
 Älä koskaan käytä varusteita, kuten letkut, pistoolit, jne. korkeammalla paineella kuin, mille se on määritelty.
Kaikkien järjestelmien suurin sallittu paine määräytyy käytettyjen varusteiden alimman paineluokan mukaan.
 Varmista,
 että letkut eivät ole mutkalla, vääntyneinä tai hankaavat vasten terävää kulmaa.
 Turvallisuuslaitteiden manipulointi on jyrkästi kielletty ! Viat kuten suojapäällysteen, turvavaijerien
vaurioituminen katkaisee takuun ja vapauttaa valmistajan vastuusta vahingon tai tapaturman sattuessa.
 Käytä vain lisävarusteita ja varaosia, joko HAMMELMANN’ilta tai heidän hyväksymältään toimittajalta.
Sellaisten osien käyttäminen, joita ei ole merkitty testatuiksi tai, jotka toimitetaan ilman testi sertifikaattia voivat
olla vaarallisia. Ajattele omaa turvalisuuttasi. (Katso myös takuuehdot)
 Työntekijän täytyy varmistaa,
 että työskentelyalue on vapaa, tarjoaa tukevan jalansian eikä kompastumisen vaaraa ole.
 Urat, irtonaiset roskat ja työkalut vaaranrtavat työtilan turvallisuuden.
 Korkeapainetyökalun käyttäjän täytyy varmistaa, että
 viereisille työskentelijöille ei aiheudu vaaraa ja että työtila on rajattu aidoin.
 Sisäänkäynnille on sijoitettu varoituskyltit, kuten: Vaara ! Korkeapaine työ.
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 Vaaran voi aiheuttaa,
 vesisuihku (leikkuuvoima).
 syntyvä höyry (jossa on vaarallisia kemikaaleja).
 irtonaiset roskat ja partikkelit, jotka lentävät vesisuihkun voimasta.
 Vältä kontaktia vesisuihkun kanssa:
 älä aseta kättäsi tai muitakaan ruumiinosia paineistetun suuttimen eteen.
 älä missään olosuhteissa osoita ketään lisävarusteilla (kuten pistooli) edes paineettomana.
 Terveysriskejä ovat,
 nesteen ominaisuudet (märkä, kuuma, syövyttävä, jne.)
 korkeapaine (kuten vesisuihkun leikkausvoima, mahdolliset kudosvauriot ja bakteeri-infektiot).
 Työntekijän tulee varmistaa, että käyttää korkeapainetöissä asianmukaisia suojavaatteita, kuten.:
 suojapukua,
 suojakypärumpinaisia hansikkaita,
 liukastumisen estäviä turvakenkiä säärisuojalla.,
 kuulosuojaimia,
 hengityssuojaimia,
 suojalaseja tai kasvoja suojaava visiiriä.
Käyttäjät, jotka laiminlyövät edellä mainittuja ohjeita tekevät sen omalla vastuullaan !
Jos joudut korkeapaineisen vesisuihkun eteen, niin tapahtumasta on välittömästi
raportoitava ja ko. henkilö on vietävä välittömästi lääkärille. Jopa pienetkin vahingot voivat
aiheuttaa vakavia seuraamuksia ! Nesteet voivat tunkeutua kudokseen jättämättä ulkoisia
merkkejä !

4.5 Vaaran merkki
Tämä merkki tarkoittaa aina tärkeää turvallisuusohjetta. Sinun täytyy lukea ja
ymmärtää ohjeet täydellisesti!
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi saattaa henkilön erittäin suureen vaaraan
ja aiheuttaa taloudellisia vahinkoja.
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4.6 Turvallisuus tarkastuksia, korjauksia ja huoltoa tehtäessä
On omistajan vastuulla varmistaa, että kaikki tarkastukset, huollot ja korjaukset on tehty pätevän ja koulutetun
henkilön toimesta. Omistaja myös varmistaa, että henkilö on lukenut ja ymmärtänyt tämän ohjekirjan.
Befor e c ommencing suc h wor ks all s afety and s hut down i nstr ucti ons herei n must be obser ved. Befor e starti ng suc h wor ks on dies el engi ne dri ven units disc onnect the batter y c ables . In c as e of e- motor dri ven units cut-off tension / unplug mains pl ug. Befor e res tarti ng follow the i nstr uctions given in the section “Installation”.

4.7 Kielletyt käytännöt
Muunlaiset käyttö-, huolto- ja korjaustoimenpiteet, mitä tässä on kuvattu ovat
turvallisuussyistä kiellettyjä, kuten myös luvattomien muutoksien teko järjestelmään.
Valmistaja ei ole vastuussa tapahtumista, joita aiheutuu siitä, että käytetään
hyväksymättömiä varaosia tai varusteita.

4.8 Muita varoituksia
 Kun laite tai varuste liitetään osaksi korkeapainejärjestelmää (kuten liukuliitin, pistooli jne.), niin on luettava,
ennen käyttöä, myös ko. laitteiden turvallisuusohjeet!
Muita laitteita ja varusteita ovat esimerkiksi:
 moottori, pumppu, roto, aloituskanki, tasopesuri jne
 Jos käytät diesel tai petroolikäyttöistä yksikköä suljetussa tilassa, niin varmista, että pakokaasut on ohjattu
ulos.
 Kun ko. järjestelmän kanssa käytetään muita lisävarusteita (kuten letkut), niin tulee aina lukea ja seurata
toimittajan antamia turvallisuusohjeita.
 Jos pumppuyksikkö on sijoitettu perävaunuun, niin varmista, että vetävä auto on sopiva kuorman painolle !
Tarkasta trailerin rakenne ja kuvaus ohjeista.
 Kuljettajan täytyy varmistaa, että kulkuneuvo ja perävaunu ovat ajokunnossa ja paikallisten lakien mukaan
tiekelpoisia.
Pos : 15 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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5.1 Johdanto
Sinun HAMMELMANN korkeapainepumppu on vuosien korkeapainetöiden tutkimuksen ja kehitystyön tulosta.
Moderni suunnittelu ja tuotantomenetelmät mahdollistavat korkeat vaatimukset tuotteidemme laadulle.
Teille tämä tarkoittaa:
 korkea tarkkuuksista tuotantoa,
 korkeaa luotettavuutta ja
 tehokkuutta.
Pos : 18 /Allgemeines /Pumpen/2. Anwendungsbereic h @ 0\mod426_2.doc x @ 4552 @ 2 @ 1

5.2 Käyttökohteet
HAMMELMANN Korkea- ja Ultrakorkeapaine pumpuille on monia käyttötarkoituksia, kuten:
 nesteen syöttö ja kuljetus.
 muokkaus ja murto prosessit.
 muottien kuorinta ja puhdistus.
 vesileikkaus.
 siltojen, rakkennusten ja moottoriteiden kunnostus.
 yleinen korkeapainepuhdistus
 tasaiselta pinnalta,
 kuljetus ja tuontatolaitoksissa,
 putkien ja tankkien sisä, sekä ulkopuhdistuksissa jne.
Käytä vain HAMMELMANN lisävaruisteita, jotka ovat suunniteltu pumppusi
maksimipaineelle.
Jos Teillä on kysyttävää lisävarusteista tai erikoiskäyttökohteista, ota yhteyttä HAMMELMANN’iin tai valtuutettuun
jälleenmyyjään.
Pos : 19 /Allgemeines /Pumpen/3. Eins atzbedi ngungen 40° @ 0\mod721_2.doc x @ 4480 @ 2 @ 1

5.3 Yleisesti hyväksyttävät työskentelyolosuhteet
Jollei HAMMELMANN kirjallisesti (sopimuksellisesti) ole muuta maininnut pätevät seuraavat työskentelyolosuhteet:
 Käytä ainoastaan puhdasta nestettä. Kiinteiden hiukkasten partikkelikoko ei saa ylittää 10 m tai kasauma
50 mg/l. (Varmista, että sopiva suodatin on asennettu). Käytettävän nesteen lämpötila ei saa ylittää 40°C.
Maksimi syöttönopeus on 1 m/s. Tarvittavalla syöttöpaineella vähintään 3 bar ja maksimissaan 10 bar.
Ennen kuin alat käyttää, mitään puhdistusnesteitä pyydä kirjallinen lupa
HAMMELMANN’ilta !
Puhdistusnesteet eivät saa reagoida raudattomiin raskasmetalleihin (pronssiin) !
Älä milloinkaan käytä puhdistusnesteitä, mitkä sisältävät fosfaatteja tai amiineja !
Pos : 20 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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5.4 Copyright
Tämän käyttöohjeen omistusoikeus on HAMMELMANN GmbH:lla. Nämä ohjeet sisältävät teknisiä kuvauksia ja
kuvituksia, joita ei saa elektronisesti tallentaa tai muokata osittain eikä edes kokonaisuudessaan saa luovuttaa
kolmannelle osapuolelle ilman omistajan kirjallista suostumusta.
Laki suojaa valmistajaa poikkeamisesta edellä mainitusta ja johtaa tarvittaviin toimiin.
Pos : 22 /Allgemeines /Pumpen/5. Gar antiebedi ngung en @ 0\mod430_2.doc x @ 4564 @ 2 @ 1

5.5 Takuuehdot
Normaalit takuuehtomme kattaa 24 kk tai 2000 käyttötuntia – pois lukien normaalit kuluvat osat:
Takuu raukeaa, jos:
 pumppua on käytetty muihin, kuin hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin.
 turvatekijöitä on vahingoitettu (esim. säätöjä on muutettu).
 korkeapainepumppussa on käytetty varaosia tai lisälaitteita, joita HAMMELMANN ei ole toimittanut.
 jos vaurio on syntynyt:
 epäasiallisesta käytöstä.
 huolto-ohjeiden laiminlyönnistä.
 käytöstä sallitun käyttöalueen ulkopuolella.
 sopimattoman pumpattavan nesteen käytöstä.
 viallisesta asennuksesta.
 vääristä tai väärin asennetuista putkistoista.
 luvattomista rakennemuutoksista.
 kavitaatiosta.
Takuukorvausta hakiessasi pyydä takuulomake HAMMELMANN’ilta.
Tämän käyttöohjeen sisällöstä ei pura eikä muokkaa, mitään aikaisempaa sopimusta, sitoumusta
tai suhdetta. Kaikki HAMMELMANN’in velvoitteet löytyvä kauppasopimuksesta, mikä on kattava.
Mikään tässä mainittu ei muuta takuuehtoja eikä luo uusia takuita.
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Tran sport ation
Pos : 25 /Allgemeines /Trans port/Trans port S-Anl agen @ 1\mod637_2.doc x @ 1356 @ 2222 @ 1

6.1 Pakkaus
Pakkaustapa määräytyy kuljetustavan mukaisesti. Pääperiaatteellisesti pumppu ja moottori on pakattu niin, että ne
ovat säältä suojassa ja kuljetettavissa.

Kiinnitä huomiota pakkausmerkintöihin kuten:

Tämä puoli ylöspäin

Pidä pois lämmöstä

Nostoliinan kiinnitys

Suojaa sateelta

Särkyvää

Painopiste

Älä laita nokkakärryä
tähän

Älä käytä
nostokoukkua

Älä käytä trukkia tai
vastaava nostinta
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6.2 Kuljetus
 Tavallisesti dieselkäyttöiset yksiköt toimitetaan tankki tyhjänä. Pumppu ja moottori saatetaan tyhjentää öljystä
ja jäähdytysnesteestä koekäytön jälkeen.
 Huomioi vinkit ja merkinnät järjestelmässä.
 Kuljetuskiinnitykset ovat asennettu estämään mahdolliset vauriot matkan aikana.
Ther e are trans port arresters fi xed to prevent a drai ning of the fuels.

6.3 Siirtäminen
Siirrettävissä yksiköissä käyttäjän täytyy varmistaa – ennen käynnistystä – että
kulkuvälineen kaikki turvatekijät ovat kunnossa (vetoauto ja perävaunu), kuten valot ja
jarrut täysin toimivia ja, että vetoauto on sopiva perävaunun painoon nähden.
Yksikköä tulee siirtää ainoastaan vesitankki tyhjänä !

Nosta perävaunua vain siihen sopivalla nostolaitteella oikeista nostokohdista !

6.4 Suojaus
Kaikki pumppuyksiköt käyvät läpi tarkan testauksen, ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Testauksen päätteeksi
järjestelmään ajetaan syöpymisen estävää ainetta veden kanssa kosketuksiin joutuviin osiin, kuten mäntiin,
sylintereihin, pumpun nestepäähän ja muihin kiiltäviin metalliosiin. Tämä tarkoittaa, että syöpymisenestoainetta
ajetaan pumpun läpi muutama minuutin ajan ja kiiltävät osat ruiskutetaan Optimol D + F suoja aineella.
Tällä käsittelyllä on positiivisia vaikutuksia, koska esimerkiksi mäntien ruiskuttamisella Optimol F + D:llä on
voiteleva vaikutus ja se vähentää kulumista käynnistettäessä. Syöpymisenestoaine huuhtoutuu pois pumpusta
käytössä varsin nopeasti ja sillä ei ole negatiivisiä vaikutuksia korkeapaineveden puhdistusominaisuuksiin.
Tämä syöpymisenestokäsittely on riittävä kuljetukseen tehtaalta asiakkaalle. Toinen käsittely on välttämätön, jos
pumppuyksikkö varastoidaan pitemmäksi aikaa. Kysy HAMMELMANN maahantuojalta tai ota yhteys suoraan
HAMMELMANN’in asiakaspalveluun. Toisen suojauskerran käytäntö esitellään tämä käyttöohjeen kohdassa
“pysäytys” (kappaleessa "pidempiaikainen varastointi").
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Constru ction & Description

Pos : 28 /Aufbau und Besc hrei bung/Ü bers chrift Konstrukti ver Aufbau @ 0\mod156_2.doc x @ 1376 @ 2 @ 1

7.1 Rakennekuvaus
Pos : 29 /Aufbau und Besc hrei bung/S 1000-38/Konstr ukti ver Aufbau Vol vo TAD 1643VE Sc hal tgetriebe @ 14\mod_1442303434233_2.doc x @ 127613 @ 3 @ 1

7.1.1 S 1100-50 Päälirakenne
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Kohta

Kuvaus

Kohta

Kuvaus

1

HAMMELMANN Korkeapainepumppu HDP 502

8

ES2 ohjausyksikö

2

Paineensäätöventtiili

9

Hienosuodatin ilmauksella

3

Pumpun kannen nostolaite

10

3-vaihteinen manuaalinen vaihdelaatikko

4

Diesel-moottorin ilmansuodatin

11

Ilmanpainesäiliö

5

Diesel moottori

12

Syöttöpumppu

6

Akut

13

Runkorakenne

7

Äänenvaimennin

14

Moottorin jäähdytinkenno
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7.2 Kuvaus
7.2.1 Korkeapainepumpun yleinen esittely
HDP 502 on kompakti 3-mäntäinen pumppu, missä on uniikki HAMMELMANN mäntäpaketti. Erityisen edun tuo
korkeapainemännän tiivistys, mikä vähentää kitkan ja kulumisen minimiin ja takaa pitemmän käyttöiän korkeassa
paineessa.

7.2.2 Kampikammio paineistetulla voitelujärjestelmällä
Kampikammio on tarkkaan suunniteltu kestämään kovaa kuormaa. Sen tehtävä on välittää moottorin voima
syöttöakselilta pyörivällä liikkeellä pumpun männille. Voimansiirto kolmelle männälle toimii 120° pyörähdyksin
kiertokangelta ja ristipäälle. Kampiakseli on tehty karkaistusta ja lämpökäsitellystä teräksestä. Vaihderattaat ovat
sijoitettu kampiakselin sisäpuolelle lähelle ulompia kiertokankia. Kampiakseli on tuettu kahdella rullalaakerilla, jotka
on sijoitettu lähelle ulompia kiertokankia. Kiertokanget ovat varustetut liukulaakerein molemmista päistä, karaistulla,
kiiloitettulla kampiakselin pinnoilla ja yläpään tapeilla.
Paineistettu öljyvoitelujärjestelmä sisältää öljypumpun, öljynjäähdyttimen, öljynsuodattimen ja öljypaineanturin. Se
syöttää suodatettua öljyä kaikille laakereille ja liukupinnoille. Kiertokankien laakerit on voideltu kampiakselin ja
kiertokankien öljykanavia pitkin kuten myös kiertokankien yläpään tapit kiertokangissa sijaitsevien kanavien kautta.
Kiertomekanismi on tiivistetty erikoistiivisteillä ja moottoriakseli akselitiivistellä.

Tarkkaile öljynpainetta ! Ideaalinen öljynpaine on välillä 4 ja 6 bar. Turvallisuuspysäytys
suoritetaan 4 bar:issa.

7.2.3 Mäntäpaketti
Mäntäpaketti on männän tai sylinterin tiivistyspaketti. Männän tiivistys on toteutettu pakkatiivistein.
Pakkatiivisteiden sijoittelu on suunniteltu niin, että ne keskittävät itsensä. Jos haivatset suurta ohivirtausta
männissä, niin vaihda pakkatiivisteet. Kaikki ohivirtaukset ohjataan takaisin imupuolelle. Mäntä on tehty
keraamisesta aineesta.

7.2.4 Pumpun kansi
Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuun pumpun kanteen ei kohdistus vaihtelevia voimia ja
näin on voitu eliminoida halkeamisen vaara. Paineelliset alueet on kutistettu mahdollisimman pieneksi, joten
kuormitusta on saatu vähennettyä. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa ilmu- ja poistoventtiileiden helpon
huollettavuuden. Se toimii seuraavasti:
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 Männän imutahdissa
 paineventtiili sulkeutuu,
 paine nousee virtauspaineesta imupaineeseen,
 imuventtiili aukeaa,
 männnän imu sirttää nesteen syöttökammiosta sylinteriin.
 Männän liikkuessa ylöspäin
 imuventtiili sulkeutuu
 paine nousee imupaineesta paineventtiilin aukaisupaineeseen,
 paineventtiili aukeaa,
 virtaus painelinjaan.


kuva: Toiminta

Imuvesi
Purkausvesi

Kohta.

Kuvaus

Kohta. Kuvaus

A

Painekammio

E

Sylinteri

B

Paineventtiili

F

Mäntä

C

Imuventtiili

G

Kiertokanki

D

Imukammio

H

Kampiakseli
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7.2.5 3-nopeuksinen manuaalinen vaihdelaatikko
Manuaalisesti vaihdettava 3-nopeuksinen vaihdelaatikko on pumpun ja moottorin välissä ja mahdollistaa pumpun
nopeuden laskemisen niin, että sitä voidaan käyttää taloudellisella alueella.
Vaihdelaatikon välityssuhteet ovat 1:1, 1:2 ja 1:6.

Vaihdekeppi

Kiintoavain (koko 27)

Pos : 36 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1Va

Vaihteen kääntöaukon vahti

 Copyright Hammelmann GmbH


Germany  D-59302 Oelde  Carl-Zeiss-Straße 6 - 8

Pos : 37 /Aufbau und Besc hrei bung/S-Anlagen/Besc hreibung Druc kr egel ventil @ 0\mod157_2.doc x @ 2184 @ 3 @ 1

7.2.6 Paineensäädin ja ylivuotoventtiili
Paineensäädin/ ylivuotoventtiili mahdollistavat tasaisen käyttöpaineen asettamisen syöttöpaineesta aina
maksimipaineelle asti. Tämä mahdollistaa voimanlähteen optimaalisen käytön.
Ohjaus voi olla pneumaattinen tai manuaalinen.
Säätimiä on saatavilla erilaisille käyttöpaineille ja virtauksille.
Mobiiliyksiköt pneumaattisella paineensäätimellä saavat ohjauspaineen tavallisesti järjestelmän kompressorista.
Kiiteästi asennetuissa järjestelmissä ohjauspaine voidaan ottaa pneumaattisesta painelinjasta.
Ohjausilmanpaineen tulee olla vähintään 5,5 bar.
 Halutun paineen asettaminen paineensäätimellä (manuaalinen säätäminen):
 Kiristä epäkeskovipu, pumppu siirtyy tyhjäkäyntinopeuteen
 Kääntämällä säätöruuvia
» Myötäpäivään => paine nousee,
» Vastapäivään => paine laskee.
 Kun päästät epäkeskuvivun pumppu paineistuu nousee työkierroksille.

Säätöruuvi

 Ilmanpaineen säätäminen paineilman avulla:
 Käyttöpaine on suoraan verrannollinen ohjausilmanpaineeseen, jota paineensäätimelle syötetään.
 Ohjauspaineen nostaminen tarkoittaa työpaineen nousea.
 Ohjausilmanpaineen laskeminen tarkoittaa työpaineen laskua.
Pos : 38 /Aufbau und Besc hrei bung/S-Anlagen/Besc hreibung Berstsc heibe @ 0\mod158_2.doc x @ 2220 @ 3 @ 1

7.2.7 Painenalliasetelma (turvallisuusvälineet)
Painenalliasetelma on asennettu estämään pumppuun syntyvän ylipaineen esim. suuttimen tukkeutuessa tms.
Painenalli on suunniteltu kestämään tietyn paineen. Kun paine ylittyy, niin nalli repeää ja pumppu siirtyy välittömästi
minimipaineelle (veden syöttöpaineelle). Käytettävä painenalli valitaan aina noin 30 % - 40 % suuremmaksi kuin
maksimi käyttöpaine. Esimerkiksi 1000 bar "Aquajet" tasopesurissa käyttöpaine on 1000 bar ja räjäytyspaine on
1400 bar. Kaikki painenalliasetelmat on merkitty sekä käyttöpaioneella että räjähdyspaineella.
Pos : 39 /Aufbau und Besc hrei bung/S-Anlagen/Besc hreibung El ektrisc he Sic herheits abs chaltung @ 0\mod159_2.doc x @ 2188 @ 3 @ 1

7.2.8 Elektroninen turvallisuussammutus
Estääksemme ylipaineen on elektroninen sammutus säädetty 10 % suuremmaksi kuin suurin käyttöpaine. Jos raja
ylittyy, niin koko pumppuyksikkö sammutetaan. Tätä asetusta käyttäjä ei voi muuttaa.
Pos : 40 /Aufbau und Besc hrei bung/S-Anlagen/H oc hdr uc ki nstallati on @ 0\mod163_2.doc x @ 2196 @ 3 @ 1
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7.2.9 Korkeapaineasennus
Korkeapaineasennus sisältää:
 paineliitännät,
 korkeapaineletkulinjat,
 korkeapaineliitännän ja liitännät letkun varmistimille.
Pos : 41 /Aufbau und Besc hrei bung/Pumpen/Leitfähigkeitss ensor @ 8\mod_1340622047205_2.doc x @ 58693 @ 3 @ 1

7.2.10 Konduktiivisyystunnistin
Tämä pumppu on varustettu konduktiivisyystunnistimella ja se sammuttaa pumpun jos konduktiivisyys putoaa alle
sallitun tason (150 µS). Tämä on asennettu vähentämään karbiidi mäntien kulumista, sillä täysin puhdistettu vesi
imee mineraaleja männistä. Ko. anturia ei tarvita keraamisilla männillä.
 Jos arvo laskee alle 150 µS (Micro Siemens) pumppu sammuttaa itsensä 2 minuutin kuluttua ja virheilmoitus
„Demin. Water” ilmestyy ES2 näyttöön. Lisäksi tunnistimen punainen led valo syttyy välittömästi, jos arvo
laskee alle 150 µS. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen varoitus “Demin. Water” vilkkuu näytöllä. Suosittelemme
annostelupumpun asentamista lisätäksesi veden suolapitoisuutta, jotta konduktiivisyystaso pysyy yli 194 µS ja
se on ideaalinen aina 300 µS asti.
 Keltainen LED palaa tunnistimessa kohduktiivisyyden ollessa välillä 150µS - 195µS. Tämä toimii aikaisena
varoituksena siitä, että on syytä ryhtyä toimiin esimerkiksi lisäämällä syöttöveden suolapitoisuutta.
 Kun arvo on yli 195 µS niin sensorissa palaa vihreä LED valo.
Konduktiivisyysanturi
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7.2.11 Imupuolen asennus
Imupuolen asennus sisältää seuraavat asiat:
 Syöttöpumppu
 Nostaa syöttövedenpainetta ja vähentää painehäviötä suodattimessa
 Varmistaa, että minimi 3 bar syöttöpaine säilyy, jotta kavitaatio vaara minimoituisi.
 Tasaustankki
 Tasaustankki mahdollistaa jatkuvan, ilmakuplattoman veden syötön korkeapainepumpulle. Tankkiin
johdetaan myös öljyjäähdyttimen vesi ja mäntien ohivirtausvesi. Pintavahti varmistaa, että tankki ei täyty
yli, kun pumppua käytetään paineettomana. Tankki on varustettu tyhjennyshanalla, jotta tankki voidaan
tyhjentää esim. jäätymisen estämiseksi.
 Suodatin
 Poistaa kiinteitä partikkeleita vedestä ja vähentää kulumista.
 On varustettu myös ilmauksella.
 Paine-eroanturi
 On asennettu suodattimeen estämään suodattimen tukkeutumisen.
 Painemittari ja matalapainepysäytys vahti on asennettu putkeen suodattimen ja imukammion välille.
 Automaattinen ilmausventtiili estämään tukkeutumista kun paine kasvaa.
 Imulinja ja liitokset.
Pos : 44 /Aufbau und Besc hrei bung/S-Anlagen/Vol vo TAD 1643 VE Stufe II / Ti er 2 @ 11\mod_1398235122054_2.doc x @ 88824 @ 3 @ 1

7.2.12 Diesel-moottori Volvo TAD 1643 VE Step II / Tier 2
Volvo TAD 1643 VE Step II / Tier 2 on 6 sylinterinen, 4 tahti suorasuihkutus ja vesijäähdytetty suuritehoinen dieselmoottori erittäin kompaktissa rakenteisena. Lue moottorin mukana tullut manuaali, ennen kuin käytät
korkeapainepumppuyksikköä.
Pos : 45 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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7.2.13 ES2 ohjainyksikkö
Prosessoriohjattu pumpun valvontajärjestelmä suorittaa vaativia hallinta, säätö ja valvontatehtäviä, sekä kerää
tietoa diagnostiikkaa varten.


Laitteisto

 Graafinen näyttö
 Parantunut luotettavuus ja pienentynyt herkkyys käytettässä kapsuloidulla SMD tekniikalla varustettua
prosessorikorttia
 Tuuletettu muovinen kotelointi
 Flash muistille tallennettu ohjelmisto ilman paristoa
 CAN väylä liitäntä liitäntätiedon sähköiseen välittämiseen diesel-moottorin ja ohjainyksikön välillä
 Sarjaliikenneportti käyttöjärjestelmän päivitystä varten
 Lisäksi analogisia liitäntöjä
 Viiden monityökaluventtiilin hallinta graafisesti esitettävällä tilannetiedolla
 Voidaan laajentaa lähettämään tietoa tekstiviestillä tai online yhteydellä
 Kompakti ja kestävä rakenne
 Pystyy toimimaan vaativissa ilmasto-olosuhteissa
 Sietää hyvin elektromagneettisiahäiriöitä


Ohjelmisto

 Käyttöohjeet löytyvät laitteen apu-toiminnoista
 Lisää kieliä saatavilla tarvittaessa (kuten kiina, japani ym)
 Hätäohjelmointi mahdollista toiminnan vaikka tunnistin/lähetin rikkoutuisi. Jatkuva turvallisuuden valvonta.
 Parametrien ja ohjelmistopäivitysten syöttäminen ES2-työkalulla
 Parametrien lataaminen PC:lle on mahdollista
 Vian analysointi ja ennakkovaroitusjärjestelmä
 Käyttää helposti ymmärrettäviä graafisia kuvakkeita käytön helpottamiseksi
Älä koskaan ohita ES2 yksikköä käyttääksesi yksikköä.
Järjestelmäkuvaus löytyy ES2 käyttöohjeesta.
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7.2.14 Elektroninen paineanturi 04.00829.0093
Kuvaus
Paineanturi on suunniteltu vartavasten öljynpainejärjestelmiin, vedensyöttöjärjestelmiin, käyttäen toista
paineanturia, veden suodatusjärjestelmissä. Kuvauksesta poiketen painetieto välitetään elektronisena singnaalina,
mikä muuttuu paineen vaikutuksesta. Paineanturi ei vaadi huoltoa.
Määritelmä
Mitat

Syöttö
Painealue

0 – 16 bar

Räjähdyspaine

75 bar

Ylipainesuoja

32 bar

Paineliityntä

R¼A

Kiinnitysmomentti

20 Nm

Kosteat osat

Ruostumaton teräs

Ulostulot
Singlaali ulos

4 .. 20 mA

Max. ohmi (kΩ)

RL=(UB-8V)/0,02A

Tarkkuus (vaihtelu)

≤ ±0,5 %

Vasteaika (10..90%)

 3 ms

Ympäristölliset tekijät
Aineen sallitu lämpötilat

-30..+100 °C

Ympäristön lämpötila

-30..+100 °C

Muuta
Virransyöttö UB

8.. 30 V DC

Paino noin

Ca. 80 g

Sähköliitynnät

Pinnijärjestys

Liitin

M 12x1

1

UB

Terminaali yhteys

2-wire

2

n.c.

Johdon paksuus

0,14 mm²

3

0V

Kaapelin paksuus

3,4 – 4,3 mm

4

n.c.

Suojaluokitus IEC 60 529

IP67 (liitettynä IP 67
liittimin)
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7.2.15 Sähköinen painetunnistin 04.00829.0056
Kuvaus
Elektroninen painelähetin on suunniteltu erityisesti vaativiin korkeapainejärjestelmiin. Kuvauksesta poiketen paine
välitetään sähköisellä signaalilla, mikä muuttuu paineen muuttuessa. Kavitaation ja huipun suojaus takaavat
pitemmän toiminta-ajan. Painetunnistin ei vaadi huoltotoimenpiteitä.
Määritelmä
Mitat

Sissänsyöttö
Painealue

0 – 1600 bar

Räjähdyspaine

4000 bar

Ylipainesuoja

2300 bar

Paineliityntä

G½B

Kiristysmomentti

50 Nm

Märät osat

Ruostomaton teräs

Ulostulo
Singnaali ulos

4 .. 20 mA

Max. oominen kuorma

RA(UB-10V)/0,02A

Tarkkuus (vaihteluväli)

≤ ±0,5 %

Vasteaika (10..90%)

 1 ms

Ympäristöolosuhteet
Aineen sallittu lämpötila

0..+80 °C

Ympäristön sallittu
lämpötila

-20..+80 °C

Muuta
Virransyöttö UB

10.. 30 V DC

Paino noin

Ca. 300 g

Sähköliitännät

Liitin

L-liitin

DIN 175301-803A

Terminaaliliitin

2-johto

Johdinpaksuus

1,5 mm² saakka

Kaapelin paksuus

6 – 8 mm

Suojausluokka IEC 60 529

IP65 (kytkettynä
naarasliittimin
seuraten ingress
protokollaa)
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7.2.16 Solenoidi venttiili 04.05875.0107
Kuvaus
Sähkömagneettisesti ohjattu, suoraan hallittu, 3/2 lautasventtiili on osa ohjausilmansyöntön hallintaa
paineensäädin- ja ohivirtausventtiiliasennuksissa. Liitin on varustettu ledillä näyttämään kytkimen tilatiedon. Miten
solenoidin sitten asennatkin niin seuraa vertikaaliasennuksen ohjeita.
Määritelmä
Mitat

Venttiili
Nominaalihalkaisija

DN 5

Työpaine

0 ... 10 bar

Virtauksen suunta

any

Liityntä

R¼A

Kiristysmomentti

9  1 Nm

Kiinnitysruuvin momentti M
4

1,6 + 0,4 Nm

Aine

Paineistettu ilma

Solenoidi
Virta

24 VDC

Virrankulutus

16,9 W

Nesteen lämpötila

-25 °C .. +80 °C

Ympäristön lämpötila

-25° C .. +60 °C

Muuta
Paino

n. 800 g

Elektroniset liitännät

Kytkentätoiminto

Liitin

EN 175301-803 A

1

Paineistettu
ilma

Kaapeli

PG 11

2

Paineistettu
ilma

Suojaustaso

IP65 (sopivalla
liittimellä)

3

Paineistettu
llma
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7.2.17 Elektroninen lämpötila lähetin 04.05630.0074
Kuvaus
Tämä elektroninen lämpötila-anturi on erikseen suunniteltu järjestelmiin, joissa on paineistettua vettä tai öljyä.
Puolijohde muuttaa aineen lämpötilan sähköiseksi signaaliksi. Lämpötila-anturi ei vaadi huoltoa.
Määritelmä
Mitat

Syöttö
Mittausalue

0°C .. +100 °C

Paineen kesto

40 bar

Tärinän kesto

3g

Paineliityntä

R¼B

Kiristysmomentti

20 Nm

Kosteat osat

Ruostumaton teräs

Ulostulo
Signaali ulos

4 .. 20 mA

Tarkkuus (vaihteluväli)

≤ ±0,1 %

Nousuaika

t50 3,3 s

Ympäristöolosuhteet
Sallittu aineen lämpötila

-50 °C .. +150 °C

Sallittu ympärisön lämpötila

-40°C ..+85 °C

Muuta
Virransyöttö UB

10 V .. 35 V DC

Paino noin

Ca. 100 g

Sähköiset liitynnät

Pinnijärjestys

Liitin

M 12x1

1

Signal+

Terminaaliyhteys

2-wire

2

n.c.

Johtimen paksuus

Riippuu liittimestä

3

Signal-

Johdon paksuus

Riippuu liittimestä

4

n.c.

Luojausluokka IEC 60 529

IP67 (Käytettäessä
IP 67 liitintä)
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8.1 Käynnistystä edeltävät tarkistukset
 Tarkista pumpun öljypinta ja täytä tarvittaessa. Älä koskaan käytä, kun pinta on alle minimi tason.
 Tarkista onko öljyssä merkkejä vedestä (emulsiota). Jos on, niin älä käytä pumppua. Koita löytää syys. Voi olla
parasta ottaa yhtettä HAMMELMANN’iin tai valtuutettuun jälleenmyyjään, ennen kuin vaihdat öljyn.
 Tarkista moottorin öljynpinta ja täytä tarvittaessa. Älä koskaan käytä alle minimitason.
 Tarkista vetohihnan kireys ja kunto. (viitaten moottorin käyttöohjeeseen)
 Avaa suodatinkotelo ja tarkista kunto. Jos kotelo on likainen niin puhdista ja vaihda suodatin.
Pos : 58 /Vorber eitung z ur Inbetri ebnahme/Installation/S-Anlagen/Installati on der Ansc hl uss armaturen @ 0\mod541_2.doc x @ 2292 @ 3 @ 1

8.2 Pumpun liittimien asennus
 Pumpattava korkeapaineinen vesi pääsee virtaamaan tasaisesti kun:
 Kun vesi on vapaa ilma/kaasukuplista.
 Imulinja on mahdollisiman suora ilman ilmakulmia, T-kappaleita, esteetön ja vapaa turbulenssia aiheuttavista
elementeistä.
 Vedellä on alhainen virtanusnopeus ja esteetön kulku.
 Syöttönopeus: max. 1 m/s.
 Tarvittava syöttöpaine:

- min. 3 bar
- max. 10 bar

Muut arvot vaativat valmistajan kirjallisen suostumuksen.
Seuraava diagrammi määrittää imulinjan koon.
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8.2.1 Letkun sisähalkaisijan laskenta (DN)
Määrittääksesi letkun sisähalkaisijan katso seuraava taulukko. (kuva.)
 Esimerkki 1 (--------)
 Kun nopeus on v = 0.45 m/s ja ulostulo Q = 150 l/min. Suora yhteys näiden kahden arvon välillä näyttää,
että koko DN 80 on asteikon keskellä.
 Esimekki 2 (_____)
 Kun nopeus on v = 5,5 m/s ja ulostulo Q = 66 l/min. Suorayhteys näiden kahden arvon välillä näyttää, että
koko DN 16 on asteikon keskellä.


Kuva: Taulukko

 Virtausnopeus:
 Imupuoli: 0.5 m/s
 Painepuoli: 5,0 m/s
 Ei ole huomioitu:
 Putken, mutkien ja venttiilien tuomaa vastusta.
 Viskositeettia ja lämpötilan tai muiden vaikuttavien asioiden vaikutusta.
 Virtaus riippuen sisähalkaisijasta ID: Normaalisti nämä arvot pätevät.
 DN 10 max. virtaus 50 l/min
 DN 12 max. virtaus 80 l/min
 DN 20 max. virtaus 200 l/min
 DN 25 max. virtaus 300 l/min
 DN 32 max. virtaus 500 l/min - letkun pituudella n. 20 m.
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Pidentääksesi kuluvien osien kuten venttiilien, suutinten, karojen jne käyttöikää varmista,
että pumpattava aine on mahdollisimman puhdasta. Suodata kiinteät hiukkaset vedestä.
(viittaus: korkeapainepumppujen vedenlaatu)


Korkeapainepumppujen vedenlaatu

Pumppu sarja

Sarja 1
0-300 bar

Sarja 2
300-1000 bar

Sarja2
300-1000 bar

Sarja 3
1000-1500 bar

Sarja 4
1500-2500 bar

Sarja4
2500-4000 bar

pakka

pakka

dynaaminen

Pakka
dynaaminen

Pakka
dynaaminen

karbiiditeräs

75 µm

50 µm

10 µm

10 µm

1 µm

1 µm

0 – 20° dH

0 – 20° dH

0 – 20° dH

0 – 20° dH

3 – 10° dH

3 – 10° dH

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

Tiivistetyyppi
Suodatusaste
Kovuus *
pH
Min sähkönjohtavuus

300 µS/cm

Max. kiintohiukkasia

200 mg/l

200 mg/l

50 mg/l

50 mg/l

20 mg/l

20 mg/l

Max. kalsium
karbonaatti sisältö
(CaCo3)

350 mg/l

350 mg/l

350 mg/l

350 mg/l

50 – 175 mg/l

50 – 175 mg/l

Max. rautasisältö
(Fe)

0,5 mg/l

0,5 mg/l

0,5 mg/l

0,5 mg/l

0,5 mg/l

0,5 mg/l

Max. kloridi sisältö
(Cl)

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

Max. sulfaatti sisältö
(SO4)

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

Max. fosfaatti sisältö
(PO3)

50 ppm

50 ppm

50 ppm

50 ppm

50 ppm

50 ppm

Max. silikaattisisältö
(SiO2/SiO4)

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

5 mg/l

Max. vapaiden
kloridien sisältö

1 mg/l

1 mg/l

1 mg/l

1 mg/l

1 mg/l

1 mg/l

* partikkelien tyypistä riippuen (kovuus)
Älä käytä syövyttäviä lisäaineita rautadattomien raskasmetallien kanssa (jos on tarve, niin kysy
HAMMELMANN:ilta).
Joissain tapauksissa yllämainituista voidaan poiketa! Kysy HAMMELMANN:ilta oikeaa suodatus ratkaisua.
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Muunnostaulukko eri kovuusasteille ja yksiköille
Kovuusaste ja yksiköt

mval/kg

german
°dH

french
°f

english
°e

amerik.
ppm

mmol/l

28 mg CaO
oder 50 mg
CaCO3
per 1000 ml
vettä

10 mg
CaCO3
per 1000 ml
vettä

10 mg
CaCO3
per 1000 ml
vettä

1 gran CaCO3
per gallon
14,3 mg
CaCO3 per
1000 ml
vettä

1 part CaCO3
per million
1 mg CaCO3
per 1000 ml
vettä

1000 mg
CaCO3
per 1000 ml
vettä

1,0
0,357
0,2
0,286
0,02
2,00

2,8
1,0
0,56
0,8
0,056
5,60

5,0
1,78
1,0
1,43
0,1
10,00

Määritelmä

1 mval/kg
1o dH
1o f
1o e
1 ppm
1 mmol/l

3,5
1,25
0,7
1,0
0,07
7,02

50,0
17,8
10,0
14,3
1,0
100

0,50
0,18
0,10
0,14
0,01
1,0
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Pumppu saattaa likaantua:
-

Liian suuresta veden syöttönopeudesta.

-

Kun yhdistetään harvoin käytettyyn syöttölinjaan.

-

Kun otetaan syöttö palopostista.

Ennen kuin kytket syötön pumppuun anna veden valua vapaasti noin minuutin ajan.
Ennen jokaista käyttökertaa:
Tarkasta vedensuodatin säännöllisesti ja tarvittessa vaihda suodatin.
-

Korkeapainepumpuissa 1500 bar asti viimeistään 100 käyttötunnin jälkeen.

-

Korkeapainepumpuissa yli 1500 bar viimeistään 50 käytötunnin jälkeen.
Älä koskaan puhdista suodatinta, vaan vaihda se aina uuteen. Käytä vain alkuperäisiä
HAMMELMANN varaosia !

Tukkeutunut suodatin voi aiheuttaa kavitaatiota ja vauriottaa pumppua. Kavitaation aiheuttamat vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
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8.2.2 Huomioita varusteiden asentamisesta
Liitä vain sellaisia osia (korkeapaineletkut, liittimet jne) korkeapainepuolelle, jotka kestävät
käyttöpaineen ja virtauksen. Tarkasta osien sertifikaatista.
Tarkasta säännöllisesti letkut, liittimet ja työkalut (kuten suuttimet, kanget jne) vuotojen
varalta. Vuodon sattuessa sammuta järjestelmä välittömästi.
Korjaa vuoto vasta, kun järjestelmä on sammutettu ja paineeton.
HDP 502 / S 1100-50 liitoksia ovat esimerkiksi:
 Imuletkut

Ennen kuin liität syöttölinjan (letku) korkeapainepumppuun (imupuolelle), niin huuhtele
letku.
Irroita suojatulppa imuliitännästä ja varmista, että liityntä on puhdas. Valuta vettä
minuutin verran, ennen kuin kytket syöttöveden imuliitäntään.

 Korkeapaineletku

Irroita letkun suoja k.p. vesiliitynnästä. Varmista, että kierre on puhdas ja voitele se
Molykote (1000 anti-seize) rasvalla. Irroita korkki letkusta ja toista puhdistus/voitelu
toimenpiteet. Liitä letku. Puhdistus, rasvaus ja letkunvarmistustoimenpiteet on myös
huomioitava letkua jatkettaessa.

 Öljynjäähdyttimen
syöttö

Tavallisesti öljynjäähdyttäjän syöttö otetaan imulinjasta, mutta jos imuveden lämppötila
on yli 35°, niin on järjestettävä erillinen viileämpi syöttö.

 Ohivirtauslinja

Liitä ohivirtausletkulinja (paineensäätimeen tai ohivirtausventtiiliin). Ohivirtauslinjaa
käytetään, kun pumppu käy paineettomana eikä työkaluja ole käytössä. Liitä linjaan
sopiva keräilyastia tai virtauskanava viemäriin.

 Jäähdytysveden linja

Liitä jäähdytysvesiletku. Liitä linjaan sopiva keräilyastia tai virtauskanava viemäriin.

 Mäntien jäähdytys

Älä koskaan sulje mäntien jäähdytyksen poistolinjaa. Jäähdytysveden on virrattava
vapaasti. Ohjaa linja tarvittaessa sopivaan astiaan.

 Ohjauskaapeli

Irroita sähköliittimen suojatulppa. Varmista, että liittimet on kuivat ja puhtaat ennen
kytkemistä.

 Pneumaattinen
ohjauslinja

Liitä ilmaletku (pneumaattisesti ajettava korkeapainepistooli) yksikön lukitusliittimeen.
Varmista, että liitännät ovat kunnossa ja puhtaat.

Älä koskaan kytke ohjauskaapelia, kun järjestelmä on > PÄÄLLÄ <. Erittäin vaarallista!
Älä koskaan kiristä vuotavaa letkua paineistettuna. Korjaa vuoto vasta, kun järjestelmä on
pysäytetty ja paineeton.
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Korkeapaineletkujen kiristysmomentit

Nimellishalkaisija
[DN]

2500
3200
2500
3200
2100
290
530
1250
1600
250
440

5
8
12
10

12

1100
1400
1800
170
340
1000
1000
1400
1600
140
260
700

20

25

5
8
12

Paine
[bar]

2500
3200
2500
2800
2100

Liitin

Kiintoavain
[mm]

Momentti
[Nm]

M 14 x 1,5 LH suora

70

M 20 x 1,5 LH suora

95

Aineen max
lämpötila
[°C]

70

Pienin
kääntösäde
[mm]
175
200
250
290

M 18 x 1,5 DKL

32

50

100

130

M 22 x 1,5 DKO

30

30

70

150
95

M 22 x 1,5 DKL

27

62

100

180

32

33

70

kumi 250
polyamid 100
110
290

36

83

100

240

M 24 x 1,5 DKO
M 24 x 1,5 DKO
M 30 x 1,5 DKM

M 36 x 2,0 DKO

46

49

70

280
170
350
350

M 38 x 1,5 DKM

46

105

100

300

M 42 x 2,0 DKO
50
57
Liitäntä painerenkaalla ja mutterilla
Painerengas
Painemutteri

100

355

175
M 14 x 1,5 LH

M 30 x 2

32

150

M 20 x 1,5 LH

M 42 x 2

46

205

70

200
250
290
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8.3 Korkeapaineletkun liitäntä
Liitä korkeapaineetku, varmistinsukka ja hakakiinnitys kuten kuvassa 5.1. ja 5.2. (viittaus korkeapaineletkujen
momenttitaulukkoon). Siirrä letkut työalueelle ja asenna valmiiksi järjestelmän käynnistystarkistusta varten.
Varmista, että likaa ei pääse liittimiin. Älä liitä työkaluja vielä.


Kuva Letkuliitännät
Puristuskaulus

k. p. ulostulo

Varmistinsukka

Hakakiinnitys

Letkuliitos

Mutteri

Kun liität letkuja, niin varmista, että suojaetäisyys on (5 mm  1) on merkitty.
Varmista, että hakakiinnitys on paikallaan.
Tarkista uudelleen kaikki korkeapaineliitokset ja letkunvarmistimet.
Pos : 71 /Vorber eitung z ur Inbetri ebnahme/Installation/S-Anlagen/Sc hlauc hansc hlüsse @ 0\mod175_2.doc x @ 2248 @ @ 1



Kuva Letkunliitos
Korkeapaineletku

Painemutteri
Momentti = 120 Nm
Pos : 72 /Vorber eitung z ur Inbetri ebnahme/Installation/S-Anlagen/Sc hlauc hsic her ung @ 0\mod176_2.doc x @ 2272 @ @ 1
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Kuva Turvallinen letkusta letkuun ja letkusta työkaluun liitos

Vaijerista tehty letkunvarmistin kytketään kaikkiin HDP 502 / S 1100-50 pumpun letkuihin ja
varusteisiin estääksemme letkun ruoskavaikutuksen, jos liitos irtoaa:
 Korkeapaineulostulon ja letkun liitokseen,
 Letkusta letkuun liitettäessä
 Letkun ja työkalun liitokseen.
Pos : 73 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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9.1 Käynnistys
HDP 502 / S 1100-50 pumppu on täysin auttomaattinen. Kun haluttu paine on asetettu, niin sitä ohjataan työkalulta
tulevalla sähkösignaalilla.
Kun päästetään kytkimestä(-mistä) moottorin nopeus tippuu automaattisesti tyhjäkäyntikierroksille. Kun liipasimesta
vedetään, niin moottori nostaa automaattisesti kierrokset saavuttaakseen oikean paineen.
Turvallisuus ohjeet vaativat, että yksikköä ei saa koskaan käyttää korkeammalla paineella, kun mille se on
suunniteltu.
Viittaus laitekorttiin tai pumpun nimikorttiin max käyttöpaineesta. Älä koskaa ylitä max
käyttöpainetta.
Vahingon, laiterikon tai vuodon sattuessa paina välittömästi hätäpysäytyspainiketta.

9.1.1 Lämmitysajo ja järjestelmän tarkistus
On välttämätöntä käyttää pumppua ja tehdä tarkistukset, ennen kuin lisävarusteita liitetään.
 Tarkista pumpun öljypinta ja lisää tarvittaessa. Öljytaso ei saa olla mittatikun minimi
merkin alapuolella.
 Tarkasta, että öljystä ei löydy merkkejä vedestä (emulsiota). Jos löytyy, niin selvitä ja
korjaa syy, sekä vaihda öljy (katso “huolto” kohdasta “öljynvaihto”)
 Dieselkäyttöisissä yksiköissä: Tarkasta moottorin öljytaso ja täytä tarvittaessa.
 Tarkista suodatinkotelon kunto ja syöttö. Jos kotelo on sisältä likainen niin puhdista ja
vaihda suodatin.

Käynnistettäessä:
Paineistettuna korkeapaineletku lyhenee. Varmista ohjauksen toimivuus lisävarusteelta
(kuten pistoolilla). Jos pistooli lojuu lattialla, niin se voi, paineen noustessa, hypätä ilmaan
ja hajota tippuessaan.
 Avaa ja aukaise ohjauspaneelin suojakorkki.
 Jos asennettu, käännä akun katkaisija päälle
 Avaa lukko ja varmista, että hätäpysäytyspainike
tarvittaessa avaimella.
 Paina näppäintä

ei ole painettuna. Avaa hätäpysäytyspainikke

aktivoidaksesi perus näytön. Perus näyttö tulee esille. Varmista, että se näyttää:

 Paine on nolla näytön vasemmassa laidassa ( 30 bar vaihteluväli näytössä – viittaus. ES2
käyttöohjeeseen).
 Rpm on nolla näytön vasemmassa laidassa.
 Jännite on kunnossa
 Polttoainemittari (Tankin täyttöaste %) näytön oikeassa laidassa kertoo riittävästä polttoainemäärästä.
 Käytä sellasita dieseliä, jossaon alle 0,5 % rikkiä. Varmista siisteys tankatessa.
Huomiotta jättäminen voi vaikuttaa öljynvaihtoväliin.
Kone ei pysäytä itseään automaattisesti, kun polttoaine alkaa käymään vähiin. Tarkista
tilanne säännöllisesti.
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Ulkoisen virtalähteen käyttö käynnistettäessä saattaa vaurioittaa ES2 ohjainyksikköä.
Kun vaihdat akkua, niin varmista, että hätäpysäytyspainike on painettuna ja lukittuna. ES2
sisältää sähköosia, jotka rikkoutuvat, jos altistuvat yli 36 V jänniteelle.
To operate the high pr ess ure pump unit with the ES2 micr opr oc ess or refer to the ES2 manual.

9.1.2 Korkeapainepumpun käynnistys
Pistoolin käyttäjällä tulee olla tukeva jalansija ja ote työkalusta, mutta liipasin ulkona“OFF”
asennossa.
Korkeapaineinen vesi on erittäin tehokas leikkaustyökalu ja siksi vaarallinen!
Älä koskaan, missään tilanteessa osoita toista henkilöä pistoolilla, kangella, tms. edes
paineettomana !
 Avaa pumpun vedensyöttö.
 Tarkasta syöttöpaine (min. 3 bar) ja
 Vapauta hätäpysäytyspainike

.

 Paina näppäintä
(valinta
aktivoituu) käynnistääksesi uudelleen dieselin esilämmityksen.
Esilämmitysvaihe päättyy 15 sekunnin kuluttua tai kun moottori käynnistyy. Tänä aikana näytöllä näkyy:
 Esilämmitysaikaa jäljella 15 - 0 sekunttia.
 Akun jännite vähintään 24 V

Esilämmitysvaihteen voi käynnistää uudelleen painamalla

 Paina näppäintä

(valinta

) uudelleen.

. Starttimoottori sammuu automaattisesti kun moottori käynnistyy.

 Riippuen tehtaan asettamasta käyttötilasta näytöllä näkyy:
 paine
 Dieselin tyhjäkäynti r.p.m.
 Akun jännite ja polttoainemäärä (%)
Pumppu täytyy sammuttaa ja tehdä paineettomaksi ennen kuin letkuliitoksia tai
vuotokohtia voi tutkia!
 Tarkkaile öljynpainetta!
 2 bar min. öljynpaineella käynnistä korkeapainevesi.
 Tarkasta aikaisemmat arvot (kierrosluku tai paineohjattu ohjaus). Tarvittaessa muuta arvoja (viitaten ES2
käyttöohjeeseen).
 Paina näppäimistöltä

.

 Paina hätäpysäytyspainike

alas ja lukitse.

 Sammuta vedensyöttö.
 Laske ja lukitse äänieristetty kansi.
 Nyt voit liittää työkalun järjestelmään: Tehdäksesi niin:
 Irroita suojatulppa korkeapainetyökalun liitännästä. Varmista, että liitäntä on puhdas ja rasvaa Molykotella.
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 Tarkasta korkeapaineletkuliitos uudestaan ja liitä se. (viitaten taulukkoon: korkeapaineletkujen
kiristysmomentit).
 Jos lisäät muita laitteita, kuten: Roton pistooliin, niin toista tarkastus, Molykote rasvaus ja liittimen tarkastus
prosessi.

9.2 Korkeapainepumpun käynnistys
Pistoolin käyttäjällä tulee olla tukeva jalansija ja ote työkalusta, mutta liipasin ulkona
“OFF” asennossa.
Korkeapaineinen vesi on erittäin tehokas leikkaustyökalu ja siksi vaarallinen!
Älä koskaan, missään tilanteessa osoita toista henkilöä pistoolilla, kangella, tms edes
paineettomana!
 Koneen käyttäjän tulee kytkeä syöttövesi päälle ja odottaa työkalun käyttäjän merkkiä siitä, että vesi virtaa
vapaasti työkalun läpi.
 Esilämmitys

paina näppäimistöltä

 Käynnistääksesi moottorin

(valinta aktivoituu

paina näppäimistöltä

).

.

 Työntekijä voi nyt painaa liipaisinta ja aloittaa työskentelyn. Koneen käyttäjän tulee tarkkailla moottorin
nopeutta tai painetta. Paineen tulee nousta vähitellen valitulle tasolle.
 Toisen käyttäjän tulee aina seurata pumpun painemittaria, nouseeko paine tasaisesti ja tarkkailla työkalun
käyttäjää.
Onnettomuuden, laitevian tai vuodon sattuessa pumppu on aina sammutettava välittömästi
hätäpysäytyspainikkeesta. Turvallisuussyistä on syytä irroittaa käynnistysavain ja laittaa
se turvalliseen paikkaan.

9.3 Järjestelmän käyttö


Käytönaikainen valvonta

 Koneen käyttäjän tulee jäädä paikoileen ja valvoa järjestelmää, sekä työntekijää.
Onnettomuuden, laitevian tai vuodon sattuessa koneen käyttäjän tulee painaa
hätäpysäytyspainiketta välittömästi sekä poistaa avain virtalukosta turvallisuus syistä.
 Tarkkaile painetta näytöltä.
Paine näyttää myös käytettävän suuttimen koon sopivuuden. Jos maksimipaine 1400 bar
saavutetaan tyhjäkäynnillä tai alhaisilla kierroksilla, niin suutin on liian pieni. Jos
maksimipainetta 1400 bar ei saavuteta täysillä kierroksilla, niin suutin on liian suuri. (katso
suutintaulukosta)
 Valvo moottorin rpm näyttöä. Aina kun työntekijä päästää liipasimesta koneen tulee siirtyä tyhjäkäynille.
Tarkasta säännöllisesti korkeapaineletkut, liitokset ja työkalut (kuten suuttimet, kanget tms)
vuotojen varalta. Vuodon sattuessa sammuta korkeapainepumppu välittömästi.
Korjaa vuoto vasta kun järjestelmä on sammutettu ja paineeton.
 Taukojen aikana (lounas, vuoronvaihto, tms) ja kun järjestelmä sammutetaan, avaa ja nosta äänieristyskannet
ja tarkasta pumpun vuotoveden määrä. Pumpun pohjalla on muovikannu, mihin vuodovedet lasketaan. Pieni
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vuoto on normaalia ja sitä tarvitaan. Lisääntynyt vuoto tarkoittaa, että tiivisteet on säädettävä tai vaihdettava
(katso osio “huolto”).
 Katsoaksesi huoltoasetuksia käytön aikana (käyttäjävalikko) katso ES2 ohjainyksikön käyttöohjeet.
 Joitain toimintoja ei voi käytön aikana käyttää normaalista valikosta, kuten esilämmitys.
Estä asiattomilta henkilöitä pääsy ES2 hallintalaitteelle kun lopetat työt ja suljet oven, tai
laita näppäinlukko päälle “ON” (katso ES2 käyttöohjeet).
Symbooli ilmestyy näyttöön.
Jos järjestelmä on varustettu akun virran katkaisijalla, niin älä katkaise sitä, kun moottori
on käynnissä.
 Jos järjestelmä sammuttaa itsensä, niin virheilmoitus ilmestyy näytölle selväkielisenä..
 Turvallisuutesi takia paina hätäpysäytyspainike alas ,
ennen kuin aloitat korjaustyöt. Ota avain lukosta ja
pidä se itselläsi. Vasta sen jälkeen voit alkaa korjata vikaa tai häiriötä (katso ES2 ohjainyksikön käyttöohjeet).
Pos : 76 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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9.4 3-Nopeuksisen manuaalisen vaihdelaatikon käyttö
Vaihda vaihteita vain silloin kun ne eivät liiku !

Öljyntäyttöputki
Lukitusnasta

Vaihdekeppi
1. Vaihde = I (välityssuhde 1: 6)
2. Vaihde = II (välityssuhde 1: 2)
3. Vaihde = III (välityssuhde 1: 1)
N = Vapaa
 Vaihtaaksesi vaihdetta (vain kun vaihdelaatikko ei pyöri), vapauta lukituspinni ja vaihda vaihde kääntämällä
vaihdekepistä. Lukitse lopuksi lukituspinnillä.
 Jos et saa vaihdetta vaihdettua, voit kääntää vaihdetaatikkoa manuaalisesti hylsyavaimella (koko 27)
saadaksesi vaihdetaatikon hammasrattaat asentoon, missä vaihteen vaihtaminen on mahdollista. Hylsyavainta
säilytetään vaihdelaatikkoa vastapäätä.

Vaihdelaatikon kääntöpultti
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 Käännä vaihdelaatikkoa myötäpäivään, varovasti
vaihdekepistä työntäen kunnes vaihde vaihtuu.

Vaihdekeppi

Hylsyavain (koko 27)

Varmista, että irroitat hylsyavaimen kun vaihde on vaihdettu!
Pos : 78 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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10.1 Yksikön pysäyttäminen
Nämä ohjeet kattavat yksikön pysäyttämisen ja yön yli sammutuksen. Jos on minkäänlaista vaaraa jäätymisestä
yksikkö tulee kokonaan tyhjentää ja täyttää jäätymisenestoaineella.
 Työntekijän tulee päästää liipasimesta.
 Moottorin rpm tippuu tyhjäkäynnille. Anna moottorin käydä 2 - 3 minuuttia tyhjäkäynnillä, että se jäähtyy.
 Paina painiketta

.

 Jos tarkoituksenna on pysäytys, niin paina ja lukitse hätäpysäytyspainike
paikkaan.

ja talleta avain turvalliseen

 Jos akuilla on oma katkaisija, niin älä kytke pois akkuja vasta kuin vasta 2 min siitä, kun moottori on
pysäytetty.
If the unit shall be out of operati on for mor e than one week, s witch off the battery to prevent them discharging.

10.2 Yön yli pysäytys
 Avaa lukitus ja avaa äänieristyskannet.
 Tee päivittäinen tarkastus.
 Sulje ja lukitse äänieristyskannet. Laita avain turvalliseen paikkaan.
 Kytke vesi, letkunvarmistus ja sähköliitäntä irti työkalusta. Säilytä työkaluja asianmukaisesti ohjeiden
mukaisesti. Käytä, joko tulppaa tai muovisuojusta teipillä kiinnitettynä suojaamaan letkun päitä.
 Aseta sähköliittimen suojatulppa paikoilleen.
 Irroita korkeapaineletkut ja varmistimet. Puhdista kierreliitokset ja voitele Molykote 1000 leikkautumisen estolla.
Suojaa kuten aikaisemmin kuvattiin. Tarkasta letkun päälisin puolin vaurioilta ennen varastointia.
 Puhdista pumpun korkeapaineliitännät, rasvaa Molykotella ja aseta suojatulpat.
 Irroita ohjauskaapeli ja laita suojatulppa paikoileen. Tarkasta kelatessa mahdolliset vauriot. Laita suojatulppa
pumppuyksikköön.
 Irroita imu, ohivirtaus ja jäähdytysvesiletkut. Puhdista liittimet ja aseta suojakorkit. Myös imuletku tulee suojata
ja puhdistaa tarvittaessa.
 Lukitse ohjauspaneelin kansi ja laita avain turvalliseen paikkaan säilöön.
Pos: 81 /Ausser betriebnahme/S-Anlag en/Längere Auss erbetriebnahme @ 0\mod183_2.doc x @ 2336 @ 2333333 @ 1

10.3 Pitempiaikainen pysäytys
Pitempiaikaisen sammutuksen tapahtuessa Aquajet ja sen lisävarusteet tulee säilöä lämmitetyssä tilassa, missä on
kuiva ilma. Useisiin varotoimiin on ryhdyttävä seuraavan käynnistyksen varmistamiseksi.

10.3.1 Yksikön tyhjentäminen
 Kun tyhjennät järjestelmän, niin avaa syöttöpumpun ja filtterin tyhjennysruuvi ¼ - ½ kierrosta 12 mm A/F
kiintoavaimella.
 Sulje syöttöliittymä.
 Aja pumppua työjäkäynnillä muutama sekuntti ja pysäytä. Tämä on tärkeää, kun suoritetaan jäätymisen estoa!

10.3.2 Yksikön ilmaus ennen ensimmäistä käyttöä tyhjentämisen jälkeen
 Moottorin ollessa paikoillaan sulje kaikki tyhjennysruuvit.
 Ruuvaa ilmausruuvi auki syöttöpumpusta.
 Avaa imuliitäntä ja liitä syöttöletku.
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 Käynnistä vedensyöttö (tai muun nesteen) ja odota kunnes vesi virtaa vapaasti syöttöpumpusta.
 Sammuta vedensyöttö ja sulje tyhjennysruuvit.
 Kaynnistä vedensyöttö ja käynnistä pumppu.

10.3.3 Järjestelmän täyttö
 Syöpymisen estämiseksi suosittelemme seuraavaa:
 89 % puhdasta vettä
 10 % Shell 9156 tai vastaavaa
 1 % ESKAPHOR EM 96 tai vastaavaa
 Moottorin ollessa paikoillaan täytä puskuritankki melkein täyteen imuliittimen kautta.
 Avaa puskuritankin kansi ja lisää oikea määrä korroosionestoainetta.
 Irroita imuletku ja sulje imuliitäntä ruuvattavalla korkilla.
 Aseta lyhyt kp -letku painepuolen ulostuloon ja vie toinen pää tasaustankkiin.
 Aja pumppua TYHJÄKÄYNNILLÄ noin 2-3 min niin, että emulsio kiertää järjestelmän läpi.
 Tarkkaile emulsiota tankissa ja lisää tarvittaessa Shell Donax C:tä.
 Pysäytä pumppu
 Irroita letku K.P. vesiliitynnästä. Puhdista, rasvaa ja tulppaa liityntä.
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Nesteen virtauskaavio
Kohta

Kuvaus

1

Korkeapainepumppu

2

Imukammio

3

Suodatin

4

Syöttöpumppu

5

Imulinja

6

Neste

7

Korkeapaineletku

8

Syöttöliitäntä

10.3.4 Jatkotoimenpiteet
 Irroita välitilan suojalevyt ja puhdista, sekä kuivaa tila huolellisesti. Ruiskuta näkyvillä olevat männät Optimol
F + D nesteellä. Älä ruiskuta tai voitele karbiidi mäntiä millään tavoin.
 Irroita vuotovesisäiliö. Tyhjennä se ja säilytä erillään.
 Irroita akut säilytystä varten. Täytä tislatulla vedellä.
 Sulje ja lukitse äänieristyskotelo (jos käytössä). Pidä huolta siitä, että yksikön avaimet on säilytetty turvallisessa
paikassa.

10.3.5 Letkut
 Ennen kuin teet edellä kuvattuja voitelu- ja suojaustoimenpiteitä, niin puhdista liittimet hyvin paineilmalla.
 Ole huolellinen, kun tulppaat / suojaat.
 Älä kelaa liian tiukalle. Varmista, että letkussa ei ole jyrkkiä mutkia.

10.3.6 Lisävarusteet
 Puhdista ja kuivaa kaikki lisävarusteet. Kiinnitä erityistä huomiota liittimiin. Voitele ja suojaa kierteet, kuten
aikaisemmin on kuvattu.
 Varmista, että sähköliitännät on tulpattu ja suojattu. Niiden on oltava täysin kuivia. (Toista sama johtokelalle)
 Irroita suuttimet erillistä säilytystä varten. Voitele suutintukin kierteet ja suojaa lialta.
 Voit ruiskuttaa ohuen kerroksen suoja-ainetta metallipinnoille.
Älä käytä sellaisia aineita suojaukseen, jotka voivat tunkeutua tiivisteisiin, laakereihin jne vahingoittaen niitä.
Purkaminen jälkeen on tehtävä tarkistukset, niin kuin tässä ohjeessa on aikasemmin kuvattu. Kun akut ja
vuotovesisäiliö on irroitettu, on jäätymisvaaran poistamiseksi noudatettava edellisellä sivulla kuvattua
tyhjennysprosessia.
Pos : 82 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.1 Vianetsintä ja korjaus
Huoltotöitä saa suorittaa vain silloin, kun järjestelmä on kytketty pois käytöstä ja
paineeton !
Aina kun havaitset vian tai epäilet sitä, niin sammuta järjestelmä välittömästi
hätäpysäytyspainikkeesta !
Ennen kuin alat tutkimaan, huoltamaan tai korjaamaan korkeapaineyksikköä, niin
pysäytä se ja tee koko järjestelmä paineettomaksi. Paina ja lukitse
hätäpysäytyspainikkeesta
. Ota avain lukosta ja laita turvalliseen paikkaan.
Suositus:
Henkilön, joka käyttää korkeapaineyksikköä tulisi pitää avain itsellään.

11.1.1 Ilmoitetut viat
Järjestelmä on suojattu vaurioilta automaattisella sammutustoiminnolla. Järjestelmä sammuu välittömästi ja
vikailmoitus tulee näytölle selväkielisenä.

Paina painiketta

lukitse

varmuuden vuoksi.

Vikakoodi ja syy on kuvattu ES2 ohjeissa.
Viat, mahdolliset syyt ja korjaukset on kuvattu alla.
Vian korjauksen jälkeen vikailmoituksen saa pois näytöltä painamalla painiketta

.

Jos vikailmoitus ei poistu näytöltä, niin vika ei ole poistunut.
Jos käytät ulkoista virtalähdettä käynnistyksessä, niin se saattaa vaikuttaa ES2
ohjausyksikön toimintaan.

11.1.2 Havaitut viat
Seuraavat viat on ilmiselviä ja voidaan havaita käyttäjän toimesta, eikä niistä ilmoiteta ES2 näytöllä.
Vika

Mahdollinen syy

Korjaus

 Akku tyhjä.

 Vaihda tai lataa.

a) Sähköjärjestelmä ei reagoi
painikkeeseen

 Hätäpysäytyspainike
edelleen painettuna.

.

on



Vapauta hätäpysäytyspainike

 Akku on vähissä tai loppu.

 Lataa tai vaihda.

 Tarkasta onko järjestelmä rikki.

 Ota yhteys HAMMELMANN
asiakaspalveluun tai laitteen
maahantuojaan.

 Työkalun ohjauskytkin viallinen.

 Vaihda.

c) Pumppu ei nosta painetta.

 Ohivirtausventtiiliin ei tule
ohjauspainetta.

 Tarkasta järjestelmän ilman/öljynpaine.

d) Painenalli puhki.

 Maksimi paine ylitetty

 Vaihda painenalli. Selvitä syy

b) Moottori ei reagoi painikkeeseen
.
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 Moottori ei saavuta tarvittavaa
kierroslukua.

 Katso moottori käyttäohjeesta.

 Nopeudenohjausjärjestelmä
viallinen.

 Kysy HAMMELMANN
asiakaspalveluun tai soita
maahantuojalle

 Työkalun suutin on liian suuri tai
kulunut.

 Vaihda suutin.

 Ohivirtaus vuotaa.

 Tarkista ilman-/öljypaine ja
painekalvo vuotojen varalta. Tarkista
järjestelmän paine.

 Ohivirtauksen osat kuluneet.

 Vaihda tai korjaa ohivirtausosat.

 Pumpun kannen tiivisteet
vialliset.

 Vaihda tiivisteet.

 Viallinen imu- tai paineventtiili.

 Vaihda tai korjaa venttiilit.

 Vuoto korkeapaine liitoksessa tai
letkussa.

 Huom! Älä yritä tutkia lähemmin,
ennen kuin järjestelmä on ajettu
pysäytetty !

e) Liian alhainen työpaine.

 Tutki ja kiristä tai vaihda tarvittaessa.
 Kuluneet männäntiivisteet.

 Vaihda männäntiivisteet. Korjaa, jos
mahdollista.

 Imu- tai paineventtiili jumittaa.

 Venttiilit tai niiden istukat kuluneet.
Vaihda tai korjaa venttiilit ja istukat
tarvittaessa.

g) Poikkeuksellisen paljon vuotoa
välitilaan.

 Matalapainetiiviste viallinen.

 Korjaa tai vaihda.

h) Öljytikussa tai vuotovedessä
emulsiota.

 Vettä pääsee kampikammioon
Männän ja kampikammion
välinen kumipalje viallinen.

 Kysy HAMMELMANN asiakaspalvelusta tai maahantuojalta.

 Öljynpaine liian korkea

 Säädä järjestelmän öljynpaine.

 Järjestelmässä liikaa öljyä

 Vähennä.

f)

i)

Korkeapaine letku sykkii.

Kampikammion öljynvuoto
Moottori käynistyy ja käy hetken pysäyttäen itsensä. Kun moottoria yritetään käynistää useita kertoja, niin
virheilmotuksia voi tulla monia.
 “laturi vika” tai
 “Moottorin öljypaine alhainen” tai
 “Pumpun öljynpaine alhainen””
Mahdollinen syy: Moottori ei saa riittävästi polttoainetta.
 Täytä polttoainesäiliö.
 Puhdista polttoainesuodatin tai vaihda tarvittaessa.
 Ilmaa polttoainejärjestelmä.
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11.1.3 Elektroniset viat
Sähkövioista tulee tavallisesti ilmoitus, ai niitä esiintyy, kun työkalun ja pumppuyksikön välinen signaali katkeaa.
Nämä voidaan havaita (etsiä) testilaitteella.
Kaikki ohjaukseen tai valvontaan liittyvät sähköviat tulee ilmoittaa HAMMELMANN:ille tai maahantuojalle.
Tavallisesti tämä tarkoittaa ongelman ohjaamista HAMMELMANN:in tai maahantuojalle. Usein on hyödyllista,
toimittaa samalla kytkentäkaaviot ja piirustukset tms.

11.2 Huolto
11.2.1 Päivittäiset tarkastukset ja valvonta
Tarkasta seuraavat kohteet:
 Tarkasta pumpun ja moottorin öljypinta. Täytä tarvittaessa.
 Pumpun välitila visuaalisesti.
Irroita suojalevy ainoastaan, kun pumppu ei ole käynissä.
 Tarkasta merkkejä öljystä vedestä (emulsio). Jos löytyy, niin älä käytä pumppua. Etsi syy ja korjaa vika.
 Tarkista, josko vesisuodatin on likainen.
 Tarkasta esisuodattinen ja veden imulinjaston kunto. Puhdista ja vaihda tarvittavat osat
 Tarkasta esipainepumpun hihnan kireys ja kunto.
 Tarkasta akkujen, renkaiden jne. kunto.
 Viitaten moottorin ja trailerin käyttöohjeisiin.

11.2.2 Vedensuodattimen huolto
Tarkasta päivittäin vesisuodattimen ja suodatinpussin puhtaus.
Niin tehdäksesi, pysäytä yksikkö ja vedensyöttö ja:
 Avaa suodattimen tyhjennyshana kääntämällä ¼ - ½ kierrosta.
 Löysää suodattimen päältä pyöreät lenkkiruuvit ja käännä ne alaspäin.
 Irroita kansi ja suodattimenasetin.
 Ota suodatin ulos ja tarkasta se.
 Suodattimen vaihto tulee tehdä
 Korkeapainepumpuissa, joiden käyttöpaine on alle 1500 bar, joka 100 työtunnin jälkeen.
 Korkeapainepumpuissa, joiden käyttöpaine on yli 1500 bar, joka 50 työtunnin jälkeen.
 Tarkista, käynnistyksen jälkeen, veden paine-ero veden hienosuodattimessa.
Paine-ero ei saa ylitää 1,25 bar. Jos ko. paine-ero ylitetään, niin pumppu pysäyttää itsensä paine-eron
saavuttaessa 1,25 bar. ES2 näyttö ilmoittaa tällöin “Veisuodatin tukossa”.
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11.2.3 Käytönaikaiset tarkastukset


Suosittelemme, että tarkastat käytön aikana tärkeimpien komponenttien kunnon kuten:


Lisääntyvä tai epätavallinen ääni, tärinä tms (venttiilit jumittaa, paineletku sykkii tms.),



Epätasaista lämpenemistä pumpun kannessa (venttiili jumissa),



Sykkimistä imupuolella tai paineventtiili vuotaa,



Lämmön nousua männän jäähdytysvesilinjassa,



Vuotoa matalapainetiivisteistä (yhdestä tiivistepaketista),

 Lisääntyvää tai yllätävää vuotoa paineensäätöventtiilistä (ohivirtausventtiilistä)
Kaikki edellä mainitut tarkoittavat, että pumppu tarvtsee välitöntä huoltoa, joka tulee suorittaa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Pos : 85 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.3 Öljynvaihto
Seuraa ympäristömääräyksiä !
Järjestelmän kanssa työskennellessäsi on noudatettava määräyksiä, jotka on annettu
jätteen hävittämisestä ja kierrätyksestä.
Etenkin asennuksen, korjauksen ja huollon yhteydessä on varmistettava, että haitallisia
aineita, kuten hydrauli-, jäähdytys- tai voitelunesteitä tms. ei pääse kulkeutumaan
maaperään tai viemärijärjestelmään ! Nämä aineet tulee säilyttää, varastoida, kuljettaa ja
toimittaa kierrätettäväksi tarkoitukseen sopivassa astiassa.

11.3.1 Ensimmäinen öljynvaihto 1000 käyttötunnin jälkeen
Kohta.

Kuvaus

1

Öljynpoistoventtiili

2

Kierrettävä poistoventtiili

3

Öljytikku

4

Öljyntäyttökaula

5

Öljynjäähdytin

6

Öljyn tyhjennys
suodattimesta

7

Öljynsuodatin

8

Öljynpaineensäädin

9

Öljypumppu

10

Suojakansi

11

Öljynpainemittari


Kuva: Öljynvaihto

 Vaihda öljy, kun pumppu on lämmin (öljy virtaa paremmin).
 Vaihda jokaisen öljynvaihdon yhteydessä myös öljysuodatin.
 Laita rätti tai jotain vastaava öljynpoistoventtiilin alle.
 Varastointiastiat ovat välttämättömiä tyhjentäessäsi kampikammiota (noi 38 litraa), öljysuodatinta ja
jäähdyttäjää.
 (viitaten kuvaan Öljynvaihto) Irroita suojakansi öljyntäyttöaukosta (4)
 Irroita suojakorkki öljynvaihtoventtiilistä (1). Käytä toimituksen mukana tullutta poistoletkua ja kierrä se
öljynpoistoventtiliin. Ohjaa öljy säilytysastiaan. Öljy alkaa virrata kampikammiosta heti, kun letku on kierretty
paikoilleen.
 Tarkista, että öljyssä ei ole merkkejä vedestä - emulsiota.
 Kierrä tyhjennystulppa auki (2). Öljy alkaa virrata välittömästi jäähdyttimestä.
 Irroita suojatulppa (10) käyttämällä 24 mm ja 41 mm kiintoavaimia. Avaa esille tullut kuusiokoloruuviliitin ja
irroita se öljynsuodattimesta.
 Irroita suojakorkki poistoventtiilistä (6) oljynsuodattimen pohjalta. Käytä öljynpoistoputkea niin, että toinen pää
on liitetty ruuvilittimeen. Ohjaa öljy keräilyastiaan.
 Öljy virtaa suodattimesta heti, kun poistoletku kierretään paikoilleen.
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 Kun kampikammio, öljynsuodatin ja -jäähdytin ovat täysin tyhjentyneet, niin irroita poistoputket
poistoventtiileistä (1, 2 ja 6). Laita suojatulpat takaisin öljynpoistoventtiilien päälle.



Kuva Öljynsuodatin

 (viitaten kuvaan öljynsuodatin) Vedä koko öljynsuodatinpaketti (tilaus no.: 04.00995.0177) ulos kotelosta.
 Kierrä kuusiokoloruuvi (1) auki suodatinasetelman pohjasta ja irroita se jousineen (2) kierrevarresta (3).
 Vedä oljynsuodatinkasetti (04.00995.0176) ulos kierrevarren päältä (3) ja vaihda uusi.
 Puhdista magneetti (4).
 Asenna takasin käänteisessä järjestyksessä.
 Laita uusi öljynsuodatin koteloonsa ja vaihda ruuviliitin (9)
 Täytä kampikammio puhtaalla öljyllä (noin 45 litraa) öljyntäyttöaukosta (oranssi tulppa), kunnes öljynpinta on
mittatikun kahden merkinnän välillä.
 Sulje öljyntäyttöaukko suojatulpalla.
Älä täytä yli !

11.3.2 Seuraavat öljynvaihdot
 4000 työtunnin jälkeen tai vähintään kerran vuodessa. Jos 4000 työtuntia ei täyty vuodessa ja öljynlaatu on
pysynyt hyvänä, niin samaa öljyä voi käyttää vuosittain, kunhan se tarkistetaan, kunnes 4000 käyttötuntia tulee
täyteen.
 Vaativissa toimintaolosuhteissa, kuten likaisessa ympäristössä, kuumassa, kosteasssa jne. öljynvaihto on
suoritettava useammin ja sitä varten tulee tehdä aikataulutettu suunnitelma.
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11.3.3 Voitelu sisältäen öljynsuodattimen
 Öljyn määrä:

38 litraa

 Öljyn laatu:

Polyalfaolefin (PAO)
CLP DIN 51517 – 3 mukaisesti
ISO 12925 CKD
ANSI/AGMA 9005 – E02

 Hammelmann ensitäyttö: AVIA Syntogear PE 320
Vaihtoehtoisia öljyjä
Valmistaja
CLP 320 / ISO VG 320
Avia

Syntogear PE 320

Addinol

Eco Gear 320 S

Aral

Degol PAS 320

BP

Enersyn HTX 320

Castrol

Alphasyn EP 320

Esso

Spartan Synth EP 320

Fuchs

Renolyin Unisysn
CLP ÖL 320
Mobil SHC 632

Mobil

Mobilgear SHC XMP 320

Optimol

Optigear Synthetic A 320

PANOLIN

Tecsynth 320

Petro-Canada

Enduratex* Synthetic
EP 320

Shell

Omala S4 GX 320

Total

Carter SH 320

OMV

OMV gear SHG 320

Jos käytät muita öljyjä kun, mitä tässä on listattu niin pyydä konsultaatiota toimittajalta ja/tai pyydä maahantuojalta
erillinen listaus Suomessa käytössä olevista synteettisitä öljyistä

HUOM!

Eri valmistajien synteettistä vaihteistoöljyjä voidaan sekoittaa (max. 5%) keskenään esim. lisättäessä
öljyä. Öljyä on lisättävä vain pieniä määriä (max. 5%), jottei alkuperäisen öljyn ominaisuudet muutu.
Jos vaihdat mineraaliöljystä synteettiseen, niin kampikammio on tyhjennettävä kokonaan, ennen sen täyttämistä.
Järjestelmään vielä jäljelle jäänyt mineraaliöljyä toimii synteettisen öljyn kanssa.
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Viskositeetti-lämpötila-kaavio synteettisille öljyille, joka pohjautuu Poly-  -Olefin öljyihin
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11.3.4 Öljynpaineen säätö
Öljynpaine on säädetty tehtaalla. Jotta voimme taata hyvän öljynsyötön ja pitkän käyttöiän, niin öljynpaine ei saa
laskea alle 3 bar edes yksikön ollessa lämmin. Järjestelmä on varustettu öljynpainemittarilla.
Jos öljynpaine laskee alle 2 bar, niin korkeapainepumppu pysäyttää itsensä automaattisesti estääkseen
kampikammion vaurioitumisen.
Säätääksesi öljynpainetta (viitaten kuvaan: Öljynvaihto, Kohta 6). Tee näin:
 Irroita suojakorkki ja löysää vastamutteri.
 Käytä ruuvimeisseliä öljynpaineen säätämiseen.
 Kiristä ruuvia lisätäksesi painetta
tai
 löysää laskeaksesi painetta
Pos : 87 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.4 3-Vaihteisen manuaalisen vaihdelaatikon öljynvaihto
Öljyntäyttöputki

Hylsyavaimenpidike

Öljynpinnanilmaisin
Öljynlämpötila-anturi

Öljynjäähdytin
 Tarkasta säännöllisesti vaihteiston öljynpinta mittalasista.
Täytä tarvittaessa (Shell Omala S4 GX 150 – synteettinen öljy). Öljyä on riittävästi, kun mittaikkunan
öljynpinta on puolivälissä.
 Öljyn määrä: noin 20 l.
 TÄRKEÄÄ: Älä koskaan sekoita mineraali- ja synteettistä öljyä !
Ensimmäisten käyttötuntien aikana voi akseliin ja ilmausventtiilin ympärille muodostua ohut öljykerros. Tämä
pieni vuoto on tarpeellinen eikä siitä ole syytä huolestua.
Normaaleissa käyttöolosuhteissa seuraavat vaihtovälit pätevät:
Öljysumpun
lämpötila

70°C

80°C

90°C

Vaihtoväli

12,000 h

8,000 h

6,000 h

Vaihda öljy useammin vaativissa käyttöolosuhteissa.
Vaihda öljy vain käyntilämpöisenä.
 Aseta keräilyastia poistoaukon alle (vaihdelaatikon alle).
 Irroita täyttö- ja tyhjennysruuvit.
 Tyhjennä täysin.
 Sulje tyhjennysruuvi.
 Täytä voiteluaineella (katso viskositeetti ja määrä yläpuolelta).
 Sulje täyttöruuvi.
Älä koskaan sekoita mineraali- ja synteettistä öljyä !
Pos : 89 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.5 Korjaus & Vaihto
Seuraava kappale “Korjaa & Vaihto” sisältävät asioita, mitkä mahdollistavat korjaustyöt pumpun
korkeapainepuolella. Ainoastaan pätevä ja koulutettu henkilökunta saa suorittaa näitä toimenpiteitä ja vain käyttäen
alkuperäisiä HAMMELMANN varaosia.
Liittyen pumpun korjauksen erikoiskoulutukseen ota yhteyttä HAMMELMANN maahantuojaan tai suoraan
HAMMELMANN:iin.
Järjestelmän tulee olla sammutettu, käyttöpaneeli lukittu ja avain turvallisessa paikassa,
ennen korjaustöiden aloittamista.
Pos : 91 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.5.1 Painenallin vaihto - 1500 bar käyttöpaineeseen asti
Kun painenalli rikkoutuu niin, kierrä korkeapainelinja irti liitäntäkappaleesta (40) ja sitten:
 Aseta 36 mm kiintoavain liitinkappaleeseen (10).
 Kierrä liitäntäkappale (40) irti 27 mm kiintoavaimella ja vedä se kokonaan ulos tukikartion (30) ja painenallin
(50) kanssa. Voitele liittimen ulkokierre (40) huolellisesti käyttäen Molykote1000 voiteluainetta (osanumero
04.02750.0011)
 Aseta tukikartio (30) liitäntäkappaleen päähän (40). Käytä Stabyl MO 500 voiteluainetta (osanumero
04.04660.0002) kiinnittäksesi tukikartion.
 Voitele painenalli (50) käyttäen Stabyl MO 500 voiteluainetta ja aseta se tukikartion (30) päälle.
 Kierrä liitäntäkappale (40) tukikartion ja nallin kanssa liitäntäkappaleeseen (10) ja kiristä momenttiin 110 Nm.
 Voitele korkeapainelinjan ulkokierre käyttäen Molykote1000 voiteluainetta ja liitä se takaisin sen
liitäntäkappaleeseen.
Kohta.

Pos : 93 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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Liityntäkappale

20

Tiivisterenkas

30

Tukikartio

40

Liitäntäkappale

50

Painenalli
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11.6 Pumpun kannen huolto 00.02145.1258
Pumpun kansi kuluu vain vähän. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi, jos paine on laskenut tai pumppu käy epätasaisesti.
Varmista, että syöttövesi on suljettu, ennen kuin aloitat.
Pidä huolta siisteydestä ! Lika ja pienet partikkelit voivat vaikuttaa pumpun toimintaan
esim. niiden joutuessa venttiilinohjaimiin tms.

11.6.1 Purku (viitaten kuvaan pumpun kansi)
Aina, kun poistat/purat pumpun kannen/venttiiliasetelman, niin tarkasta osan 500
kiristysmomentti. Kiristä tarvittaessa !


Pumpun kannen purkaminen

 Irroita pumpun kansi rungosta ja imukammiosta.
 Tehdäksesi niin: Irroita tarvittaessa kaikki letkut ja muut osat pumpun kannesta.
 Aukaise kannen pultit (90) käyttäen 14 mm kuusiokoloavainta. Nyt mäntäpaketit ovat irti pumpun kannesta.
 Avaa loput pumpun kannen mutterit (520) ristiin, käyttäen 46 mm:n hylsyavainta
 Nosta pumpun kansi (venttiilikotelo) irti rungosta ja käännä sitä 180°. Tee tämä kahden miehen voimin tai
käyttäen sopivaa nostolaitetta mahdollisuuksien mukaan. Varmista, että pumpun kannen osat eivät tipu
nostettaessa.
 Pura pumpun kansi työpöydällä tai ruuvipenkissä, jos mahdollista.
Asettele aina osat purkujärjestyksessa yksittäisinä sarjoina. Merkkaa tussilla tarvittaessa.
 Pumpun kannen purkaminen
Seuraavat ohjeet on tehty yhtä venttiilisarjaa varten.
Ole erittäin varovainen irroittaessasi venttiilin istukkarenkaita (150). Pienikin naarmu
pinnassa saa osan lopulta halkeamaan.
 Seuraavat ohjeet on tehty yhtä venttiilisarjaa varten.
 Irroita venttiilin istukkarengas (150) tiivisteasetelman kauluksesta. Varmista, että imuventtiili (30) ei putoa.
Irroita paineventtiili (30) venttiilinistukasta (150). Irroita imuventtiili (30) venttiilinistukasta (150) tai nostimesta
(550).
 Irroita tiivisterenkaat tarvittaessa (40) venttiilin istukasta (150).
 Irroita nostin (550), jousi (140) ja tarvittaessa hylsy (160) tiivisteasetelmasta (kehyksestä).
 Tarvittaessa poista, 24 mm vääntimellä, ruuvi (500) venttiilikotelosta ja irroita painetappi (510) jousen kanssa
(20) venttiilikotelosta (10).
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Kuva: pumpun kansi

Kohta.

Kuvaus

Kohta.

Kuvaus

10

Venttiilinkotelo

160

Holkki

20

Jousi

310

Pultti

30

Venttiili
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Ruuvattava osa

40

Tiiviterengas

510

Painetappi

90

Kuusiokolopultti

520

Pinnapultti

140

Jousi

530

Pultti

150

Venttiilin istukka

550

Nostin
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Sisällysluettelo

No.: HDP 502 / S 1100-50
Sivu 64, Tehty: 02.2016


Tarkastus

 Tarkista venttiilin istukka (150). Jos se on vaurioitunut tai kulunut, niin vaihda se. On mahdollista, että pyöreä
istukkapinta on epämuodostunut tai venttiilin (30) vaikutuksesta kulunut. Jos se on pahasti kulunut tai
vaurioitunut niin, että se ei tarjoa enää kunnollista kontaktia, niin vaihda se.
 Tarkista venttiili (30) naarmujen, korroosion ja halkeilun varalta. Vaihda, jos havaitset ko. vikoja.
 Tarkasta kierrettävä kappale (500) ja nostimet (510 ja 550) kulumien varalta. Jos tämä on vaurioitunut, niin
vaihda se.
 Venttiilin istukoiden (150) tukipinnat ja mäntäpaketin kotelo sekä pumpun kotelon pintojen tulee olla tasaiset.
Vaihda naarmuuntuneet osat.

11.6.2 Kokoaminen (viitaten kuvaan: Pumpun kansi)
 Puhdista kaikki osat, myös uudet, kunnolla rasvanpoisto aineella ja poista tussimerkinnät tarvittaessa. Asettele
osa kasausjärjestykseen. Voitele liukuvat pinnat huolellisesti (voitelu tarkoittaa ainaStabyl MO 500
voiteluainetta (tilaus no. 04.04660.0002).


Kokoa pumpun kansi

 Voitele venttiilin kotelon urapinnat (10) vettä hylkivällä voiteluaineella.
 Aseta tarvittaessa painetappi (510) ja jousi (20) ruuvattavaan osaan (500).
 Voitele kevyesti ruuvattavan osan kierre (500) Molykote 1000 voiteluaineella (tilaus no. 04.02750.0010) ja
kierrä koteloon. Kiristysmomentti 250 Nm.
 Asenna tarvittaessa holkki (160) tiivisteasetelman kaulukseen.
 Aseta jousi (140) nostimeen (550) holkissa (160).
 Voitele tiivisterenkaat (40) ja asettele huolellisesti ne venttiilin istukkaan (150).
 Voitele venttiilin istukan sisä- ja ulkopinnat (150) voiteluaineella. Voitele imuventtiili (30) ja aseta venttiilin se
istukkaaan (150). Aseta venttiilin istukka (150) mäntäpaketin kaulukseen.
Nuolimerkinnän on osoitettava pumpun kanteen (venttiilikoteloon) !
 Voitele paineventtiilit (30) ja asenna venttiilin istukkarenkaat (150).
 Toimi samoin muiden venttiiliasetelmien kanssa.
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Kiinnitä pumpun kansi (venttiilikotelo) pumpun runkoon. Tehdäksesi niin:

 Voitele kevyesti pumpun kannen ja pumpun tukipinnat.
 Asettele varovasti pumpun kansi (venttiilikotelo) pumpun päälle. Varmista, että osia ei tipu nostaessa.
 Voitele kevyesti kiinnityspulttien kierteet (530) Molykote 1000 voiteluaineella (tilaus no. 04.02750.0010). Kierrä
mutterit (520) pinnapultteihin (530) käsin.
Älä voitele mäntäpaketin kuusiokolopulttien (90) kierteitä.
Ne toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä.
 Käyttäen kuusiokoloruuveja (90) kiinnitä pumpun kansi mäntäpaketteihin. Kiristysmomentti => 240 Nm. Kiristä
kuvan mukaisessa järjestyksessä kolmessa vaiheessa.


Kuva pumpun kansi

 Kiristä pumpun kannen mutterit (520) ristiin 46 mm momenttiavaimella. Kiristysmomentti => 800 Nm. Älä kiristä
heti täyteen momenttiin. Kiristä kuvan mukaisessa järjestyksessä kahdessa vaiheessa ja varmista, että
pumpun kansi on hyvin imukammion päällä.
 Kiinnitä kaikki muut kannen liitännät.
Pos : 95 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.7 Mäntäpaketin huolto: 00.00743.2290 (-001)
Pumppuyksikön on oltava pysäytetty ja kaikkien linjojen paineettomia, ennen kuin letkuja,
letkuliitoksia, tarkastuksia tai korjauksia saa suorittaa !
Käytä vain oikean kokoisia ja sopivia työkaluja.

11.7.1 Purku
 Tee tilaa työpäydälle tai kaytettävissä olevalle tasolle. Levitä pöydälle suojapaperi/pahvi tms. valmiiksi osien
levittämistä varten. Osat on aseteltava samassa järjestyksessä ja kokonaisuuksina kuin ne purettiin.
Varmista, että työtaso on ehdottoman puhdas ennen kuin aloitat.


Tiivistepaketin purku (viitaten kuvaan: Männän irroitus ja kuvaan: Mäntäpaketti)

 Irroita korkeapaineletku/linja ja kaikki muut osat.
 Pura pumpun kannen osat, kuten on kuvattu kohdassa: Pumpun kansi ja asettele ne puhtaalle työtasolle.
Merkitse esimerkiksi tussilla, mihin venttiilisarjaan, mikäkin osa kuuluu.
 Mäntäpaketit ovat nyt nähtävillä.
 (Viitaten kuvaan: Männän irroitus) Irroita mutterit (1) pinnapulteista ja irroita suojalevy (2) pumpun välitilasta.
 Irroita lukkorenkaat (480) niille tarkoitetuilla pihdellä.
 Irroita kiinnitysrenkaan puolikkaat (470) käsin.


Kuva: Männän purkaminen

Kohta.

Kuvaus

1

Kiinnitysruuvit

2

Välitila

4

Männän nostin

20

Mäntä

360

O-rengas

470

Kiinnitysrenkaanpuolikkaat

480

Lukkorengas

 Mäntä on nyt irroitettu männän nostimesta.
 Nosta koko sylinteri ylös (10) pumpun rungosta kiertämällä 2 kuusiokolopulttia (50) sylinteriin ja nosta niistä
sylinteri ylös. Käytä tarvittaessa nostolaitetta. Varmista, että mäntä (20) ei vaurioidu tai tipu.
 Vedä mäntä ulos (20) sylinteristä (10).
 Kiinnitä sylinteri (10) ruuvipenkkiin pehmeillä leuoilla. Varmista, että sylinteri ei vaurioidu.
 Kierrä sylitenrin pultit auki (400) 14 mm kuusiokoloavaimella ja irroita laippa (30) ja sylinteri (10).
 Irroita laippa (30) sylinteristä (10).
 Ota holkki (300) ulos sylinteristä (10).
 Irroita renkaat (190 ja 110) ja pakat (130) sylinteristä (10).
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 Vedä holkki (150) sylinteristä (10).
 Tarvittaessa irroita O-rengas (450) sylinteristä (10).
 Tarvittaessa irroita O-rengas (420 ja 430) laipasta (30).
 Irroita sokka (410) laipasta (30) sokkapihdeillä.
 Irroita tukirengas (120) ja liukurengas (40) laipasta.
 Irroita tarvittaessa toinen tukirengas (120) laipasta (30).
 Irroita vanhat O-renkaat (60) laipan urista (30) ja valmistele uudet.

11.7.2 Kokoaminen
 Puhdista ja tutki kaikki osat, sekä tarkasta, että ne eivät ole kuluneet tai naarmuuntuneet. Vaihda uusiin
tarvittaessa. Tiivisteet täytyy vaihtaa.
 Voitele kasatessasi kaikki osat Stabyl MO 500 (tilaus no. 04.04660.0002) ja ruuvien kierteet Molykote1000
(tilaus no. 04.02750.0011). Nyt varsinainen kasaaminen voi alkaa.
 Voitele kevyesti laipan sisäosa (30).
 Aseta tukirengas (120) ja liukurengas (40) laippaan.
 Aseta toinen tukirengas (120) liukurenkaaseen (40).
 Kiinnitä osat lukkorenkaalla (410).
 Voitele kevyesti kaikkien osien sisäosat.
 Aseta O-renkaat (60) laipan uriin (30).
 Aseta O-renkaat (420 ja 430) laipan uriin (30).
 Voitele kevyesti mäntäpaketin sisäosa (10).
 Voitele holkki kevyesti (150) ja liuta mäntäpakettiin (10).
 Aseta pakat (130) ja renkaat (110 ja 190) mäntäpakettiin (10). Pakat tulee asentaa niin, että liitokset on 180°
kulmassa toisiinsa nähden. (viitaten kohtaan: Pakkatiivisteiden asennus)
 Voitele holkki kevyesti (300) ja liuta se mäntäpakettiin (10).
 Kiinitä paketti (10) ruuvipenkissä leuat suojaten.
Älä rasvaa kuusiokoloruuveja (400).
Ne toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltynä.
 Aseta kuusiokoloruuvit (400) ja esiasenna laippa (30) mäntäpakettiin (10). Kiristä kuusiokoloruuvit
mäntäpakettiin ja kiristä momenttiavaimella (kuusiokolo SW 14) kolmessa vaiheessa momenttiin 240 Nm kuvan
mukaisesti: Mäntäpaketin kasaus.
 Liuta O-rengas (360) männän päälle (20) paikalleen.
 Voitele kevyesti koko mäntäpaketti ja työnnä mäntä (20) mäntäpaketin sisään.
 Toista samat toimenpiteen muille mäntäpaketeille.
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Kuva: Mäntäpaketti
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Mäntäpakettien ja pumpun kannen kokoaminen

 Voitele kevyesti mäntäpaketin ja rungon tukipinnat.
 Aseta mäntäpaketti mäntineen (20) paikalleen. Varmista, että O-renkaat (60) pysyvät urissaan eivätkä
vahingoitu. Varmista, että kaikki kierteelliset mäntäpaketin reijät (10) (pumpun kannen kuusiokoloruuveja (90)
varten) ovat oikein sijoitettu.
 (Viitaten kuvaan: Männän irroittaminen) Aseta lukkorennas (480) männän tapin päälle myöhempää kiinnitystä
varten.
 Paina mäntä (20) alas ja liu'uta se männän nostimelle.
 Kasaa pumpun kansi, kuten on kuvattu kohdassa pumpun kansi.
 (Viitaten kuvaan: Männän irroittaminen) Paina lukitusrenkaan puolikkaat (470) männän ja männännostimen
päälle.
 Pidä puolikkaita paikoillaan toisella kädella ja asenna lukkorengas (480) pihtejä toisella kädellä käyttäen.
Varmista, että lukkorengas on kunnolla urassaan.
 Asenna kaikki linjat ja lisäosat.


Testauskäytäntö

 Suihkuta mäntä Optimol F + D voliteuaineella. Männän säännöllinen voitelu Optimol F + D ehkäisee
likaantumista ja lisää käyttöikää !
 Käynnistä pumppu ja anna käydä 5 -10 minuuttia. Varmista, että pumpussa ei ole poikkeavaa vuotoa, ääniä tai
tärinää.
 Korjauksen onnistuttua, sammuta pumppu ja kiinnitä suojalevyt.
Pos : 97 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1

Copyright Hammelmann GmbH
Germany  D-59302 Oelde  Carl-Zeiss-Straße 6 - 8

Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

No.: HDP 502 / S 1100-50
Sivu 70, Tehty: 02.2016
Pos : 98 /Instandhaltung/Pumpen/HD P 360/Austaus ch Faltenbalg @ 2 \mod1655_2.doc x @ 7964 @ 2 @ 1

11.8 Palkeiden vaihto
Palkeet on vaihdettava jokaisen mäntäpakettien huoltokerran yhteydessä tai 4000 käyttötunnin jälkeen tai
vähintäänkin vuosittain. Kiristyspannat tulee myös vaihtaa (vaurioituvat irroitettaessa). Toimi seuraavasti:
 Irroita mäntä männän nostimesta (viitaten
kappaleeseen‚ ’Mäntäpaketin kasaus‘).



Kuva. Palkeet

 Käytä katkaisupihtejä irroitukseen tai katkaise
kiristyspannat (180 ja 190). Aseta pihdit
pannan liitoskohtaan (A) ja purista kovaa tai
purista ja käännä.
 Aseta palje (200) paikalleen
 Käytä 60 mm väännintä männän nostimen
(170) irroitukseen ja irroita se palkeen (200)
kanssa pumpun välitilasta.
 Ota palje pois männännostimelta
 Aseta uusi palje männännostimelle.

 Aseta irtonainen kiinnityspanta (190) palkeelle (myöhenpää kiinnistystä varten).
 Aseta kiinnityspanta (180) ristipäälle (myöhempää kiinnistystä varten).
 Käytä 60 mm väännintä palkeen kiinnitykseen ristipäähän ja mäntään. Kiristä momenttiin 150 Nm.
 Vedä palje alas ja aseta sylinteriholkkiin ohjaimeen. Varmista, että se ei mene vinoon/kierteelle (palkeiden
saumojen tulee olla vaakatasossa).
 Asettele ja kiinnitä kiristyspannat (180 ja 190). Lukitussalvat (A), molemmista kiristyspannoista, on huolellisesti
puristettava pihdeillä. Varmista, että palje on kunnolla paikoillaan.


Kiinnitä mäntä männännostimeen, kuten on kuvattu kappaleessa 'Mäntäpaketin kasaus'. Toista toimenpide
muillekkin palkeille ja kiinnitä välitilan suojalevyt.

Joka kerta, kun vaihdat palkeet, niin tarkasta ristipään urat korroosion varalta.
Raportoi mahdollinen syöpyminen HAMMELMANN maahantuojalle.

Pos : 99 /xxxxxxxxx xxxxxx xxxx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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11.9 Syöttöpumpun hihnan vaihto ja säätö
 Hihnan vaihto on välttämätöntä, kun se on venynyt, rispaantunut tai kun se on hajonnut.
 Vaihda seuraavasti:
 Käytä 17 mm väännintä irroittaaksesi syöttöpumpun 4 kiinnityspulttia.
 Avaa samalla avaimella vastamutterit ja sen jälkeen kiristyspultit 6 mm kuusiokoloavaimella.
 Liu'uta syöttöpumppu moottoria kohden.
 Poista vaurioitunut hihna, jos et jo tehnyt niin.
 Aseta uusi hihna moottorin ja syöttöpumpun hihnapyörille.
 Vedä syöttöpumppu niin kauas moottorista, kuin mahdollista.
 Kiristä syöttöpumpun kiinnitysruuvit käsin.
 Kiristä hihna kiristysruuvein (6 mm kuusiokolo). Hihnan tulee joustaa noin 10 mm keskeltä, kun painat sitä
peukalolla.
 Kiristä vastamutterit.
 Kiristä kiirrityspultit 17 mm vääntimellä.
 Tarkista hihna uudelleen ja säädä tarvittaessa.
Pos : 101 /Instandhaltung/Pumpen/Anz ugs momente @ 0\mod194_2.doc x @ 1476 @ 1 @ 1

11.10 Momenttitaulukko
Kiristysmomentti (Nm) erilaisille pulttiliitoksille.
Kierten koko
Mateteriaali

M6

M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

M 24

5.6

4.5

11

18

30

48

73

100

140

240

8.8

8.5

21

40

70

110

171

245

345

590

10.9

12

30

60

100

160

250

350

495

850

12.9

15

35

70

120

190

300

405

575

990

A2-70
A4-70

6,0

15

30

50

85

130

175

250

420

Momentti (Nm) erilaisille pulteille. Jos näistä momenteista poiketaan, niin siitä on mainittu kokoonpanokuviassa.
Pos : 102 /xxxxxxxxxxx xxxxxx xx @ 0\mod6_2.doc x @ 1188 @ @ 1
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Pressur e r egulating valve

00.05893.0046

Kuva: Täydellinen paineensäätöventtiili
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Painemittarin valita laitekortin perusteella



Taulukko: Käyttöpaine suhteessa ohjauspaineeseen
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bar

Painealue

Tilaus no.:

100

0 - 160

04.02860.0001

300

0 - 400

04.02860.0003

450

0 – 600

04.02860.0004

750

0 – 1000

04.02860.0009

1150

0 - 1600

04.02860.0056

1500

0 – 2000

04.02860.0091

1800

0 - 2500

04.02860.0117

Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

No.: HDP 502 / S 1100-50
Sivu 74, Tehty: 02.2016

12.1 Tekniset tiedot
 Max käyttöpaine:

1200 bar

 Max virtaus:

500 l/min.

 Nimellishalkaisia:

DN 17

 Öljytilavuus:

0,3 l

 Öljyn laatu:

ISO VG 68 DIN 51519
Tehdastäyttö: Aral Konit SAE 20 W 20

 Paino noin:

19,4 kg

Vaihtoehtoiset vaimennusöljyt
Texaco

Ursatex SAE 20 W 20

Mobil Oil AG

Ursa Super LA SAE 20 W 20
Auriga EP 68
Westfalen

Mobilgear 626
Mobil D.T.E. Oil Heavy Medium

BP

Energol DS B20

Multina 68

Energol EM 68

Lastan X 68

Energol GR-XP 68

Lastan N 68

Energol RC 68

Kresto 68

Shell

Vitrea 68
Tonna Oel T 68
Tellus Oel C 68
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12.2 Asennus (viitaten kuvaa: Täydellinen paineensäätöventtiili)
 Voitele kuusiokoloruuvien kierteet kevyesti (Osa 40; M12 x 120; 10.9) Molykote 1000 voiteluaineella (tilaus no.:
04.02750.0011).
 Aseta venttiili varovasti oikeaan asentoon ja paina pumpun kantta vasten. Varmista, että rengas (50, viittaus
kuvaan: Paineensääätöventtiili) ei hajoa ja on oikein sijoitettu. Aseta kiinnitysruuvit paikoilleen ja kiristä. Kiristä
ruuvit (parissa vaiheessa) ristikkäin (momenttiin 90 Nm). Varmista, että venttiili on edottomasti linjassa pumpun
kannen kanssa. Kiristysmomentti => 90 Nm
 Voitele kevyesti liityntäkappale (osa 30) Molykote 1000 voiteluaineella ja kiristä venttiiliin.
 Kierrä kalvosylinteri (osa 20) käsin paineensäätöventtiiliin.
Kiristä kalvosylinteri vain käsin !
Älä käytä työkalua!
 Liitä ohjausilman linja kalvosylinteriin.
 (viittaus kuvaan: Paineensäätöventtiili) Irroita tulppa (120) tarvittaessa ja kierrä painemittari tiivisterenkaan (90)
kanssa liittimeen (voitele kierre Molykote 1000 voiteluaineella).

12.3 Säätö
 Paineeensäätöventtiili mahdollistaa tasaisen paineen nostamisen imupaineesta max käyttöpaineeseen asti.
 Käyttöpainetta säädetään ohjausilmanpaineella. Käyttöpaine on suoraan verrannollinen
ohjausilmanpaineeseen, joka syötetään paineensäätimelle (viitaten kuvaan: Taulukko).
 Ilmanpaineen lisäys  Lisää käyttöpainetta.
 Ilmanpaineen laskeminen  Laskee käyttöpainetta.

12.4 Huolto
Pumppuyksikön on oltava pysäytetty ja kaikkien osien paineettomia, ennen kuin
letkuliitoksia tai vuotokohtia voi alkaa tutkia tai korjata !


Paineensäätöventtiilin irroitus pumpun kannesta

 Irroita ohjausilman syöttöletku, kalvosylinteri (käsin), painemittari ja venttiilin liitäntäkappale.
 Löysää 4 kuusiokoloruuvia ristiin. Pide venttiilistä kiinni, että se ei tipu. Irroita pultit ja itse venttiili pumpun
kannesta.
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Kuva: Paineensäätöventtiili
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Purkaminen
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 Renkaan (50) irroitus urastaan (10).

 Kiinnitä venttiili (kotelo) ruuvipenkkiin niin, että kavennuskappale (80) on päälllä ja mikään ei vaurioidu.
 Kierrä kavennuskappale (80) irti rungosta (10). Irroita runko ruuvipenkistä. Irroita tarvittaessa tiivisterengas
(160) kavennuskappaleesta (80).
 Irroita lukkorengas (110) karasta pihdeillä.
 Irrroita levy (130) ja jousi (140).
 Työnnä kara (30) ja venttiilin istukka (60) irti rungosta (10)
 Irroita pidike (35) ruuvimeisselillä rungosta (10).
(viittaus kuva 1) Älä vaurioita runkoa.
 Irroita tukirengas (20) ja O-renkaan (25)
myöhemmin rungosta (10).
 Vaihda aina pidike (35), tiiviste (20) ja O-rengas
(25) yhtä aikaa.



Kuva. 1

 Irroita tukirengas (70 yhdessä O-renkaan kanssa) venttiinlin istukasta (60). (tukirengas ja O-rengas
muodostavat yhdessa yhden osanumeron)


Tarkastus

 Tarkista kara tarkkaan (30) ja venttiilin istukka (60) kulumien ja vaurioiden varalta. Ne täytyy tarkastaa tarkasti
ja vaihtaa, jos ovat kuluneet. Jos kuluma on vähäistä tai pinnassa on vain pieniä merkkejä syöpymisestä, niin
töitä on jonkin aikaa mahdollista jatkaa. Osien kunnostuksen saa tehdä vain HAMMELMANN.
 Tarkista visuaalisesti kaikki muutkin osat kulumien ja vaurioiden osalta. Vaihda tarvittaessa.
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Paineensäätöventtiilin kokoaminen

 Voitele kotelon sisäosat (10) Stabyl MO 500 voiteluaineella (tilaus no. 04.04660.0002)
 Aseta O-rengas (25)
tiivisterenkaan (20) päälle
(kuva 2)



Kuva 2



Kuva 3

 Aseta tiivisterengas (20)
O-renkaineen (25)
erikoistyökaluun (tilaus no.
01.06224.0137)
 Paina työkalulla tiivisterengas
(20) O-renkaineen (25) oikeaan
kohtaan rungossa (kuvat 3 ja 4).
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Kuva 4



Kuva 5

 Liu'uta pidike (35) (kuva 5)
erikoistyökaluun ja sitten
runkoon (10). (Varmista oikea
asettelu) (kuva 6).
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 Oikein asetettu tiivisterengas
(20), O-rengas (25) ja pidike (35)
(Kuva 6)



Kuva 6

 Ota työkalu ulos rungosta.
 Liuta kara (30) runkoon (10).
 Aseta jousi (140) runkoon. Aseta levy (130) jouselle (140) ja paina tämä alas niin, että saat asennettua
lukkorenkaan (110) karan uraan (30).
 Aseta tukirengas (70 ja O-rengas; yksi osa) venttiilin istukkaan (oikea asettelu kuva 1!).
 Liu'uta venttiiliniltukkarengas (60) runkoon (10).
 Sovita tiivisterengas (160) kavennuskappaleeseen (80).
 Voitele kavennuskappale kevyesti (80) Molykote 1000 voiteluaineella (tilaus no. 04.02750.0011) ja kierrä
runkoon.
 Kiristä runko varovasti ruuvipenkkiin, jossa on suojatut leuat ja kierrä kavennuskappale (80) runkoon
momenttiin => 200 Nm. Irroita venttiili ruuvipenkistä.
 Asentamiseksi: katso ohjeet yläpuolelta.
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13.1 Tekniset tiedot – Hukkaventtiili
 Max käyttöpaine:

 1500 bar

 Virtaus:

 2 - 150 l/min.

 Sopiva suuttimen halkaisia:

 1,1 – 3,7 mm

 Paino noin:

 2,3 kg

 Liitäntäkierre:

 Sisääntulo: R ¾“ (A), ulostulo: R ¾“ (I)

13.2 Kuvaus
Hukkaventtiili toimii virtauksenohjaajana, kun osa tai koko virtaus halutaan ohjata pois työkalun suuttimilta.
Energian häviöperiaatetta seuraten vesi virtaa säädettävästä aukosta, missä sen kineettinen energia muuttuu
lämmöksi, sen virratessa ilmakehän paineeseen. Pultti (osa 80) säätää kartiomaista ohjauskaraa (osa 60)
kartiomaisen holkin sisällä (10), joka määrittelee virtaus aukon koon ja näin ollen virtauksen. Aukko simuloi suutinta
Ruuvin kiristys => pienempi suuttimen halkaisija – korkeampi paine
Ruuvin löysäys => suurempi suuttimen halkaisija – matalampi paine

13.3 Asennus
Älä sulje ohivirtausta ! Hukkaventtiiliä voi
paineistettuna säätää vain 500 bar asti !
Ei ole suunniteltu paineellisen veden
sulkemiseen ! (Kartiokara jumittuu
kartioholkkiin)
 Kun asennat hukkaventtiilin, niin varmista, että pultti (80) on
kierretty auki niin, että kierteestä paljastuu 13 mm muutterin
(100) ja pultin pään välille.
 Voitele kevyesti liityntäkierre Molykote 1000 vliteluaineella
(tilaus no.: 04.02750.0011).
 Kierrä kiinni käyttäen runkoon (110) sopivaa kiintoavainta.
Kiristysmomentti => 250 Nm.

13.4 Säätö
 Pumpun ollessa paineeton, kiinnitä kiintoavain hukkaventtiilin runkoon tukevasti ja säädä venttiili eli käännä
pultista (80). Varmista kiinnitys lukitusmutterilla (100).
 Paineellisena säätöä voidaan tehdä vain 500 bar asti. Älä säädä toistuvasti. Paineen ollessa yli 500 bar säädä
venttiiliä vain paineettomana.
 Jos pultti (80) kierretään liian tiukasti niin, että kartiokara (60) jumiutuu holkkiin (10), niin venttiili täytyy purkaa.
Jos hukkaventtiili täytyy purkaa on ehdottoman tärkeää, että pumppu on paineeton ja
moottori pysäytetty.
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 Kun hkkaventtiili on irroitettu, niin löysää pultti (80) ainankin 13 mm. Naputtele ja irroita muovivasaralla
kartiokara (60).
 Varmista, että kartiokara liikkuu vapaasti ja asenna ylivuotoventtiili takaisin.
 Jos paine laskee, niin tarkista suuttimien kunto / kuluminen.

13.5 Huolto
Ennen kuin aloitat mitään huoltotöitä, niin varmista, että järjestelmä on paineeton ja
moottori pysäytetty.

13.5.1 Purku
 Irroita koko venttiili pumppuyksiköstä hukkaventtiilin rungon kiintoavaimen paikasta (110).
 Irroita lukkosokka sokkapihdeillä (30) ohjauskarasta.
 Irroita vesiliitäntä (40) rungosta (110).
 Irroita O-renkaat (50) vesiliitännästä (40).
 Aseta runko (110), kiintoavaimen paikasta, ruuvipenkkiin, suojatuin leuoin, pultti (80) ylöspäin.
 Löysää tarvittaessa mutteri (100) ja irroita pultti (80).
 Kierrä nippa irti (90) rungosta.
 Irroita runko ruuvipenkistä ja liu'uta ohjauskara ulos (60).
 Ota O-rengas (70) pois ohjauskaran urasta (60).
 Käytä muovista työkalua työntääksesi holkin (10) ulos rungosta.
 Irroita O-rengas (20) rungosta.

13.5.2 Kokoaminen
 Käytä aina uusia O-renkaita hukkaventtiiliä kootessasi. Kaikki osat tulee kevyesti voidella Gleitmo 500
voiteluaineella.
 Aseta O-rengas (20) rungon uraan (110).
 Työnnä holkki (10) runkoon.
 Aseta O-rengas (70) ohjauskaran uraan (60) ja liu'uta koottu kara runkoon.
 Aseta runko (110) suojattuun ruuvipenkkiin kiintoavaimen paikasta.
 Kierrä nippa (90) runkoon ja kiristä.
 Kierrä pultti (80) yhdessä mutterin kanssa (100) runkoon (90).
 Laita O-rengas (50) vesiliitäntään (40) ja liu'uta kokonaisuus runkoon.
 Kiinnitä vesiliitäntä (40) paikalleen lukkorenkaalla (30).

13.5.3 Kuluvien osien vaihto: Holkki (10) ja ohjauskara (60)
Hukkaventtiiliä ei tarvitse purkaa seuraavien osien vaihtamiseksi. Riittää, kun toimit seuraavasti:
 Irroita nippa (90) ruuveineen (90) ja mutteri (100) rungosta (kuten yllä).
 Käytä muovityökalua ohjauskaran (60) työntämiseen ulos rungosta ja työnnä sen jälkeen holkki (10) ulos
vastakkaiselta puolelta. Aseta uudet O-renkaat (osat 20 ja 70).
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Block b all valv e 00.01561.0010

Kuva: Palloventtiili
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14.1 Tekniset tiedot
2/2-tie korkeapaine palloventtiili on tehty korkeatasoisesta syöpymättömästä teräksestä.
Käytettä vain paineettomana (manuaalisesti) käsivivusta.

 Max käyttöpaine:

1600 bar

 Nimellishalkaisia:

DN 12

 Liityntäkierre:

2 x R ¾“

 Paino noin:

5,2 kg

 Tarvittava kiristysmomentti

60 Nm

14.2 Asennus
 Aseta palloventtiili sopivaan tukeen tai kiinnikkeeseen. Tämän jälkeen voi palloventtiilin kiinnittää sopivilla
ruuveilla neljään kierteitettyyn reikään M10 (66 x 26) laipassa (10). Voitele kiinnitysruuvit Molykote 1000
voiteluaineella (tilaus no.: 04.02750.0011).
Huomioi asennuksessa painesuuta (virtaussuunta) !
 Liitä sopivat korkeapaineletkut tai kiinnikkeet (R ¾”) palloventtiiliin.

14.3 Huolto
Pumppuyksikön on oltava pysäytetty ja kaikkien linjojen paineettomia, ennen kun voit alkaa
tarkistaa letkuliitoksia tai vuotokohtia tai aloittaa korjaustoimet !
Käytä vain oikean kokoisia, sopivia työkäluja.

14.3.1 Purkaminen
 Irroita korkeapaineletkut ja liitokset palloventtiilistä.
 Kiinnitä huolellisesti venttiili ruuvipenkkiin, jossa on suojatut leuat niin, että mikään osa ei vaurioidu.
 Irroita tarvittaessa sylinterirenkaat (200) laipoista (10).
 Käyttä 10 mm kuusiokoloavainta kuusiokoloruuvien aukaisuun (120) ja irroita ensimäminen laippa rungosta
(20).
 Irroita sylinterirengas (100) tarvittaessa laipasta.
 Irroita rengas (30) rungosta (20).
 Irroita tämän jälkeen laippa (10) toiselta puolelta (katso yllä).
 Tarvittaessa irroita sylinterirengas (100) laipasta (10).
 Irroita rengas (50) rungosta (20).
 Käytä 5 mm kuusiokoloavainta kuusiokoloruuvien (190) irroittamiseen ja irroita vipu (160) levyineen (180).
 Irroita nostorengas (170) ja pysäytyslevy (140) ohjausakselista (80).
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 Irroita tarvittaessa tappi (150) laipasta (70).

 Käytä 8 mm kuusiokoloavainta kuusiokoloruuvien avaamiseen (130) ja irroita laippa (70) rungosta (20).
 Työnnä ohjausakseli (110) levyineen ulos rungosta (20).
 Irroita levy (110) ohjausakselista (80).
 Irroita pallo (60) sivuttain.
 Vedä holkki (40) ja tiivisterengas (90) ulos rungosta (20).

14.3.2 Kokoaminen
 Kootessasi, rasvaa kevyesti kierteiset pinnat Molykote „1000“ voiteluaineella (tilaus no.: 04.02750.0011)
 Voitele kevyesti rungon sisäpinta (20) Stabyl MO 500 voiteluaineella (tilaus no.: 04.04660.0002)
 Aseta tiivisterengas (90) runkoon (tarkista asetussijoittelu).
 Liu’uta holkki (40) runkoon (20) (tarkista asetussijoittelu). Holkin aukon täytyy olla ylöspäin.
 Liu'uta pallo (60) runkoon (20). Tarkasta pallon asettelu.
 Liu'uta ohjausakseli (20) runkoon (20) ja tarvista, että kääntökahva on oikein asetettu pallon uraan.
 Liu'uta levy (110) ohjausakselille (80).
 Aseta rungon suoja (20) ja kiinnitä kuusiokoloruuvit (130). Käytä 6 mm momenttiavainta (kuusiokolo) ristikkäin
kiristämiseen 60 Nm momenttiin.
 Aseta suora tappi (150) laippaan (70).
 Liu'uta pysäytyslevy (140) nostorenkaan kera (170) ohjausakselille (80).
 Aseta kääntövipu ohjausakselin neliölle (80). Aseta levy (180) kääntövivulle ja kiinnitä kuusiokoloruvein (190).
Kiristä käytäten 5 mm kuusiokoloavainta.
 Liu’uta rengas (50) runkoon sivulta pallon eteen (60).
 Voitele laipat kevyesti (10) Stabyl MO 500 voiteluaineella (tilaus no.: 04.04660.0002) ja aseta sylinterirenkaat
(100) uriinsa.
 Aseta laippa (10) runkoon (20) ja kiinnitä kuusiokoloruuvit (120). Käytä 10 mm momenttiavainta (kuusiokolo)
ristiin kiristäen 100 Nm momenttiin.
 Aseta rengas toiselle puolelle (30, väri “vaalean ruskea”) runkoon ja kiinnityslaippaan (10), kuten on kuvattu
 Asenna tarvittaessa sylinterirenkaat (200) laippoihin (10).
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Kuva: Purkaminen
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Saf et y n otes for h igh p ressure ho ses

Näiden ohjeiden huomioimatta jättämminen voi johtaa kaikkien syytteiden hylkäämiseen vahinko- tai
vauriotilanteessa.
Kiinnitä korkeapaineletku laitteeseen joka kerta
letkun varmistimella !

Varmista letkuliitokset joka kerta letkun
varmistimella !

Varmista korkeapaineletkun liitos työkäluun joka
kerta !

Älä koskaan kiristä korkeapaineletkun liitoksia
paineistettuna !

Vältä lenkkejä! Jos letku kiertyy työskennellessä niin
sammuta pumppu ja oikaise letku huolellisesti !

Vältä korkeapaineletkun kiertymistä !
Vältä jännitystä, Älä koskaan vedä työkalua
korkeapaineletkulla !
Älä taita tai vedä korkeapaineletkua terävien
kulmien yli. Työskennessäsi terävillä reunoilla tai
kerroksissa, niin suojaa letku tai kulmat. Älä taita
liitoksia !

Älä koskaan aseta painoa korkeapaineletkulle !
Käytä letkusiltoja jos joudut ajamaan letkujen yli !

15.1
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15.2 Ennen kuin käytät korkeapaine letkua
 Tarkista letkuun merkitty työpaine. Älä koskaan ylitä sitä.
 Tarkista letkut ja liittimet vaurioiden varalta.
 Poista käytöstä letkut, joiden suojassa on kuplia, ovat taittuneet tai suojakuori on rikkoulutunut paljastaen
metallisen suojakerroksen. Näitä letkuja ei saa korjata tai käyttää niitä muutenkaan. (EN 982)
 Tarkista onko liitosten kierteet eivät ole kuluneet, ruostuneet tai murtuneet.
 Älä koskaan tulppaa letkun juorureikiä tahallisesti tai antamalla niiden likaantua tai vaurioittua.
 Tarkista pienin kääntösäde käytössä ja säilytyksessä (katso taulukko alla).

15.3 Letkun käyttö
 Älä kierrä letkua asennettaessa.
 Tarkista säännöllisesti letkut, liitokset ja liittimet vuotojen varalta. Vuodon sattuessa sammuta pumppu
välittömästi. Korjaa vuoto vasta, kun järjestelmä on pysäytetty ja paineeton. Älä koskaan kiristä liitoksia
paineistettuna. Tarkista kiristysmomentti (taulukko alla).
 Huomioi letkun pituuden muutos, kun työskentelet. (Letkut lyhentyvät paineistettuna).
 Älä paineista letkua kelalla.
 Vältä ulkoista lämpörasitusta (kuten säteilylämpö hitsattaessa tai polttoleikatessa).


Älä roikota letkuja usean kerroksen läpi.

Nimellishalka
isija
[DN]

Paine
[bar]
2500
3200
2500
3200
2100
290
530
1250
1600
250
440

5
8
12
10

12

1100
1400
1800
170
340
1000
1000
1400
1600
140
260
700

20

25

Liitin

Kiintoavain
[mm]

Momentti
[Nm]

M 14 x 1,5 LH direkt

70

M 20 x 1,5 LH direkt

95

8
12

2500
3200
2500
2800
2100

70

Pienin
taivutussäde
[mm]
175
200
250
290

M 18 x 1,5 DKL

32

50

100

130

M 22 x 1,5 DKO

30

30

70

150
95

M 22 x 1,5 DKL

27

62

100

180

32

33

70

Gummi 250
Polyamid 100
110
290

36

83

100

240

M 24 x 1,5 DKO
M 24 x 1,5 DKO
M 30 x 1,5 DKM

M 36 x 2,0 DKO

46

49

70

280
170
350
350

M 38 x 1,5 DKM

46

105

100

300

100

355

M 42 x 2,0 DKO
50
57
Liitäntä painerenkaalla ja painemutterilla
Painerengas
Painemutteri

5

Veden maksimi
lämpötila
[°C]

175
M 14 x 1,5 LH

M 30 x 2

32

150

M 20 x 1,5 LH

M 42 x 2

46

205
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