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Pos:  1 /Technische Daten/Zu dieser Anleitung/Überschrift @ 0\mod7_2.doc @ 1204 @ 1 @ 1
2 Foreword
Pos:  2 /Technische Daten/Zu dieser Anleitung/Hinweis @ 0\mod3_2.doc @ 1208 @  @ 1

Kaikikien HDP 174 / Aquajet-17 korkeapaine pumppu ykskön 
huollosta ja käytöstä vastaavan henkilöstön on:

Luettava ja täysin ymmärrettävä nämä ohjeet, erityisesti osion “Turvallisuus“, 
ennen kuin aloittaa pumpun käytön

Varmistaa, että nämä ohjeet ovat aina helposti saatavilla koko käyttö 
henkilöstölle

Mahdollisten muiden (kuin 3000 bar) paineaskelien osalta viittaamme 
pumpun mukana toimitettuun alkuperäis dokumentaatioon

Pos:  3 /Technische Daten/Zu dieser Anleitung/Herstelleradresse  @ 0\mod4_2.doc @ 1212 @  @ 1

Valmistaja ja huoltopäivystys:

HAMMELMANN Maschinenfabrik GmbH

Zum Sundern 13 – 21  59302 Oelde  Germany

P. O. Box 33 09  59282 Oelde  Germany

puhelin: +49 (0) 25 22 76-0

fax: +49 (0) 25 22) 76-4 44

sähköposti: mail@hammelmann.de

http://www.hammelmann.de

Maahantuoja, varaosat ja huoltopalvelu

HAMMELI Oy

Jänismäentie 2

01260 VANTAA

puhelin: 0400 433779

sähköposti: ake.rundberg@hammeli.fi

http://www.hammeli.fi

Pos:  4 /Technische Daten/Zu dieser Anleitung/Maschinennummer @ 0\mod5_2.doc @ 1216 @  @ 1

Tyyppi: HDP 174 / Aquajet-17

Sarja n:o B6.02174.1630

Päiväys: 21.7.2016
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3 Technical data
Pos: 7 /Technische Daten/Aquajet 17/38L,2250bar,2000U,615U,170kW;34L,2500bar,1800U,555U,170kW;CAT C7 St.III @ 4\mod_1219759888456_2.doc @ 26582 @  @ 1

3.1 Suoritusarvot: Korkeapaine pumppu

Valmistaja:

Tyyppi:

HAMMELMANN

Koekeapainepumppu HDP 174

Paineaskel 1 Paineaskel 2

Virtaus: 31 l/min. 28 l/min.

Käyttöpaine: 2900 bar 3000 bar

Mootorin kierrosluku: 2000 rpm 1800 rpm

Kampiakselin kierrosluku 615 rpmin 555 rpmin

Männän halkaisija: 17,5 mm 17,5 mm

Tehontarve moottorilta: 170 kW 160 kW

Kiertokangen työntövoima: 82 000 N 76 000 N

Iskun pituus: 75 mm 75 mm

Paino n.: 525 kg 525 kg

3.2 Suoritusarvot: Diesel moottori

Valmistaja: Volvo

Tyyppi: TAD 871 VE Stage IV

Teho: 185 kW

Mootorin kierrosluku: 2000 1/min.

Iskutilavuus: 7700 cm ³

Sylinteriluku: 6

3.3 Akut

Lukumäärä: 2

Jännite: 2 x 12 V = 24 V

kapasiteetti: 2 x 110 Ah

Pos: 8 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1
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4 Safety
Pos:  10 /Sicherheit/Pumpen @ 0\mod10_2.doc @ 1224 @ 22222222 @ 1

4.1 Vaaratilanteet turvallisuusohjeiden piittaamattomuudesta

HAMMELMANN käyttää tuotannossaan, korkeapaine laitteistoja valmistaessaan, kaikkein uudenaikaisinta 
tuotantotekniikkaa, joka läpikäy erittäin tarkat laatu, toiminta ja turvallisuus testit. Tästä huolimatta, väärä tai 
epätarkoituksenmukainen korkeapaine varusteiden käyttö tai kouluttamattoman henkilöstön käyttö, voi johtaa
onnettomuuksiin, kuten:

 kuolema ja vahingoittumisvaara

 kalliisiin vahingonkorvausvaatimuksiin
Koko henkilöstön, joka on vastuussa  korkeapainepumppujen käytöstä ja huollosta, on ennen käytön aloittamista, oltava täyin perehtyneitä ja täysin ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö. Erityistä  huomiota on kiinnitettävä osioon ”turvallisuus”.  Tämän käyttöohjeen on aina oltava käyttövalmiina koko  asianolaiselle henkilöstölle. Mitään vahingonkorvaus vaatimuksia ei voi esittää, mikäli ne perustuvat tietämättömyyteen tai turvallisuus ohjeiden laiminlyönteihin

4.2 Turvallisuus tietoinen työskentely
Noudata aina turvallisuuden säännöksiä (kuten esim. - " Teollisuuspalvelut Kp-pesun turvaohjeet 2008” sekä  noudata lisäksi  paikallisia korkeapaine laitteistoja koskevia  turvakäytäntöjä. Mikäli käyttömaassa  ei turvaohjeitoa ole käytössä,  niin tällöin turvauduttava naapurimaan turva ohjeistuksiin

4.3 Henkilökunnan pätevyys ja koulutus
Only trained personnel should be entrusted with operation, maintenance, inspection and repair of high pressure  water equipment. The owners of the equipment are responsible for ensuring that all personnel concerned are fully trained and conversant with the contents of this manual. If necessary,  training course s should be arranged.

4.4 Täsmälliset turvallisuusohjeet käyttäjille

 Aquajettiä saa käyttää vain henkilö joka on,
 täysin perehtynyt laitteen toimintaa.
 Täysin tietoinen mahdollisista vaaratilanteista.

 Vaarallisia ovat esimerkiksi,
 veden paineen työntövoima.
 Vesisuihkun leikkuuvoima.
 Letkun lyhentyminen paineistettuna.
 Työskentely sähkölaitteiden lähellä.

 Älä koskaan liitä suoravetoiseen pumppuun voimanlähdettä, mikä ylittää pumpun nimikyltissä 
määritellyn maksimi tehon.

 Pumppuyksikkö tulee olla varustettuna verkon käynnistys ja katkaisukytkimellä.

 Hätäkatkaisin on tärkeä osa jokaista pumppuyksikköä
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 Ennen jokaista käyttökertaa käyttäjän on varmistettava, että koulutettu tai muuten pätevöitynyt henkilö on 
tarkastanut,

 että pumppuyksikkö ja laitteet on hvyässä kunnossa ja
 tärkeät osat kuten suojavarusteet, letkut, liittimet jne ovat hyvässä kunnossa.

 Kaikki puutteet täytyy korjata ennen kuin laitetta käytetään.

 Seuraa tarkasti käyttöohjeen mukaisia käynnistys ja sammutus menetelmiä

Tarkasta käytön aikana säännöllisesti letkut, liittimet ja muut osat (kuten suuttimet, 
suihkutin) vuotojen varalta. Vuodon sattuessa pysäytä pumppu välittömästi.

Älä yritä selvittää vuotoa visuaalisesti pumpun ollessa käynnissä.

 Käytä ainoastaan oikeita työkaluja, varmista, että oikean kokoinen kiintoavain, mikä sopii kiinnitysmuttereihin 
jne.

Älä muuta pumpun painetta ellet ole ilmoittanut tekeväsi niin pumpun käyttäjälle.

 Varmista sammuttamisen jälkeen, ettei laitteistoon eikä mihinkään sen osaa jäänyt normaalin ilmakehän 
painetta korkeampaa painetta.

 Käyttäessäsi kahta tai useampaa laitetta saman aikaisesti (kuten pistoolit) yhdellä pumpulla,
 on huolehdittava, että paineensäätäjä tai purkulaite on säädetty työlaitetta vastaavasti (esim 

pistoolia) siten, että se ei aiheuta äkkinäistä paineenvaihtelua ja / tai suuria reaktiovoimia.

 Älä koskaan käytä varusteita (kuten letkut, suihkupistoolit jne) korkeammalla paineella kuin mihin ne on 
tarkoitettu. Se osa jolla on alhaisin käyttöpaine määrittää koko järjestelmän maksimi paineen.

 Sijoita letkut,
 niin, että ne eivät ole taittuneita tai hankaudu teräviä reunoja vasten.

 Muutoksien tekeminen turvavarusteisiin on ankarasti kielletty. Takuu raukeaa jos lukituslanka tai sinetti on 
vaurioitunut ja vapauttaa meidän vastuusta onnettomuus ja vahinkotilanteissa.

 Käytä ainoastaan alkuperäisiä HAMMELMANNIN tai valtuutetun jälleenmyyjän toimittamia varaosia. Sellaisten 
varaosien käyttäminen, mitkä eivät ole merkattu testatuiksi tai on toimitettu ilman testaus-sertifikaattia 
voi olla vaarallista. Ajattele omaa turvallisuuttasi. (Katso myös takuuehdot)

 Työtekijän täytyy varmistaa,
 että työtila on vapaa esteistä, tarjoaa hyvän tuen jaloille ja että sielä ei ole kompastumisvaaraa.
 Roikkuvat kaapelit, irtonaien jäte ja lojuvat työkalut eivät kuulu turvalliseen työympäristöön.

 Laitteen käyttäjän on varmistettava,
 että ei aiheuta vaaraa muille ilmisille ja että työpaikka on suljettu aidalla.
 Että varoituskyltit ovat paikoilaan (esim VAARA! korkeapainevesileikkaus).

.
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 Causes of danger are,

 the jet (cutting power).

 spray mist (with dangerous chemical additives).

 loose debris or other items picked up and projected by the force of the jet.

 Avoid contact with any spray arrangement:

 Do not place your hand or other bodily parts in front of a pressurised nozzle.

 Never under any circumstances point an accessory (i.e.: pistol) at other persons even when 
depressurised.

 Hazards to your health are,

 the properties of the liquid (Wet, high temp, caustic etc.)

 the high pressure (i.e.: cutting power of the jet, possible impact damage to tissue and bacterial 
infection).

 To work with liquid jets the employer should ensure that all operatives wear protective clothing, i.e.:

 Protective suit,

 Safety helmet,

 Flexible closed gloves,

 Vaaraa voivat aiheuttaa,
 Vesisuihku (leikkuuvoima).
 Vesisumu (voi sisältää vaarallisia kemikaaleja).
 Irtonainen jäte ja muut aineet, mitä vesisuihku voi lennättää.

 Vältä kosketusta kaikkien suihkulaitteiden kanssa:
 Älä laita kättäsi tai muita ruumiinosia vesisuihkun tai suuttimen eteen.
 Älä missään tilanteessa suuntaa laitteita (kuten pistooli) toista ihmistä kohden edes ilman 

painetta.

 Terveysriskejä ovat,
 nesteen koostumus (märkyys, korkea lämpötila, emäksisyys jne)
 korkea paine (vesisuihkun leikkausvoima, mahdolliset kudosvauriot ja bakteeri-infektiot).

 Korkeapaineisen vesisuihkun käyttöön osallistuvilla henkilöillä tulee olla asianmukainen suojavarustus:
 Suojaava puku,
 Turvakypärä,
 Joustavat suljetut hanskat,
 Luistamattomat turvajalkineet kärki- ja varsivahvistuksin,
 Kuulosuojaimet,
 Hengityssuojain,
 Suojalasit tai koko naaman peittävä visiiri.

Ohjeiden laiminlyönti ja suojavarusteiden käyttämättä jättäminen tapahtuu omalla 
vastuulla!

Jos vesisuihku osuu ihmiseen niin on tapauksesta raportoitava välittömästi ja hänet on 
toimitettava lääkärin tutkittavaksi. Pienilläkin vahingoilla voi olla vakavat seuraamukset! 
Nesteet voivat tunkeutua kudokseen jättämättä havaittavia ulkoisia jälkiä.
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4.5 Vaaran merkki

Tämä merkki tarkoittaa aina tärkeää turvallisuusohjetta. Ohjeet tulee lukea, 
ymmärtää ja noudattaa niitä tarkasti. 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakavaan vaaraan ja 
vahingoittaa omaisuutta.
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4.6 Turvallisuus korjaus- ja huoltotöissä

Omistaja  on  vastuussa  siitä,  että  kaikki  tarkastukset,  huolto-  ja  korkaustyöt  suorittaa  vain
asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. Hän on myös vastuussa siitä, että henkilö on lukenut ja
ymmärtänyt tämän käyttöohjeen.

 Huomioi turvallisuus- ja sammustusohjeet ennen töiden aloittamista. Irroita akkujen johdot ennen 
kuin aloitat työt diesel-moottorikäyttöisellä yksiköllä. Sähkömoottorikäyttöisen yksikön pääkatkaisin 
tulee olla sammutettu ja hätäkatkaisija kytkettynä. Luen kohdan “Asennus” ohjeet ennen kuin 
käynnistät uudelleen.

4.7 Kielletyt toimenpiteet

Turvallisuus syistä on kiellettyä käyttää, huoltaa tai korjata, muutoin kun tässä 
käyttöohjeessa on kerrottu, tai tehdä luvattomia muutoksia järjestelmään. Valmistaja ei 
vastaan seurauksista jos käytät sellaisia varaosia tai lisälaitteita, mitä valmistaja ei ole 
hyväksynyt.

4.8 Lisävaroitus

 Kun liität jäjestelmään, jonkin lisälaitteen (kuten pistoolin tms) niin ennen käyttöä on luettava myös 
lisälaitteen turvallisuus- ja käyttöohjeet!
Asennettavia laitteita ovat esimerkiksi:
 Moottori, Pumppu, Suihkutuspää tai tanko, Pinnan puhdistin, jne.

 Kun voimanlähteenä on polttomoottori niin varmista, että tilassa on riittävä tuuletus ja pakokaasut 
ohjataan ulos.

 Aina kun käytät jonkun muun valmistajan korkea paine osia (kuten letkuja) tämän yksikön kanssa niin 
seuraa tarkasti toimittajan/valmistajan käyttöohjeistusta.

 Jos pumppu on asennettu peräkärryyn niin varmista siitä, että vetävän laitteen suurin sallittu kuorma ei 
ylity Katso tarkemmat määritykset kerrotaan tässä käyttöohjeessa myöhemmin.

 Kuljettajan täytyy varmistua, että vetävä ajoneuvo on ajokunnossa ja paikallisten liikennemääräysten 
mukainen.


Pos:  11 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1
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5.1 Johdanto

HAMMELMANN “Aquajet korkeapainepumppuyksikkösi” on korkeapainelaitteiden monen vuoden tutkimuksen, 
kehityksen ja testauksen tulos. Moderni suunnittelu ja valmistusprosessit mahdollistavat erittäin korkealaatuiset 
tuotteet. Teille tämä tarkoittaa:

 Erittäin tarkat valmistusprosessit,

 Korkea luotettavuus ja

 Tehokkuus.

5.2 Käyttökohteet

Aquajet yksikköä voidaan käyttää useisiin eri sovelluksiin soveltuvin lisälaittein kuten

 Sementin tukiraudoituksen esiin kaivaminen
 SP 3000 suihkupistoolilla.

 Sementtiliiman poistaminen

 Aquablast    tai Aquablast - PLUS   (Englannissa tunnetaan nimellä HYPERBLAST   ).

 Epoxi pinoitteen poistaminen seinistä ja lattiasta
 RD 3000 sarjan rotorjet (liitettynä SP 3000 suihkupistooliin)

 Maalijälkien poistaminen

 Aquablast   tai Aquablast - PLUS  

 Yleinen teollinen siivous

Käytä ainoastaan HAMMELMANNIN lisälaitteita, mitkä on suunniteltu kestämään Aquajettisi
maksimi painetta.

 Jos Teillä on jotain kysyttävää liittyen lisälaitteisiin ja erikois sovelluksiin niin ottakaa yhteyttä 
HAMMELMANNIIN tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

5.3 Yleinen sallittu käyttöympäristö

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu HAMMELMANNIN kanssa niin seuraavat käyttöehdot tulee täyttyä:

 Käytä ainoastaan puhdasta vettä. Kiinteiden ainesosien koko ei saa ylittää 1 m ja niitä ei saa olla yli 
50 mg/l. (Varmista, että käytät oikeanlaista suodatinta). Syöttöveden lämpötila ei saa ylittää  +40° C.

 Korkein hyväksyttävä veden syöttönopeus on 1 m/sec. Vähintään 3 bar paineella ja maksimissaan 8 
bar.

Ennen kuin otat käyttöön mitään lisäaineita kuten puhdistusaineet niin pyydä kirjallinen 
hyväksyntä HAMMELMANNILTA! Jotkin lisäaineet vaurioittavat pumpun rakenteita.
Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät fosfaatteja tai amiinia.
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5.4 Tekijänoikeudet

Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet ovat  HAMMELMANN GmbH omaisuutta. Nämä käytöohjeet sisältävät
teknisiä kuvauksia ja kuvituksia, joita ei saa elektronisesti tallentaa eikä tuottaa, osittain eikä kokonaisena
eikä antaa kolmannelle osapuolelle missään muodossa ilman omistajan kirjallista suostumusta.

 Tekijänoikeuksien rikkominen on rikos ja oikeuksiemme turvaamiseksi ryhdymme tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

5.5 Takuuehdot

Aquajet yksikön takuu on 24kk toimituspäivästä tai 2000 käyttötuntia. Kun toinen ehdoista täytyy niin takuu 
raukeaa. Takuu ei koske kuluvia osia. Voit tutustua muihin takuuehtoihin “Yleisissä toimitusehdoissamme”. 
Takuu raukeaa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 Laitetta on käytetty eri käyttötarkoitukseen kuin mihin sen valmistimme

 Jos laitteen kanssa käytetään muita varaosia tai lisälaitteita kuin, mitkä ovat HAMMELMANNIN 
toimittamia.

 Vikaantumisen on aiheuttanut:
 Epäasiallinen käyttö.
 Muunlainen käyttö kuin, mitä tässä käyttöohjeessa on esitetty.
 Sopimattoman nesteen käyttö.
 Virheellinen asennus
 Virheellisesti sijoitetut tai väärän kokoiset letkut.

Täydellinen kopio HAMMELMANNIN takuuehdoista toimitettaan pyydettäessä.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa liittää eikä se vaikuta voimassaoleviin sopimuksiin, 
sitoumuksiin tai asiakassuhteisiin. Myyntisopimus kuvaa täydellisesti HAMMELMANNIN 
velvollisuudet ja vastuun. Vain sopimuksessa mainittu takuu HAMMELMANIN ja sopijaosapuolten 
kesken on sitova. Mikään tässä ohjekirjassa mainittu asia ei uudista eikä muuta voimassa olevaa 
takuuta.

Copyright of Hammelmann Maschinenfabrik GmbH

Germany  D-59302 Oelde  Zum Sundern 13 - 21



Käyttöohje                                             1  Sisältö

                                                

Sivu 62

Pos: 14 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1
Pos: 15 /Transport/Überschrift Transport @ 0\mod218_2.doc @ 1348 @ 1 @ 1
6 Transportation
Pos: 16 /Transport/Transport S-Anlagen @ 1\mod637_2.doc @ 1356 @ 2222 @ 1

6.1 Pakkaus

Pakkaustapa määritellään kuljetustavan mukaisesti. Periaatteelisesti pumput ja agregaatit on pakattu niin, että ne 
on suojassa säältä ja kuljetettavissa.

Kiinnitä huomiota pakkausmerkintöihin kuten:

Tämä puoli ylöspäin Pidä poissa kuumasta Liinan kiinnityskohta Älä kastele

Särkyvää Painopiste Älä käytä nokkakärryjä Älä käytä käsikoukkua

Älä käytä trukkia tai
vastaava

kuljetusmenetelmää
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6.2 Kuljetus

 Dieselkäyttöiset laitteet toimitetaan tavallisesti tyhjällä tankilla. Testauksen jälkeen pumpusta voidaan 
tyhjentää öljyt ja jäähdytysnesteet.

 Huomaa mahdolliset vinkit ja merkinnät järjestelmässä.

 Kuljetuspitimet on asennettu estämään polttoaineen kuivuminen.

6.3 Kuljetus

Mobiiliyksikön käyttäjän on varmistettava – ennen laitteen käynnistämistä – että kaikki  
kuljetuskaluston turvatekijät on kunnossa (vetolaiteen ja trailerin) kuten, että jarrut ja valot  
ovat täysin kunnossa ja että kuorma on sallituissa rajoissa.

Yksikköä tulee kuljettaa ainoastaan vesitankin ollessa tyhjä!

Traileria saa nostaa vain siihen tarkoitetulla nostimella nostopaikalla!



6.4 Suojaus

Kaikki pumppuyksiköt käyvät läpi tarkan testauksen ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Testin päätteeksi 
korroosion estävää emulsiota syötetään kaikkiin veden kanssa tekemisissä oleviin, sekä mäntiin, 
kiertokankiin, pumpun päihin ja muihin metallisiin kiiltäviin osiin. Tämä tehdään niin, että korroosin estävää 
emulsiota ajetaan pumpun läpi muutaman minuutin ajan ja kiiltävät osast ruoiskusuojataan Optimol D + F:llä.

Käsittelyllä on positiivinen vaikutus myös käynnistyksessä. Männät on ruiskusuojattu Optimol F + D, mikä 
myös voitelee mäntiä  käynnistyksen yhteydessä ja vähentää kulumista. Korroosiosuoja huuhtoutuu 
pumpusta jo lyhyen käyttön aikana eikä sillä ole negatiivisia vaikutuksia korkeapaineisen veden 
puhdistukseen.

Tehtaalla tehty korroosion esto on riittävä suojaamaan pumpun kuljetuksen ajaksi asiakkaalle. Pumppu 
täytyy suojata uudelleen, mikäli sitä ei käytetä pitempään aikaan. Kysy HAMMELMANNIN agentilta neuvoa 
tai käänny suoraan HAMMELMANNIN asiakaspalvelun puoleen. Suojausproseduuri toiselle suojaukselle 
löytyy kappaleesta “Sammutus” (kohdasta “pidemmät pysäytykset”) tästä manuaalista.


Pos:  17 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1

Pos:  18 /Aufbau und Beschreibung/Überschrift @ 0\mod155_2.doc @ 1372 @ 1 @ 1

7 Construction & Description

Pos:  19 /Aufbau und Beschreibung/Überschrift Konstruktiver Aufbau @ 0\mod156_2.doc @ 1376 @ 2 @ 1
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7.1 Rakenne

Pos: 20 /Aufbau und Beschreibung/Aquajet-17/Konstruktiver Aufbau Basis Cat C7 @ 8\mod_1328795160023_2.doc @ 54643 @ 3 @ 1

7.1.1 Aquajet-17 (perusyksikkö)
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Osa Kuvaus Osa Kuvaus

1 HAMMELMANN korkeapainepumppu HDP 174 7 Dieseltankki

2 Ohivirtausventtiili 8 Ilmansuodatin poistoilmalle

3 Sylinterikannen nostin 9 Dieselmoottori

4 Äänenvaimennin 10 Boosteripumppu

5 Ilmanpainesäiliö 11 Kehys

6 Akut 12 Moottorin jäähdytin
Pos:  21 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1

Copyright of Hammelmann Maschinenfabrik GmbH

Germany  D-59302 Oelde  Zum Sundern 13 - 21



Käyttöohje                                             1  Sisältö

                                                

Sivu 62

Pos: 22 /Aufbau und Beschreibung/Pumpen/HDP 170/Aufbau HDP 174 @ 0\mod269_2.doc @ 4272 @  @ 1

7.1.2 Korkeapainepumppu HDP 174

Osa Kuvaus Kohta Kuvaus

10 Korkeapaineen tulo 90 Öljyn tyhjennysaukko

20 Sylinterikansi 110 Dippi tikku

30 Nimikyltti 120 Öljyn täyttöaukon korkki

40 Öljynpainemittari 130 Imupuolen syöttö

50 Öljypumppu 140 Imukammio

60 Öljynpaineensäädin 150 Suojalevy

80 Öljyfiltteri ja -jäähdytin 160 Käyttöakseli

170 Kiinnitysreijät

Pos: 23 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1
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Pos:  24 /Aufbau und Beschreibung/Pumpen/HDP 170/Beschreibung HDP 174 @ 0\mod270_2.doc @ 4276 @ 23333 @ 1
Kuvaus

7.1.3 Yleistä 
HDP 174 on kompakti kolme mäntäinen pumppu, missä on uniikki HAMMELMANNIN patentoimat männäntiivisteet. Tämä tiivistysmenetelmä takaa nimimaalisen kulumisen ja paljon käyttötunteja korkealla paineella.

7.1.4 Kampikammio paineistetulla öljyvoitetulla

Kampikammio on tarkasti suunniteltu kestämään korkeita kuormituksia. Käyttöakselin pyörivä liike muutetaan
mäntien edestakaiseksi liikkeeksi kolmen 120° kolmassa toisiinsa nähden sijatsevan kiertokange avulla. 
Kampiakseliasetelma on taottua, karkaistua terästä. Kierukkahammaspyörät on sijoitettu kiertokankien väliin 
kuten myös kaksi rullatyyppistä runkolaakeria. Kiertokankien molemmissa päissä on laakeriholkit joiden 
vastepinnat kampiakselilla ja männäntapeissa on karkaistu ja kiilloitettu.

Paineistettu öljyvoitelujärjestelmä sisältää öljypumpun, öljynjäähdytin + filtteri yhdistelmän ja 
öljynpainemittarin. Kiertokankien laakereiden voitelu tapahtuu kampiakselin, männäntappien ja kiertokankien 
öljykanavien välityksellä. Kampikammio on tiivistetty O-renkailla ja tiivisteillä, kampiakselin tiivistys hoidetaan
akselitiivisteellä.

   Tarkkaile öljynpainetta! Ideaalisen öljynpaineen tulisi olla 3 ja 6 bar välillä.           
Öljynpaineen laskiessa 2 bar:iin pumppu sammuttaa itsensä varotoimena.

7.1.5 Männäntiivisteiden asennus

Tämä jatkokehitys pitkäikäiselle labyrinttitiivistykselle, nyt sisäholkkina, tekee siitä ainutlaatuisen, 
vaihdettavan labyrintti tiivistyksen. Sisäholkkiin kohdistuva dynaaminen voima tiivistää sen mäntää vasten. 
Tälläinen metalli metallia vasten tiivistys sopii korkealle ja ultra korkealle paineelle. Pieni tiivistyspinta-ala 
vähentää männän kitkaa ja yhdistää erittäin suuren mekaanisen, sekä tilavuudellisen tehokkuuden.
Männät on tehty temperoidusta ruostumattomasta teräkse stä  ja ovat pitkäikäisiä maksimi kuormituksellakin.

7.1.6 Sylinterikansi

Sylinterikansi on tehty yhdestä korkealaatuisesta kappaleesta ruostumatonta terästä ja pitää sisällään 

Toiminta periaate on seuraavanlainen:
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 Männän liikkuessa alas
 Poistoventtiili sulkeutuu
 Paine tippuu imupaineeseen
 Imuventtiili aukeaa
 Vesi imetään sisään imukammiosta

 Männän liikkuessa ylös
 Imuventtiili sulkeutuu
 Paine nousee poistopaineeseen
 Poistoventtiili aukeaa
 Vesi johdetaan poistolinjastoon



 Kuva: Toimintaperiaate

Osa Kuvaus Osa Kuvaus

A Painekammio E Sylineri

B Poistoventtiili F Mäntä

C Imuventtiili G Kiertokanki

D Imukammio H Kampiakseli

Pos: 25 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1
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Pos:  26 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Beschreibung Bypass- Ventil-Steuerung @ 0\mod222_2.doc @ 2208 @ 3 @ 1

7.1.7 Paineen säätely ja ohivirtausventtiili

Paineen säätäminen ja ohivirtausventtiili säätävät korkeapaineisen veden virtaamista. Se avataan ja 
suljetaan pneumaattisesti ohjatulla kalvosylinterillä. Lisälaitteen lähettämä elektroninen pulssi paineistaa 
sylinterin sulkemalla ohivirtauksen ja paineistamalla veden. Kun signaali katkeaa (liipasin vapautetaan) 
ilmanpaine vapautetaan ja ohivirtausventtiili aukeaa päästäen veden virtaamaan paineettomana 
ylivuotoputkeen. Jotta voidaan varmistaa tarvittava 3 bar paine niin järjestelmään on asennettu säätöventtiili 
turvaominaisuudeksi suojaamaan ylipaineelta.

 Pos:  27 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Beschreibung Elektrische Sicherheitsabschaltung @ 0\mod159_2.doc @ 2188 @ 3 @ 1

7.1.8 Elektroninen turvakatkaisin

Elektroninen valvontajärjestelmä katkaisee paineen jos paine nousee 10% yli määritellyn maksimipaineen 
estääkseen ylipaineen muodostumisen. Jos näin tapahtuu niin koko yksikkö sammuu ja paine esitetään 
näytöllä. Tätä toimintoa ei voi käyttäjä muuttaa.


 Pos:  28 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Beschreibung Berstscheibe @ 0\mod158_2.doc @ 2220 @ 3 @ 1

7.1.9 Murtolevy (turvallisuusvaruste)

Murtolevyasetelma suojaa pumppua paineiskun tai tukkeutuneen työlaitteen tms. aiheuttamalta ylipaineelta.
Itse levy on valmistettu kestämään tietty paine ja kun tämä rajapaine ylittyy,  levy murtuu ja vedenpaine
laskee välittömästi minimipaineeseen (syöttöpaine). Asennetun murtolevyn murtumispaine  on aina  30…
40%  suurempi  kuin  max.  käyttöpaine.  "Aquajet"  järjestelmässä  murtopaine  on  3200  bar. Kuhunkin
murtolevyyn on merkitty sen murtumispaine.

 Pos:  29 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Vordruckinstallation @ 0\mod162_2.doc @ 2228 @ 3 @ 1

7.1.10 Imupuolen asennus

Imupuoli pitää sisällään:

 Boosteripumppu
 Nostaa syöttöveden paineen ja estää paineen laskun filtterissä
 Varmistaa minimi syöttöpaineen 3 bar ja estää kavitaation.

 Tasaussäiliö
 Tasaussäiliö varmistaa jatkuvan ilmattoman syötön esipainepumpumpulle. Öljyjäähdyttimen 

paluuvesi, sekä ohiviertausvesi johdetaan myös tasaussäiliöön. Uimurikytkin estää tankin 
tulvimisen ohivirtauksen aikana. Säiliö on varustettu tyhjennyshanalla, että se voidaan tyhjentää 
jäätymisen estämiseksi.

 Suodatin
 Poistaa partikkelit vedestä estääkseen kulumisen.
 On varustettu ilman poistolla vastapaineen estämiseksi

 Paine-eroanturi
 Suodattimeen kytkettynä suojaa pumppua suodattimen tukkeutumiselta.

 Painemittari ja alhaisen paineen turvakatkaisija asennettu imukammioon.

 Automaattinen ilmausventtiili

 Imulinja ja liitäntä

Pos:  30 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @  @ 1

Pos:  31 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Hochdruckinstallation @ 0\mod163_2.doc @ 2196 @ 3 @ 1

7.1.11 Korkeapaineasennus

Korkeapaineasennus sisältää seuraavat osat:
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 Paineliittimet,

 korkeapaineletkulinja,

 Korkeapaineulostulon ja letkukiinnikkeiden kiinnityskohdan.

 Pos: 32 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Caterpil lar C 7 Stufe III @ 2\mod1554_2.doc @ 2128 @ 22 @ 1

7.1.12 Diesel moottori Caterpillar C7 Stage III

Caterpillar C7 Stage III on 6 sylinterinen, 4 -tahti suorasuihkutteinen, ilmajäähdytteinen, tehokas ja 
kompakti  moottori. Lue moottorin mukana toimitettu käyttöohje ennen kuin käytät 
korkeapainepumppuyksikköä.

Pos: 33 /Aufbau und Beschreibung/Pumpen/Leitfähigkeitssensor @ 8\mod_1340622047205_2.doc @ 58693 @ 333 @ 1

7.1.13 Konduktiivisuus anturi

Pumppuun on asennettu konduktiivisuus anturi. Yksikkö suljetaan automaattisesti jos veden 
konduktiivisuus putoaa  alle sallitun (150 µS). Anturi on asennettu vähentämään wolframi karbidi 
männän kulumista sillä täysin mineraaliton vesi irroittaa siitä mineraaleja.

 Jos arvo laskee alle 150 µS (Micro Siemens) laite sammuttaa itsensä 2 min kuluttua ja ES2 näytölle 
tulee virheilmoitus fault ”Demin. Water”. Myös anturin punainen ledi syttyy välittömästi kun arvo 
tippuu alle 150 µS. Kun laite käynnistetään uudelleen ES2 näytöllä oleva virheilmoitus “Demin. 
Water“ alkaa vilkkua. Jos veden konduktiivisuus on alle 150 µS suosittelemme annestelupumpun 
asentamista lisätäksemme syöttöveden suolapitoisuutta niin että konduktiivisuus on välillä 194 µS ja 
300 µS.

 Keltainen ledi anturissa merkitsee sitä, että konduktiivisuus on välillä 150µS ja 195µS. Ledi toimii 
ennakkovaroituksena ilmaisten, että veden kondutiivisuus on alhainen ja sitä pitäisi nostaa.

 Kun veden kondutiivisuus (sähkönjohtavuus) on yli 195 µS  niin anturissa palaa vihreä merkkivalo.

                  

Konduktiivisuus anturi

Pos: 34 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 3 @ 1

Copyright of Hammelmann Maschinenfabrik GmbH

Germany  D-59302 Oelde  Zum Sundern 13 - 21



1  HDP 174 Käyttöohje

Sivu 61

Pos:  35 /Aufbau und Beschreibung/S-Anlagen/Beschreibung ES2 Bediengerät @ 1\mod956_2.doc @ 2236 @ 3 @ 1

7.2.12 ES 2 ohjausyksikkö

Prosessori ohjaa koko pumppuyksikköä, monitoroi, säätää ja kerää tietoa erilaista diagnosointia varten.

 Laitteisto

 Suurennettu graafinen näyttö

 Laajennettu luotettavuus ja pienennetty sensitiivisyys käyttämällä enkapsuloituun SMD teknologiaan 
perustuvaa emolevyä

 Tuuletettu muovikotelointi

 Käyttää flash muistia ilman patteria

 CAN väylä, minkä avulla voidaan vaihtaa informaatiota esimerkiksi elektronisen dieselmoottorin 
kanssa

 Sarjaliikenneportti, minkä kautta voidaan päivittää käyttöjärjestelmä PC:llä 

 Analogisia sisääntuloja

 Voi ohjata max 5 monityökaluista venttiiliä joiden status näkyy suoraan graafisella näytöllä

 Voidaan laajentaa siirtämään dataa SMS viestillä tai online yhteydellä

 Kompakti ja kestävä rakenne

 Toimii äärimmäisissä ilmastollisissa olosuhteissa

 Kestää hyvin elektromagneettista säteilyä

 Ohjelmisto

 Käyttöohjeisiin pääsee käsiksi hallinta- ja aputoiminteista

 Lisää kieliä saatavilla optiona (kuten Kiina, Japani ja muita)

 Ohjelmisto poikkeustilanteiden varalle, että pumpun käyttöä voidaan jatkaa vaika joku antureista 
hajoaisi. Jatkuva aktiivinen turvallisuus monitorointi. 

 Arvojen syöttö ja ohjelmistopäivitykset ES 2 tools ohjelmistolla

 Mahdollisuus tallentaa konfiguraatio PC:lle

 Vikautumis diagnostiikka ja ennakkovaroitusjärjestelmä

 Käyttää helposti ymmärrettäviä graafisia syboleita käytön helpottamiseksi

Älä koskaan ohita (esim. siltauksilla) ES2 ohjausyksikköä.

Järjestelmäkuvaus on annettu ES2 käyttöohjeessa.


Pos:  36 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 1 @ 1

Pos:  37 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/Überschrift @ 0\mod168_2.doc @ 1380 @ 22 @ 1

8 Installation & Start up
Pos:  38 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Kontrollen vor der Inbetriebnahme @ 0\mod169_2.doc @ 2256 @ 22 @ 1

Pos:  39 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Installation der Anschlussarmaturen @ 0\mod541_2.doc @ 2292 @ 222 @ 1
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8.1 Tarkista ennen käynnistystä

 Tarkista pumpun öljypinta ja täytä tarvittaessa. Älä koskaan käytä pumppua jos öjypinta on alle 
minimitason.

 Tarkista myös, että öljyn seassa ei ole vettä. Jos vettä löytyy niin älä käytä pumppua. Yritä selvittää 
miten vesi on päässyt öljyn sekaan. Voi olla tarpeellista ottaa yhteyttä HAMMELMANNIIN tai 
valtuutettuun jälleenmyyjään ennen kuin öljyt vaihdetaan.

 Tarkista moottorin oljypinta ja täytä tarvittaessa. Älä koskaan käytä moottoria ilman riittävää määrää 
öljyä.

 Tarkista hihnojen kunto ja kireys (kts moottorin käyttöohjeeseen)

 Ruuvaa filtteri irti ja tarkista kunto. Jos filtteri on likainen niin puhdista kotelo ja vaihda filtteri.

Pos:  39 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Installation der Anschlussarmaturen @ 0\mod541_2.doc @ 2292 @ 222 @ 1

8.2 Pumpun liitinten asennus

 Pumpattava neste virtaa hyvin korkeassa paineessa kun:

 Neste on täysin vapaa ilma- ja kaasukuplista.

 Imulinjastossa ei ole mutkia, t-liittimiä tai muita pyörteitä aiheuttavia kohtia.

 Vedellä on hidas etenemisnopeus ja esteetön kulku.

 Syötön virtaus: max. 1 m/sec.

 Sallittu syöttövedenpaine: - min. 3 bar

- max. 10 bar

Muut määreet vaativat kirjallisen hyväksyntämme.

Syöttölinjan kokoa määriteltäessä viitataan seuraavaan diagrammiin.


Pos:  40 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 23 @ 1
Pos:  41 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Nomogramm @ 0\mod542_2.doc @ 2296 @ 3 @ 1
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8.2.1 Letkun sisäisen halkaisijan laskeminen (DN)

Letkun sisämitta määritellään seuraavan kuvaajan mukaisesti. (kuvaaja.)

 Esimerkki 1 (--------)
 Virtausnopeus v = 0.45 m/s ja virtaus Q = 150 l/min. Suora yhteys näiden kahden määreen kesken 

osoittaa letkuun DN 80 keskimmäisellä asteikolla.

 Esimerkki 2 (_____)
 Virtausnopeus v = 5,5 m/s ja virtaus Q = 66 l/min. Suora yhteys näiden kahden määren kesken 

osoittta letkuun DN 16 keskimmäisellä asteikolla.

 Kuvaaja: Kuvaaja

 Virtausnopeudet:
 Imupuoli: 0.5 m/s
 Painepuoli: 5,0 m/s

 Ei huomioitu:
 Putkien, mutkien ja venttiilien tuottamaa vastusta,
 Viskositeettiä tai lämpötilan vaikutusta viskositeettiin tai muita vaikuttavia tekijöitä

 Sisähalkaisijan mukaiset virtaukset normaali olosuhteissa.
 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 noin 20 m letkulla.

Pos:  42 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Druckverlust in Schlauchleitungen @ 5\mod_1238414536858_2.doc @ 30064 @ 3 @ 1
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 Kuvaaja. Paineen lasku letkuissa ja putkistoissa

Kuvattu paineenlasku on suhteessa 1m pituiseen putkeen ja kasvaa teoriassa lineaarisesti pituuden 
suhteessa.

Pos: 43 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Wasserqualitäten @ 0\mod543_2.doc @ 2300 @  @ 1

Venttiilien, suuttimien, mäntien jne. elinikä pitenee kun varmistetaan, että käytettävä neste 
on niin puhdasta kuin mahdollista. Tämä voidaan varmistaa suodattamalla ylimääräiset 
hiukkaset pois syöttövedestä (katso: vedenlaatu korkeapainepumpuissa)

 Veden laatu korkeapainepumpuissa
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Pumppu tyyppi Tyyppi 1 Tyyppi 2 + 7 Tyyppi 3 Tyyppi 4

Max. partikkeli koko /
suodatusaste: 75 m 10 m 10 m 1 m

Max. kiintoainepitoisuus: 150 mg/l 50 mg/l 50 mg/l 20 mg/l

Max. kokonaiskovuus: 20°dH 20°dH 20°dH 3 - 10°dH

Max. kovuus (CaCO3): 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/l 50 - 175 mg/l

Max. rauta pitoisuus (Fe): 0.5 mg/l 0.5 mg/l 0.5 mg/l 0.5 mg/l

Max. kloriini pitpoisuus 
(Cl):

100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Max. sulffaatti pitoisuus 
(SO4):

100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Max. fosfatti pitoisuus 
(PO3):

50 ppm 50 ppm 50 ppm 50 ppm

Vapaat kloriinit 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l

pH: 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5

* riippuu kiintoaineen tyypistä (kovuus)

Vedessä ei saa käyttää lisäaineita, joilla on syövyttävä vaikutus ei-rautapitoisiin meltalleihin (jos käyttö on
välttämätöntä niin ota yhteyttä HAMMELMANIIN tai valtuutettuun edustajaan).

Joissain tapauksissa edellä mainitusta voidaan poiketa sillä HAMMELMANN tarjoaa erilaisia 
suodatusjärjestelmiä.


Pos:  44 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Hinweis Härtegrad über 1500 bar @ 0\mod171_2.doc @ 2260 @ 3 @ 1

Veden kovuus ei saa ylittää 10° saksalaisen määritelmän mukaisesti (pumpuille, mitkä on  
sarjaa 4). Jos vesi on kovempaa niin tulee käyttää vedenpehmennysyksikköä, jolloin tulee 
varmistaa, että kovuus ei laske alle 5° saksalaisen määritelmän mukaisesti.

Varmista, että sähkönjohtavuus on vähintaan 300 µS/cm.

Pos:  45 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Hinweis Filter (Ablagerungen) @ 0\mod544_2.doc @ 2304 @ 3 @ 1

Pumppu voi likaantua jos: 

- Veden nopeus on liian suuri.

- Käytettäessä harvoin käytettyä syöttölinjaa.

- Käytettäessä palokalustolle tarkoitettua syöttölinjaa.

Ennen vedensyötön kytkemistä anna veden juosta reilun minuutin verran.

Ennen jokaista käynnistystä:

Tarkkaile vesifiltteriä pumpun edessä säännöllisesti ja vaihda viimeistään 

- 100 käyttötunnin jälkeen kun käyttöpaine on 1500 bar tai alle

- 50 käyttötunnin jälkeen käyttöpaineen ollessa yli 1500 bar 
Älä yritä puhdistaa filtteriä. Vaihda suodatin aina uuteet ja käytä ainoastaan 
Hammelmannin alkuperäisosia.

Tukkiutunut filtteri voi aiheuttaa kavitaation ja vahingoittaa pumppua. Kavitaation aiheuttamat vauriot eivät 
kuulu takuun piiriin.

Pos:  46 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Leitungen anschliessen  neu @ 0\mod546_2.doc @ 2312 @ 3 @ 1
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8.2.2 Huomioitavaa varusteiden asennuksessa

Käytä vain sellaisia osia (korkeapaineletkut, liittimet, jne) korkeapainepuolella, mitkä on 
suunniteltu kestämään käytettävää painetta ja virtausta. Tarkista käytettävien osien 
määritykset.

Tarkasta säännöllisesti korkeapaineletkut, kiinnitykset ja suihkutuskalusto (kuten 
suuttimet, pistooli jne) vuotojen varalta. Jos havaitset vuodon, niin sammuta pumppu 
välittömästi.

Korjaa vuoto vasta, kun järjestelmä on sammutettu ja paine purettu.

HDP 174 / Aquajet-17 Liittimet ovat:

 Imuletku Ennen kuin kytket vedensyötön (letku) korkeapainepumppuun, niin 
huuhtele syöttöletku. 

Poista suojakorkki letkun liittimestä ja tarkista, että liitin on puhdas. 
Juoksuta vettä minuutin verran ja liitä sen jälkeen syöttövesi.

 Korkeapaine-letku Poista letkun suoja K.P. veden liittimestä. Varmista, että liitäntäkierre on 
puhdas ja voitele se Molykote (1000 tarttumisen esto) rasvalla. Poista suoja
letkusta ja toista puhdistus, sekä rasvaus toimenpide. Liitä letku. Puhdistus,
rasvaus ja varmistus proseduuri pitää muistaa myös kun jatketaan letkua.

 Erillinen 
öljynjäähydyt-
täjä

Normaalisti öljynjäähdyttäjän käyttövesi otetaan imukammiosta, mutta jos 
syöttövesi on yli 35°, niin jäähdyttäjälle on järjestettävä erillinen syöttö 
alemmalla lämpötilalla.

 Ohivirtauslinja Liitä ohivirtausletku/linja (paineensäätimeen tai ohivirtausventtiiliin). 
Ohivirtauslinjaa käytetään kun käyttölaitetta ei käytetä, mutta pumppu käy 
paineettomana. Kytke poistolinja sopivaan poistoputkeen tai keräimeen.

 Kylmän veden 
linja

Liitä jäähdytys veden letku. Liitä linja sopivaan poistoputkeen tai keräimeen.

 Männän jäähdytys Älä koskaan tuki männän jäähdytysveden poistoputkea/linjaa. 
Jäähdytysveden täytyy voida virrata vapaasti. Vie letku tarvittaesa sopivaan
säiliöön tai vastaavaan.

 Ohjauskaapeli Poista suoja sähköliitännästä ja varmista, että liitännät ovat puhtaita ja 
kuivia ennen kytkemistä.

 Pneumaatti-nen 
ohjaus-linja

Liitä pneumaattinen ohjausletku (esim pneumaattisesti ohjattu 
korkeapainepistooli) laitteen työntöliitäntään. Varmista, että liitäntä on 
kunnossa ja puhdas.

Älä koskaan liitä tai irroita ohjauskaapelia kun järjestelmä on päällä. 

Se on erittäin vaarallista!

Älä koskaan kiristä vuotavia letkuja paineistettuna. Korjaa vuodot vasta,

 kun järjestelmä on ajettu alas ja paineeton.


Pos: 47 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 2 @ 1

Pos: 48 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Anzugsmomente für Hochdruckschläuche @ 0\mod540_2.doc @ 2288 @ 2 @ 1
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 Kiristysmomentit korkeapaineletkuille

Halkaisija mm Liittimen kierre Avaimen koko mm Momentti Nm

10 M 18 x 1,5 DKL 22 50

12 M 22 x 1,5 DKL 27 62

20 M 30 x 1,5 DKM 36 83

25 M 38 x 1,5 DKM 46 105

10 M 22 x 1,5 DKO 27 30

12 M 24 x 1,5 DKO 32 33

20 M 36 x 2,0 DKO 46 49

25 M 42 x 2,0 DKO 50 57

Liitäntä paineruuvilla ja painerenkaalla

5 M 14 x 1,5 LH Painemutteri M 30 x 2 120

8 M 14 x 1,5 LH Painemutteri M 30 x 2 120

12 M 20 x 1,5 LH Painemutteri M 42 x 2 120

50 SAE 2” 6000 psi
30

(4 x M20)
300

Pos:  49 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Montage Hochdruckschlauch @ 0\mod174_2.doc @ 2284 @ 2 @ 1

8.3 Korkeapaineletkun liittäminen

Liitä korkeapaineletku, letkunpysäytin ja turvahaka kuten on näytetty kuvassa 5.1. ja 5.2. (katso 
Korkeapaineletkujen momenttitaulukkoon) Vie liitetty letku suihkutusalueelle ja asettele paikoilleen valmiiksi 
käyttöönottoa varten. Varmista, että pölyä eikä likaa joudu viimeiseenkään liittimeen. Älä kytke työvälineitä 
vielä.

 Kuva. 5 .1. Letkun liittimet

Hirttosilmu

Painekaulus K. P. ulostulo

       Turvavaijeri   Letkun liitin            Mutteri
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Muista jättää (5 mm  1) työvara, kun liität letkuja.

Varmista, että turvavaijeri on liitetty renkaaseen.

Tarkista vielä kerran kaikki korkeapaineliittimet ja letkun tuvakiinnikkeet
Pos: 51 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Schlauchanschlüsse  @ 0\mod175_2.doc @ 2248 @  @ 1

 Fig. 5.2.: Letkun liitännät

Korkeapaine letku               Korkeapaineen liitäntä Juorureikä

Pianemutteri
Kiristysmomentti = 120 Nm

Painerengas

HDP 174 / Aquajet-17 yksikkö lisävarusteineen on varustettava letkun kiinnityksen 
varmistimella, mikä estää letkun karkaamisen vaikka liitos pettäisikin.

 Korkeapainesyötön ja letkun välillä,
 Letkun välisissä jatkoliittimissä
 letkun ja työkalun välissä.


Pos: 52 /Vorbereitung zur Inbetriebnahme/Installation/S-Anlagen/Schlauchsicherung @ 0\mod176_2.doc @ 2272 @ 1 @ 1


 kuva. 5.3: Letkun jatkoliittimen varmistin

Copyright of Hammelmann Maschinenfabrik GmbH

Germany  D-59302 Oelde  Zum Sundern 13 - 21



1  HDP 174 Käyttöohje

Sivu 61

Pos:  53 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 123322 @ 1
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Pos: 54 /Betrieb/Überschrift @ 0\mod178_2.doc @ 1400 @ 2123322 @ 1
9 Operation
Pos: 55 /Betrieb/S-Anlagen/Betrieb mit ES2-Diesel @ 1\mod1040_2.doc @ 2324 @ 113322 @ 1

9.1 Käynnistys

HDP 174 / Aquajet-17 on täysin automaattinen sen jälkeen kun haluttu paine on asetettu ja täysin 
kontrolloitavissa käyttölaitteelta.

Kun kytkin tai kytkimet ovat laukaistu niin moottori tiputtaa kierrosluvun automaattisesti tyhjäkäynille. Kun 
kytkintä/liipaisinta taas painetaan niin moottori nostaa automaattisesti kierrokset sille tasolle, että pumppu 
tuottaa halutun paineen. 

Turvallisuusasetukset määrittelevät, että pumppua ei saa koskaan käyttää korkeammalla paineella kuin mille
se on suunniteltu.

Viittaten maksimaaliseen käyttöpaineeseen, mikä löytyy pumpun laitekorttista tai 
nimikylttistä. Älä koskaan ylitä maksimi käyttöpainetta.

Jos tapahtuu onnettomuus, laite hajoaa tai tulee vuoto niin sammuta laite välittömästi 
hätäpysäytyspainikkeesta.

9.1.1 Lämmitysvaiheen tarkistuslista

Pumppua täytyy käyttää ennen kuin siihen voidaan liittää työvälineitä.

 Tarkista pumpun öljytaso ja täytä tarvittaessa. Öljypintaa ei saa laskea 
alle mittatikun osoittaman minimin.

 Tarkista myös, että öljyn sekaan ei ole päässyt vettä. Jos öljyssä on vettä niin 
selvitä syy, korjaa se sekä vaihda öljyt (katso kappale "huolto“ kohta "öljynvaihto“).

 Dieselkäyttöisissä yksiköissä: Tarkista dieselmoottorin öljyn taso ja täytä 
tarvittaessa.

 Tarkista filtterin kotelo ja tuloaukko. Jos tuloaukko on likainen niin puhdista se, 
sekä filtterin kotelo ja vaihda filtteri.

Käynnistettäessä:

Korkeassa paineessa korkeapaineletku lyhenee. Huomioi tämä käyttäessäsi esimerkiksi 
suihkupistoolia. Pistooli saattaa hypätä ilmaan ja saattaa vahingoittua tippuessaan, kun se 
paineistetaan.

 Vapauta lukko ja avaa hallintapaneelin ovi

 Vapauta ja varmista, että hätäkytkin on vapautettu  Vapauta hätäkytkin tarvittaessa avaimella.

 Paina näppäimistöltä  aktivoidaksesi perus näytön. Perus näyttö käynnistyy. Varmista, että se näyttää:

 paineet on nollassa näytön vasemmassa laidassa ( 30 bar tolerassi – ES2 manuaalin 
mukaisesti.

 Kierrosluku on nollassa näytön vasemmassa laidassa

 jännite ja

 polttoainemittari (Tankin %) näytön oikeassa laidassa kertoo onko polttoainetta riittävästi.

 Käytä vain sellaista dieseliä, minkä rikkipitoisuus on alle 0,5 %. Varmista, että putkisto on puhdas 
tankatessa.
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Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa öljynvaihtoväliin.

Tarkkaile polttoaineen määrää. Järjestelmä ei sammuta itseään automaattisesti 
polttoainemäärän käydessä vähiin.

Ulkoisen virtalähteen käyttäminen K.P. Yksikköä käynnistettäessä saataa vahingoittaa ES2 
hallintalaitetta.

Vaihtaessasi akkua varmista, että hätäkatkaisin on kytketty ja lukittu. ES2 hallintalaite 
vaurioituu, jos syöttöjännite nousee yli 36 V.

ES2 ohjainyksikön  käytöstä  tarkemmin korkeapainepumpun manuaalissa

9.1.2 Korkeapainepumpun käynnistys

Suikupistoolin käyttäjällä tulee olla tukeva ja liukumaton asento, sekä tukeva ote 
suihkupistoolista, mutta katkaisin täytyy olla OFF asennossa. 

Korkeapaineinen vesi on erittäin tehokas leikkaustyökalu ja sen takia myös vaarallinen!

Älä koskaan suuntaa pistoolia tms toista ihmistä kohti missään tilanteessa vaikka 
järjestelmässä ei olisi painetta.

 Avaa pumpun syöttövesi.

 Tarkista, että vedenpaine on vähintään 3 bar ja

 Vapauta  hätäkytkin .

 Paina näppäimistöltä  (toimintonäppäin  aktivoituu) ja uudestaan aktivoidaksesi 
deaselin hehkutuksen. Hehkutus on valmis 15 sekunnin kuluttua tai kun moottori käynnistyy. Tällä 
aikaa näyttö näyttää:

 Hehkutusaikaa jäljellä 15 - 0 secs.
 Patterin jännite min. 24 V

Hehkutuksen voi käynnistää uudelleen painalla  (toimintonäppäintä  ) uudestaan.

 Paina näppäimistöltä  . Starttimottori sammuu automaattisesti jos moottori on 
käynnissä.

 Toimintamoodista riippuen (asetettu tehtaalla) näyttö näyttää:
 Paine
 Dieselin tyhjäkäynnin kierrosluku
 Patterin jännite ja polttoaineen määrä (%)

Pumpun täytyy olla sammutettu ja kaikkien putkien paineettomia ennen kuin vuotoja tai 
johtojen liitäntöjä voi tarkastaa!

 Tarkkaile öljynpainetta!

 Öljynpaineen ollessaan minimissään 2 bar min. voit kytkeä korkeapaineisen veden päälle.

 Tarkasta edelliset arvot (kierrosluku tai paine ohjauksesta riippuen). Sääda tarvittaessa

 Paina näppäimistöltä  .
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 Paina hätäkatkaisija pohjaan ja lukitse se .

 Sulje syöttövesi.

 Sulje ja lukitse äänieristyskansi.

 Nyt voit kytkeä lisälaitteet. Tehdäksesi niin:
 Poista suojakorkki lisälaitteen korkeapaineliittimestä. Varmista, että kierre on puhdas ja 

voitele se  Molykotella.
 Tarkista korkeapaineletkun liitin vielä kerran ja liitä se (katso taulukko: Korkeapaineletkujen

liitinten momentit).
 Jos liität lisää laitteita kuten Rotorjetin pistooliin niin toista tarkistukset, Molykote ja liittimen 

tarkastusprosessi.

9.2 Käynnistääksesi korkeapainepumpun

Suikupistoolin käyttäjällä tulee olla tukeva ja liukumaton asento, sekä tukeva ote 
suihkupistoolista, mutta katkaisin täytyy olla OFF asennossa. 

Korkeapaineinen vesi on erittäin tehokas leikkaustyökalu ja sen takia myös vaarallinen!

Älä koskaan suuntaa pistoolia tms toista ihmistä kohti missään tilanteessa vaikka 
järjestelmässä ei olisi painetta.

 Paneelin käyttäjän tulee kytkeä vesi ja odottaa merkkiä suihkuttajalta, että vesi virtaa vapaasti 
työskentelyvälineessä.

 Esilämmitys  paina näppäintä  (aktivoi toimintonäppäimen ).

 Moottorin käynnistäminen  paina näppäintä .

 Suihkuttaja voi nyt painaa liipaisinta ja aloittaa suihkuttamisen. Käyttöpaneelin käyttäjän tulee tarkkailla 
painetta ja moottorin arvoja.Paineen tulisi nousta suoraviivaisesti valitulle tasolle.

 Toisen käyttäjän täytyy säännöllisesti käytön aikana tarkkailla pumpun painemittareita ja paineen 
nousua. Hänen täytyy samalla valvoa suikuttajaa.

Tapaturman, laiteongelmien tai vuodon sattuessa koneen käyttäjän on välittömästi 
painettava hätäpysäytyspainiketta. Turvallisuussyistä käynnistysavain on irroittettava ja 
sijoitettava turvalliseen paikkaan.

9.3 Järjestelmän käyttäminen

 Käytön valvonta

 Käyttöpaneelin käyttäjän tulee pysyä paikallaan ja valvoa paneelin lisäksi suihkuttajaa.

Tapaturman, laiteongelmien tai vuodon sattuessa koneen käyttäjän on välittömästi 
painettava hätäpysäytyspainiketta. Turvallisuussyistä käynnistysavain on irroittettava ja 
sijoitettava turvalliseen paikkaan.

 Valvo painetta näytöltä.
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Paine on suhteessa myös suuttimen kokoon. Jos esimerkiksi 1400 bar maksimipaine 
saavutetaan jo pienillä kierroksilla on suutin liian pieni ja jos sitä ei saavuteta ollenkaan on 
suutin liian suuri. (Katso suutinten valintataulukko)

 Tarkkaile moottorin kierroslukua näytöltä. Moottorin tulee tippua tyhjäkäynnille aina kun suihkuttaja 
päästää liipaisimesta.

Tarkasta säännöllisesti korkeapaineletkut, liittimet ja muut osat kuten suuttimet, suihkutin 
jne vuotojen varalta. Vuodon sattuessa sammuta pumppu välittömästi.

Korjaa vuoto vasta kun järjestelmä on sammutettu ja paineeton.

 Avaa äänieristetty kansi ja tarkasta paljonko pumppu on vuotanut aina kun pidät tauon (lounas, kahvitauko,
jne) ja kun sammutat pumpun. Vuotoveden määrän voi tarkistaa muovisesta säiliöstä pumpun pohjalta. Pieni 
vuotomäärä on normaalia ja välttämätöntä. Jos pumppu vuotaa paljon on tiivisteet tarkastettava ja tarvittaessa 
vaihdettava. (katso kappale ”Huolto”).

 Halutessasi katsoa huoltotoimintoja ES2:sta käytön aikana (käyttäjän valinnoista) luen ohjeet ES2 
käytöohjeista.

 Kun moottori on käynnissä et pääse toimintomenuun esim hehkutukseen.

Estääksesi ES2 luvattoman käytön niin sulje ovi, kun lopetat työt tai aseta näppäinlukko 
päälle (katos ES2 käyttöohje)

 Merkki ilmestyy näyttöön.

 Jos järjestelmä sammuttaa itsensä virheilmoitus tulee ruudulle.

 Paina hätäkatkaisija pohjaan,  ennen kuin aloitat korjaustyöt ja pidä avain itselläsi. Aloita vasta tämän 
jälkeen vianselvitys ( katso ES2 käyttöohjeet).
Pos:  56 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 212 @ 1
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Pos: 57 /Ausserbetriebnahme/Überschrift @ 0\mod182_2.doc @ 1408 @ 22132 @ 1
10 Shut down
Pos: 58 /Ausserbetriebnahme/S-Anlagen/Abschalten & Übernacht Stillstand ES2 @ 1\mod1041_2.doc @ 2328 @ 123233333 @ 1

10.1 Yksikön sammutus

Nämä ohjeet kertovat, miten pumppu sammutetaan hetkellisesti ja yöksi. Jos on vaarana, että laitteisto 
jäätyy pysäytyksen aikana niin se täytyy tyhjentää täydellisesti ja käsitellä jäänestoaineella.

 Suihkuttajan täytyy vapauttaa liipasin.

 Moottorin kierrosluku tippuu tyhjäkäynille. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 2-3 minuuttiat, että se 
jäähtyy.

 Paina näppäintä  .

 Jos on tarkoitus sammuttaa laite niin paina hätäkatkaisin  pohjaan ja laita avain 
turvalliseen paikkaan.

10.2 Lukitseminen yöksi

 Avaa äänenvaimennuskansi.

 Suorita päivittäiset tarkistukset.

 Sulje ja lukitse äänenvaimennuskansi ja laita avain turvalliseen paikkaan.

 Irroita turvavaijeri, vesi ja sähköt suihkutustyökalusta. Säilytä työkaluja niiden mukana tulleiden 
ohjeiden mukaisesti. Suojaa letkun liittimet joko tulppaamalla tai muovikassilla, mikä teipataan suojaksi.

 Tulppaa säköliitännät.

 Irroita korkeapaineletku ja varmistusvaijeri. Puhdista kierre ja voitele Molykote 1000 rasvalla. Suojaa 
yllä olevan kuvauksen mukaisesti. Tarkasta letku pintapuolisesti ennen varastointia.

 Tarkista pumpun korkeapaineliittimet, voitele Molykotella ja suojaa tulpalla.

 Irroita ohjauskaapeli ja tulppaa liitin. Itarkista onko eriste vaurioitunut kelatessasi kaapelia. Tulppaa 
pumpun liitin.

 Irroita imu-, ohivirtaus- ja jäädytysletkut. Puhdista pumpun liittimet ja suojaa tulpalla. Imuletkun liitännät 
tulee myös puhdistaa ja suojata tarvittaessa.

 Lukitse ohjauspanelin kansi ja laita avain turvalliseen paikkaan.


Pos: 59 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 12333333 @ 1

Pos: 60 /Ausserbetriebnahme/S-Anlagen/Längere Ausserbetriebnahme @ 0\mod183_2.doc @ 2336 @ 21333333 @ 1
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10.3 Pysäyttäminen pitemmäksi ajaksi

Aina kun Aquajet aijotaan pitää käyttämättömänä pidemmän aikaan niin se, sekä lisälaitteet tulee 
varastoida lämpimään ja kuivaanpaikkaan jos mahdollista. Jotta pumppu toimisi moitteettomasti myös 
jatkossa on tehtävä useita varotoimia.

10.3.1 Yksikön kuivaus

 Kun kuivatat järjestelmän niin avaa tyhjennysruuvit boosteripumpusta ja suodattimesta. ¼ - ½ a 
kierrosta 12 mm A/F vääntimellä riittää.

 Sulje syöttö.

 Aja pumppua tyhjäkäynnillä muutama sekuntti ja sammuta. Tämä ei ole niin tärkeää kun valmistellaan 
pumppua emulsiolle, mutta hyvin tärkeää kun suojataan sitä pakkaselta.

10.3.2 Järjestelmän ilmaus ensimmäisellä käyttökerralla kuivaamisen jälkeen

 Koneen ollessa sammutettu sulje vedenpoistoruuvit.

 Avaa boosteripumpun ilmausruuvit.

 Avaa imuliitäntä ja liitä syöttöletku.

 Käynnistä nesteen syöttö ja odota kunnes sitä valuu boosteripumpun ilmausaukoista.

 Sammuta vesi ja sulje ilmausruuvit.

 Käynnistä vesi jä pumppu.

10.3.3 Järjestelmän täyttö

 Korroosion estoksi suosittelemme:
 89 % puhdasta vettä
 10 % Shell 9156 tai vastaavaa
 1 % ESKAPHOR EM 96 tai vastaavaa

 Moottorin ollessa pysähdyksissä täytä puskuritankki melkein täyteen imuliittimellä.

 Ruuva puskuritankin kansi auki ja lisää korroosion esto nesteet.

 Irroita imuletku ja sulje imuliitin ruuvitulpalla.

 Asenna lyhyt korkeapaineletku korkeapaineliityntään ja sijoita toinen pää puskuritankkiin.

 Aja pumppua tyhjäkäynnillä 2-3 minuuttia niin, että emulsio kiertää järjestelmässä.

 Tarkkaile emulsiota tankissa ja lisää tarvittessa Shell Donax C:tä.

 Pysäytä pumppu.

 Irroita korkeapaineletku. Puhdista, rasvaa ja tulppaa liitin.
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 Nestevirtauksen kuvaaj

Osa Kuvaus

1 korkeapainepumppu

2 Imukammio

3 Suodatin

4 Esipainepumppu

5 Imulinja

6 Nestesäiliö

7 Korkeapaineletku

8 Syöttöliitntä

10.3.4 Lisätoimet

 Avaa välikammion kansilevyt ja puhdista ja kuivaa koko kammio. Suihkuta näkyvissä olevat männät 
Optimol F + D:llä. Älä ruiskuta tai voitele volframi karbidi mäntiä lainkaan.

 Irrota vuotovesisäiliö. Tyhjennä se ja säilytä erillään.

 Irroita akut varastoitavaksi ja täytä tarvittaessa tislatulla vedellä.

 Sulje ja lukitse äänieristyskansi. Varmista, että avaimet säilytetään turvallisessa paikassa.

10.3.5 Letkut

 Ennen kuin aloitat aikaisemmin kuvatut voitelu- ja suojausprosessit niin kuivaa liittimet paineilmalla.

 Ole erityisen huolellinen jos käytät suojaamiseen polyeteenikalvoa.

 Älä kierrä letkuja liian tiukalle rullalle ja varmista, että letkussa ei ole taitoksia.

10.3.6 Varusteet

 Kuivaa ja puhdista varusteet ja erityisesti liittimet. Rasvaa ja suojaa kierteet kuten aikaisemmin on kerrottu.

 Varmista, että sähköliittimet on tulpattu ja suojattu. Liittimien täytyy olla täysin kuivia. (toista sama 
kaapelikelan kanssa)

 Irrota kaikki suuttimet ja säilytä erillään. Voitele suutinten pitimien kierteet ja suojaa lialta.

 Metallipinta voidaan suihkuttaa kevyesti suoja-aineella. Älä käytä sellaista suoja-ainetta, mikä voi tunkeutua
laakereihin, tiivisteisiin jne ja vahingoittaa niitä.

Uudelleenkäyttöönotto  säilytyksen  jälkeen  on  suoritettava  aloittaen  tässä  käyttöohjeessa  aiemmin
kuvatuilla  sisäisillä  tarkastuksilla.  Kun akut  ja  vuotovesisäiliö  on asennettu  paikoilleen,  on suoritet-tava
aiemmin kuvattu laitteiston tyhjennys emulsion/pakkasnesteen poistamikseksi.
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11 Huolto

11.1 Vian etsintä ja korjaus
s:  61 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\m

All maintenance and inspection work should only be done when system is switched off and 
released!

Whenever a fault is observed or suspected, emergency stop the unit immediately!

Before examination of the High pressure unit or before maintenance works and repairs, shut down and relieve the 

complete high pressure system. Depress and lock emergency stop button . Remove key for safekeeping. 
Recommendation: The keeping of the key by the man, i.e. that man 
Pos:  62 /Instandhaltung/Überschrift @ 0\mod185_2.doc @ 1416 @ 2212333
11 Maintenance
Pos:  63 /Instandhaltung/S-Anlagen/Störungen & Wartung ES2 Diesel @ 1\mod1042_2.doc @ 2352 @

11.1.1 Vikatilanteet

Järjestelmä  on  suojattu  automaattisella  sammutuksella  vaurioitumisen  estämiseksi.  Järjestelmä
sammuu välittömästi ja vikailmoitus tulee ES2 näytölle.

Paina näppäimistöltä  ja lukitse  varmuuden vuoksi.

Vianetsintä ja korjaus on kuvattu ES2 manuaalissa.

Vikatilanteet, mahdolliset syyt ja korjaukset on kuvattu tässä.

Vian korjauksen jälkee, näytön virheilmoituksen voi postaa painamalla näppäimistöltä . 
Jos virheilmoitus ei poistu näytöltä on vika edelleen olemassa.

Ulkoinen virtaähde saattaa häiritä ES2 toimintaa käynnistyksen yhteydessä jos ES2 on 
päällä.

11.1.2 Ongelmanratkaisut

Seuraavat  virhetilanteet  on  joko  selviä  tai  havaittavissa  normaalin  valvonnan  yhteydessä.  Näitä
vikatilanteita ei ilmoiteta valvontanäytöllä.

.

Vika Mahdollinen syy Ratkasiu

a) Sähköjärjestelmä ei 
reagoi kun painat 

näppäimistöltä  .

 Akku  loppu.
 Vaihda tai lataa 

akku.

 Hätäpysäytyskatkaisija   on 
painettuna

   Vapauta 
hätäpysytyskatkaisij
a

 Akun virta vähissä tai loppu.  Lataa tai vaihda 
akku.
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c) Moottori ei reagoi kun 
painat näppäimistöltä.

 .

 Hallintajärjestelmän laitevika

 Ota yhteys 
HAMMELMANN 
edustajaan tai 
asakaspalveluun.

e) Pumput käy ilman 
painetta.

 Työlaitteen liipaisin on 
epäkunnossa.

 Vaida

 Suurin sallittu paine ylitetty.
 Tarkista 

järjestelmän 
öljynpaine

g) Murtolevy rikkoutunut.  Suurin sallittu paine ylitetty.

 Vaihda murtolevy ja
selvitä miksi se 
murtui ja korjaa 
ongelma.

h) Liian alhainen 
käyttöpaine.

 Moottori ei nosta riittävästi 
kierroksia

 Katso moottorin käyttöohje.

 Nopeudensäätöjärjestelmä 
viallinen.

 Ota yhteys HAMMELMANN  
edustajaan tai asiakaspalveluun.

 Työlaitteen suutin on liian iso tai 
kulunut.

 Vaihda suutin.

 Ohivirtausventtiili vuotaa.

 Tarkasta öljylinja ja hydraulinen 
sylinteri vuotojen varalta. Tarkista 
järjestelmän paine.

 Ohivirtausventtiili kulunut.  Vaihda tai korjaa osat.

 Pumpun pään tiiviste viallinen.  Vaihda tiivisteet.

 Viallinen imu- tai paineventtiili.  Vaihda tai korjaa venttiilit.

 Vuoto korkeapaineletkussa tai 
liittimessä.

 HUOMIO! Älä yritä tutkia vikaa 
lähemmin ennen kuin järjestelmä 
on sammutettu!

 Tutki, kiristä tai vaihda tarvittaessa

 Kuluneet sylinteriholkit.  Vaihda sylinteriholkit.

r) Korkeapaineen 
ulostulossa paineiskuja.

 Imu- tai paineventtiili jumittaa.
 Kuluneet venttiilit tai istukat. Vaihda

ja korjaa tarvittaessa.

s) Runsas vuoto 
välikammiossa.

 Viallinen matalan paineen 
tiivistin.

 Säädä tai vaihda.

t) Vuotavassa vedessä tai 
öljyn mittatikussa näkyy 
vesiemulsiota.

 Männän ja kangen välinen tiiviste
vuotaa.

 Ota yhteys HAMMELMANN 
edustajaan tai asiakaspalveluun

u) Öljyvuotoa 
kampikammiosta.

 Öljynpaine liian korkea.  Säädä järjestelmän painetta.

 Järjestelmässä liikaa öljyä.  Vähennä oljyn määrää.

Moottori käynnistyy, käy hetken ja sitten sammuu. Kun moottoria yritetään toistuvasti uudelleen käynnistää 
niin useita eri virheilmoituksia voi tulla näyttöön.

 “Alternator fault” tai

 “Engine oil pressure low” tai
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 “Pump oil pressure low””

Mahdollisia syitä: Diesel moottori ei saa riittävästi tai lainkaan polttoainetta.
 Täytä polttoainetankki.
 Puhdista öljyfiltteri tai vaihda tarvittaessa.
 Ilmaa polttoainejärjestelmä.

11.1.3 Sähköviat

Sähköiset / elektroniset viat ovat tavallisesti niitä, mitkä on listattu kohdassa vikatilanteet tai niitä ilmenee kun
työlaitteen ja järjestelmän välillä katkeaa yhteys. Näistä voidaan varmistua (ei löytää) testilaitteella.

Kaikista ongelmista ja vääristä säädöistä elektronisessa laitteistossa täytyy ilmoittaa HAMMELMANN:ille tai 
valtuutetulle edustajalle. Tämä tarkoittaa normaalisti sitä, että vika ilmoitetaan HAMMELMANN:ille tai 
valtuutetulle edustalle. Ongelma selvitystä edesauttaa se, että toimitatte myös kytkentäkaavion, piirustukset 
jne.

11.2Huolto

11.2.1 Päivittäiset tarkistukset ja valvonta

Tarkista seuraavat:

 Tarkista koneen ja pumpun öljyt. Täytä tarvittaessa.

 Pumpun välikammio (visuaalisesti).

Irroita peitelevy vain pumpun ollessa pysähdyksissä.

 Tarkista näkyykö öljyssä merkkejä vedestä (emulsion). Jos löytyy niin älä käynnistä pumppua, 
selvitä syys ja korjaa se.

 Tarkista, että vesifiltteri on puhdas.

 Tarkista myös filtterin liitäntä ja kotelo. Vaihda tai putsaa tarvittaessa.

 Tarkista vetohihnojen kireys ja kunto.

 Tarkista akut, renkaat jne.

 Katso moottorin ja trailerin huolto-oheet manuaalista.

11.2.2 Vedensuodattimen huolto

Tarkasta päivittäin vedensuodattimen puhtaus ja kasetti.

Voidaksesi tehdä tämän on järjestelmä ja syöttövesi sammutettava:

 Avaa filtterin tyhjennyshana kääntämällä ¼ - ½ kierrosta.

 Löysää filtterin kehäruuvit ja käännä ruuveja alaspäin.

 Irroita kansi ja filtterikasetin kotelo.

 Ota filtterikasetti ulos ja tarkista se.

 Kasetin vaihtaminen täytyy tehdä
 100 tunnin välein kun korkeapainepumppua käytetään 1500 bar paineella tai alle.
 50 tunnin välein kun korkeapainepumppua käytetään yli 1500 bar paineella
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 Tarkasta differentiaali-paine käynnistyksen jälkeen.
Differentiaali-paine ei ylitä 1,25 bar. Jos differentiaali-paineen valvonta on asennettu (optio) 
korkeapainepumppu sulkee itsensä 1,25 bar paineessa ja ES2 ilmoittaa “Filter blocked”.


Pos:  64 /Instandhaltung/Pumpen/HDP 170/Ölwechsel HDP 170 - PAO 320 / S4 GX 320 @ 6\mod_1299840120487_2.doc @ 45095 @ 2323333 @ 1

11.3  Öljyn vaihto 

Huomioi ympäristömääräykset!
Laitetta käytettäessä on välttämätöntä huomioida jätteenkäsittely- ja kierrätysmääräykset.
Erityisesti asennuksen, huollon ja korjauksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että 
vesistöjä saastuttavia aineita kuten voiteluainetta, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä tai 
liuottimia ei pääse valumaan maahan eikä viemärijärjestelmiin! Tälläiset aineen täyty 
säilyttää, kuljettaa ja kierrättää niille tarkoitetuissa astioissa.

11.3.1 Öljyn vaihto ensimmäisen 1000 käyttötunnin jälkeen

Osa
n:o

Kuvaus

1 Öljynpoisto venttiili

2 Öljyn poisto suodatin/
jäähdytin 
yhdistelmästä

3 Öljysuodatin/ 
jäähdytin yhdistelmä

4 Kuusiokolotulppa

5 Ölytikku

6 Ölynpainemittari

7 Öljypumppu

8 Öljynpaineen säätäjä

9 Öljyn täyttö

 Kuva: Öljyn vaihto

 Vaihda öljyt kun pumppu on lämmin. (öljy valuu paremmin)

 Vaihda jokaisen öljynvaihdon yhteydessä myös öljyfiltteri.

 Aseta rätti öljynpoistoaukon alle.

 Tarvitset noin 12,5 litraisen öljynkeräysastian kun tyhjennät öljyt kampikammiosta ja 
öljyfiltteristä/jäähdyttimestä.

 (katso kuvan öljynvaihto) Poista öljyntäyttöaukon korkki (9)

 Ruuvaa poistoaukon suojakorkki auki (1). Käytä ensimmäistä poistoletkua, mikä on sovitettu kierteillä 
liittimeen. Laita vapaa pää keräysastiaan. Öljy alkaa valua heti kun postoletku ruuvataan.

 Tarkasta löytyykö vanhasta öljystä merkkejä emulsiosta.

 Avaa kuusikulmainen ruuvi joko 24 mm tao 41 mm kiintoavaimella (4) öljyn suodatin/jäähdytin 
yhdistelmästä ja irroita se.
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 Irroita öljyn filtteri/jäädytin yhdistelmän pohjasta liitin (2). Öljy alkaa valumaan heti kun ruuvaat liittimen auki.

 Kun kampikammio ja öljyn suodatin/jäähdytin yhdistelmä ovat valuneet tyhjäksi niin irroita tyhjennysletku 
(1). Laita suojakorkki takaisin paikoileen tyhjennysventtiiliin (1) ja laita takaisin (2) 
öljynjäähdytin/suodatin yhdistelmä.

 Kuva: Öljysuodatin

 (kuva öljyfiltteri) Vedä koko öljynsuodattimen liitin (osa nr.: 04.00995.0156) ulos suodatinkotelosta.

 Ruuvaa kuusikulmainen mutteri irti (1) öljynsuodattimen kiinnikkeen pohjasta ja ota se irti jousineen
(2) kierretangosta (3).

 Työnnä öljyfiltterin kasetti (04.00995.0155) irti kierretangosta (3) ja vaihda uuteen.

 Puhdista magneetti (4).

 Kasaa käänteisessä järjestyksessä.

 Laita uusi suodatin suodatin/jäähdytys koteloon ja vaihda kuusikulmainen ruuviliitin (4)

        Täytä kampikammio uudella öljyllä (noin. 12,5 litraa) öljyntäyttökaulasta (oranssi korkki) kunnes 
öljynpinta on mittatikun kahden merkin välissä.

 Sulje öljyntäyttöauko korkilla

Älä täytä liikaa öljyä.

11.3.2 Seuraavat öljynvaihdot

 Joko 4000 käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran vuodessa. Jos 4000 käyttötuntia ei tule täyteen
vuodessa ja öljy on hyvässä kunnossa niin samaa öljyä voidaan käyttää kunnes 4000 tuntia tulee 
täyteen. Tarkista kuitenkin öljy joka vuosi.

 Äärimmäisissä olosuhteissa kuten kuumassa tai likaisessa ympäristössä voi öljynvaihdot joutua 
tekemään useamminkin. Erilainen öljynvaihtoaikataulu on suositeltavaa.
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11.3.3 Voitelu sekä öljynsuodatin

 Öljyn määrä: 12,5 litraa

 Öljyn laatu: Polyalfaolefin (PAO)
 CLP according to DIN 51517 – 3
 ISO 12925 CKD
 ANSI/AGMA 9005 – E02

 Hammelmann ensimmäinen täyttö : Shell Omala S4 GX 320

   Synteettiset öljyt

Valmistaja /  
maahantuoja

 Viskositeetti luokka

CLP 100 / ISO VG 100 CLP 150 / ISO VG 150 CLP 320 / ISO VG 320

Addinol Eco Gear 100 S Eco Gear 150 S Eco Gear 320 S

Aral Degol PAS 150 Degol PAS 320

Avia Syntogear PE 100 Syntogear PE 150 Syntogear PE 320

BP Enersyn RCS-100

BP Enersyn EP-XF 320

Enersyn HTX 320

Castrol Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 320

Esso Spartan Synth EP 150 Spartan Synth EP 320

Fuchs
Renolyin Unisysn 
CLP ÖL 150

Renolyin Unisysn 
CLP ÖL 320

Mobil Rarus 827

Neste Oil Vaihteisto S 100 EP Vaihteisto S 150 EP Vaihteisto S 320 EP

Optimol Optigear Synthetic A 100 Optigear Synthetic A 320

PANOLIN Tecsynth 100 Tecsynth 150 Tecsynth 320

Shell Omala HD 100 Omala HD 150 Omala HD 320

Teboil Sypres 100 Sypres 150 Sypres 320

Voitelukeskus 
Tonttila Oy Ltd

Anderol 5150 XEP Anderol 5320 XEP

Jos aijot käyttää jotain muuta, kuin tässä listattua öljyä, niin pyydä ohjeita toimittajaltasi.

HUOM! Eri valmistajien polyalphaolefiini vaihteistoöljyjä voidaan hieman sekoittaa (max. 5%)  toiseen 
esim öljytäytön yhteydessä. Erimerkkisiä öljyjä saa sekoittaa vain vähän (max. 5%), jotta alkuperäisen öljyn 
ominaisuudet sailyvät.

Jos vaihdetaan mineraali-öljystä polyalfaolefiiniin niin kampikammiota ei tarvitse huuhdella. Kun 
kampikammio on kokonaan tyhjennetty niin mineaaliöljyn jäämät eivät haittaa uudessa öljyssä.
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 Viskositeetti- ja lämpötila-diagrammi synteettsille Poly-  -Olefin - pohjaisille
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11.3.4 Öljynpaineen säätö

Olemme säätäneen öljypumpun paineen valmiiksi. Hyvän öljynsyötön ja laakereiden pitkän käyttöiän 
takaamiseksi öljynpaine ei saa laskea alle 3 bar edes silloin kun laite on lämmin. Laitteessa on painemittari.

Jos öljynpaine laskee alle 2 bar pumppu sammuttaa itsensä automaattisestija estääkseen moottoria vaurioitumasta.

Öljynpaineensäätimen säätäminen (kuva.: Öljynvaihto, osa 8). Tehdäksesi niin:

 Irroita suojakorkki ja löysää kiristysmutteri.

 Säädä öljynpaine ruuvimeisselillä.

 Kiristä säätöruuvia lisätäksesi painetta

tai

 löysää pienentääksesi
Pos:  65 /Instandhaltung/Pumpen/Instandsetzungsarbeiten @ 0\mod188_2.doc @ 1480 @ 32 @ 1

11.4 Korjaus & Vaihto

Seuraava kappale “Korjaus & Vaihto” kertoo kuinka tehdään korjauksia pumpun korkeapainepuolelle. Vain
pätevä  ja  koulutettu  henkilö  saa  tehdä näitä  korjauksia  ja  ainoastaan alkuperäsiä  HAMMELMANN osia
käyttäen.

Pumpun käyttö- ja korjauskoulutuksissa ota yhteyttä valtuutettuun HAMMELMANN edustajaan tai suoraan 
HAMMELMANN:iin.

Yksikön tulee olla sammutettu, käyttöpaneelin kansi lukittu ja avain turvallisessa 
paikassa ennen kuin aloitat huollon.



Pos:  66 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 23 @ 1

Pos: 66 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 23 @ 1
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Pos:  67 /Instandhaltung/Pumpen/Austausch  Berstscheibe über 1500 bar ab 03.2011 @ 7\mod_1304422622408_2.doc @ 46379 @ 3233 @ 1

11.4.1 Murtolevyn vaihtaminen yli 1500 bar käyttöpaineella

Kun murtolevy hajoaa niin irroita korkeapainelinja liittimestä (40) ja:

 Sovita kiintoavain SW 36 liityntäkappaleeseen (10).

 Ruuvaa liityntäkappale auki (40) käyttäen kiintoavainta SW 27 ja vedä kokonaan ulos liittimineen (30) ja 
murtolevy (50). Rasvaa ulompi kierre liityntäosasta (40) huolellisesti käyttäen Molykote1000 (osa nr. 
04.02750.0011)

 Aseta liitin (30) liityntäkappaleen päähän (40). Käytä Stabyl MO 500 (Osa nr. 04.04660.0002) rasvaa 
kiinnitykseen.

 Rasvaa murtolevy (50) käyttäen Stabyl MO 500 ja aseta se paikalleen (30).

 Ruuvaa liityntäkappaleet (40) yhteen liittimineen ja levyineen (10) ja kiristä momenttiin 110 Nm.

 Rasvaa korkeapainepuolen ulkokierre Molykote1000 rasvalla ja liitä takaisin liittimeen.

 

Osa nr. Kuvaus

10 Liityntäkappale

20 Liitin

30 Liitin

40 Liityntäkappale

50 Murtolevy

         


Pos:  68 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 223333 @ 1

Pos:  69 /Instandhaltung/Pumpen/Pumpenkopf/PK 1132 HDP 124/174 @ 6\mod_1295944742428_2.doc @ 43629 @ 223333 @ 1
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11.5 Sylinterikannen 00.02145.1132 (-008) huolto

Huom. Mahdollisten muiden paineaskelien (kuten esim 1100 bar) suhteen ks. 
pumpun alkuperäis dokumentaatio  

Sylinterinkansi kuluu vain vähän. Huoltoa tarvitaan jos esim paine laskee tai pumppu käy levottomasti.

Ennen kuin alat huoltotoimenpiteisiin niin varmista, että nesteen syöttö on suljettu.

Huolehdi siisteydestä työpaikallasi. Lika tai pienet epäpuhtaudet voivat vaikuttaa 
pumpun toimintaan joutuessaan esimerkiksi venttiilinohjureihin tms

11.5.1 Purkaminen (katso kuva.: Sylinterikansi & kohta: männäntiivisteen 
asennus)

 Sylinterinkanen purkaminen

 Irroita sylinterinkansi pumpun imukammion päältä.

 Tehdäksesi niin: Irroita kaikki letkut ja osat sylinterikannesta.

 Irrota kannen mutterit (520)  ristikkäin käyttäen 32 mm kiintoavainta.

 Irroita sylinterin ruuvit (90) 14 mm kuusiokoloavaimella ja ota ulos. Sylinterinkansi on nyt irroitettu 
tiivisteistä.

 Nosta sylinterinkansi (vettiilikotelo) kampikampiosiosta ja käännä sitä 180°. Tarvittaessa pyydä toinen mies 
avuksi tai käytä sopivaa nostinta. Varmista, että osia ei tipu.

 Pura sylinterinkansi työpöydällä tai puristimessa jos mahdollista.
Järjestä osat purkujärjestyksessä kokonaisuuksiin. Merkkaa ne tarvittaessa. Seuraavat ohjeet ovat 
yksittäistä venttiilisarjaa varten.

 Sylinterikannen purkaminen

 Venttiilinohjuri (500) pysyy joko venttiilikotelossa (10) tai  venttiilissä (30). Irroita venttiilinohjuri tarvittaessa 
(50) venttiilikotelosta.

 Tai irroita venttiili (30) ohjurin kanssa (500) ja jousi (20) venttiilin istukasta (150). Tämän jälkeen irroita 
venttiili (30) ja jousi (20) venttiilinohjurista (500).

 Irroita O-rengas (60) venttiilinohjurista (500)

 Irroita venttiilin istukkarengas (150) tiivisteistä.

 Irroita sylinterirenkaat tarvittaessa (40) venttiilinistukkarenkaasta (150).

 Irroita venttiili (120) ja jousi (140) männäntiivisteestä.

 Irroita tasainen tiiviste tarvittaessa (100) Pumpun tai sylinterinkannen kiinnityksestä.
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 Kuva: Pumpun kansi

Osa N:o Kuvaus Osa n:o Kuvaus

10 Sylinterikansi 120 Venttiili

20 Jousi 140 Jousi

30 Venttiili 150 Venttiili istukka

40 Tiivisterengas 500 Venttiili ohjain

60 O-rengas 520 Kuusiomutteri

90 Kuusiokolopultti 530 Pinnapultti
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 Tarkastus

 Tarkista venttiilin tiivistysrengas (150). Jos se on vaurioitunut tai kulunut niin vaihda se. On mahdollista, 
että pyöreä tiivistepinta on kulunut tai vääntynyt männän voimasta (30). Jos se on pahasti kulunut tai 
vääntynyt niin vaihda se uuteen. 

 Tarkasta venttiili (30 ja 120) naarmujen, kuoppien ja halkeamien varalta. Vaihda aina näitä 
havaittaessa.

 Tarkista venttiilinohjuri (500) kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.

 Venttiilinistukoiden välinen tukipinta (150) ja pumpun kotelon tiivistepintojen tulee olla sileät. Vaihda 
naarmuuntuneet osat.

11.5.2  Kokoaminen (kuva: Sylinterikansi)

Puhdista kaikki osat perusteellisesti varaosat mukaan lukien, rasvanpoistoaineella ja poista myös 
ylimääräiset markinnät tarvittaessa. Järjestä osat kasaamisjärjestykseen. Voitele kaikki liukupinnat 
huolellisesti Stabyl MO 500 (osa nr. 04.04660.0002) ja kierteet Molykote 1000 (osa nr. 04.02750.0011).

 Sylinterikannen kokoaminen

 Voitele venttiilikotelon koneistetut pinnat (10).

 Aseta O-rengas (60) venttiilinohjuriin (500).

 Aseta venttiilinohjuri (500) venttiilikoteloon tarvittaessa.

 Aseta jousi (140) ja venttiili (120) männäntiivisteasetelmaan. Voitele venttiili (120) ja aseta jouselle 
(140).

 Votele rengas (40) ja aseta se huolellisesti venttiilin istukkarenkaaseen (150).

 Voitele venttiilinistukan pinnat sisä- ja ulkopuolelta (150) ja sovita männäntiivisteasetelmaan.

 Voitele venttiili (30) ja aseta se venttiilinistukkaan (150).

 Aseta jousi (20) venttiilin päälle (30).

 Toista toimenpiteet myös muille venttiileille.

 Aseta tasainen tiiviste (100) pumppukotelon päälle (kampikammion) tarvittaessa.

 Kasaa sylinterikansi (venttiilikotelo) pumpun imukammion päälle. Tehdäksesi niin:

 Voitele kevyesti sylinterinkannen ja tiivisteasetelman välinen pinta.

 Aseta sylinterinkansi varovasti (venttiilikotelo) pumpun päälle. Varmista, että osat ei tipu tai muuta 
paikkaa.

 Voitele kevyesti kiinnityspulttien kierteet (530) Molykote 1000. Ruuvaa mutterit (520) kiinnityspultteihin 
(530) käsin.

Älä voitele kuusikulmaisia kansiruuveja (90).

Ne toimitetaan voideltuina.

 Ruuvaa venttiilikotelo ja tiivistysasetelma käyttäen sylinterin ruuveja. Kiristysmomentti on 240Nm. 
Kiristetään kolemassa vaiheessa kuvan “sylinterikansi“ mukasesti.

Kiristä mutterit (520) ristikkäin kiristäen 46 mm kiintoavaimella. Tarvittava kiristysmomentti on 450 Nm. 
Kiristä ruuvit vähitellen ja vuorotellen. Älä kiristä täyteen momenttiin kerralla. Varmista, että sylinterinkansi 
kiristyy tasaisesti.

 Kasaa kaikki linjat ja lisäosat.
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 Kuva: Sylinterikansi

Pos:  70 /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx @ 0\mod6_2.doc @ 1188 @ 233 @ 1
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Pos: 71 /Instandhaltung/Pumpen/Dichtungssatz/DS  2152 HDP 124/174/254 @ 6\mod_1298277623132_2.doc @ 44503 @ 233 @ 1

11.6 Männäntiivisteasetelma 00.00743.2152 (-010)

Pumpun täytyy olla sammutettu ja painelinjastot paineettomia ennen kuin letkun liitäntöjä 
tai vuotokohtia aletaan tutkimaan tai korjaamaan!

Käytä ainoastaan oikean kokoisia ja sopivia työkäluja.

11.6.1 Purkaminen

 Tyhjennä alue työpöydältä tai jos työpöytää ei ole niin levitä lattialle puhdasta suojamateriaalia (pahvia, 
paperia tms) mihin voit sijoittaa puretut osat. Aseta osat purkujärjestyksessä ja ryhmittele 
osakokonaisuuksiksi.

Varmista, että työpöytä on ehdottoman puhdas ennen kuin aloitat työt. Vieraat partikkelit 
kuten metalli jne aiheuttavat vakavia vaurioita männän tiiivistys asetelmaan sinne 
joutuessaan.



 Männäntiivistysasetelman purkaminen 

 Irroita korkeapainelinja/letkut ja muut osat.

 Kun purat pumpun pään niin katso kohta “Sylinterikansi“. Pidä merkkauskynä valmiina, että voit merkitä 
osat järjestyksessä kun irroitat ne. Älä kuitenkaan merkkaan liuku- tai tiivistepintoja.

 Irroita välikammion suojalevyt

 Käytä lukkorengaspihteja lukkorenkaan irroittamiseen (480).

 Irroita puristin puolikkaat (470) käsin.

 Nyt männäntiivistyssarja (20) on irroitettu työntötangosta. 
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 Kuva:Männäntiivisteaset
elma

Osa Kuvaus

10 Sylinterilohko

20 Männän 
tiivistyssarja

30 Laippa

40 Tiivisterengas

60 O-rengas

120 Tukirengas

300 Sylinteri

360 O-rengas

400 Kuusiokoloruuvi

410 Lukkorengas

420 O-rengas

430 O-rengas

440 Jousi kotelo

470 Kiinnikeliuska

480 Lukkorengas
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 Kuva. Mäntäsarja

Mäntäsarjan osat on merkitty uniikilla numeroinnilla ja sarjanumerrolla. Tarkista numerointi
ja käytä vain saman sarjan osia keskenään!

Älä koske mäntiin paljain käsin! 

 Ruuvaa kaksi kuusiokoloruuvia (90 sylinterinkannesta) kotelon aukon kierteisiin (10) ja nosta 
sopivalla nostimella koko männäntiivistysasetelma kotelosta. Normaalisti mäntä tulee näkyviin 
männäntiivisteasetelman kanssa, mutta varmista, että mäntä ei ole vaurioitunut tai putoa kokonaan
ulos nostaessasi. 

 Katso kuva mäntäsarja. Mäntäsarja koostuu männästä (10), helasta (20), 3 x tiivistysrengas (30) ja 
O-rengas (40). Yksi tiivisterengas on mäntäpakassa ja kaksi varatiivistettä kumitiivisteen alla 
männän pohjassa (40).

 Irroita mäntä männän tiivistesarjasta (20) kotelosta (10).

 Irroita O-rengas (360) männän pohjasta.

 Laita mäntä (10) suojakoteloon, että se ei vaurioidu.

 Ota 10 mm kuusiokoloavain ja irroita kahdeksan kuusiokoloruuvia (400) lohkosta (10).

 Irroita laippa (30) lohkosta (10).

 Vedä ulos sylinteriholkki (300) sylinterilohkon (10) sisältä. Liu'uta uuden mäntäsylinteri parin 
sylinteri holkki (20) pois männän (10) päältä.

 Irroita tiivisterengas (30 mäntäsarjasta 20) kotelosta (10). Älä käytä teräviä tai teräväreunaisia 
työkaluja kun irroitat tiivisterengasta. Älä vahingoita (naarmuta) asennusuraa. Älä heitä tiivistettä 
pois.

 Vedä jousen kotelo tarvittaessa ulos (440) kotelosta (10).

 Irroita tarvittaessa O-renkaat (450 ja 460) kotelosta (10).

 Irroita lukkorengas lukkorengaspihdeillä (410) urastaan (30).

 Irroita varatiiviste (120) ja kumitiiviste (40) urastaan (30).

 Irroita tarvittaessa toinen varatiiviste (120) urastaan (30).

 Irroita O-rengas (60) urastaan (30). Varmista, että kasatessa laitat tilalle käyttämättömän.

 Toista ylläoleva prosessi lopuille männille. 
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11.6.2 Kokoaminen

 Puhdista ja tarkista kaikki osat kulumisen tai naarmuuntumisen varalta. Vaihda uusiin tarvittaessa. Tiivisteet 
tulee vaihtaa aina uusiin. 

 Rasvaa kasatessa kaikki liukuvat osat Stabyl MO 500 (osa nr. 04.04660.0002) 

 Voitele kevyesti tiivisteiden säilytysura (30).

 Aseta varatiiviste (120) ja kumitiiviste (40) uraan (30). 

 Aseta toinen varatiiviste (120) uraan (30).

 Aseta lukkorengas lukkopihdiellä (410) uraan (30).

 Voitele kevyesti sisäinen ura, mikä nämä esikasatut osat muodostavat.

 Aseta O-rengas (60) uraan (30).

 Jos jousipakka oli irroitettu purettaessa (440) niin laita se takaisin koteloon.

 Kuva: Mäntäsarja: Irroita O-rengas (40) ja ota uusi tiivisterengas (30) männän liitäntäkotelosta. Aseta käytetty 
tiivisterengas (30) männän liittimen koteloon ja sulje ura O-renkaalla (40). Sylinterirenkaat on merkitty 
viivakoodilla esim 2 sinistä viivaa. Käytä aina mäntäsarjassa tiivisterenkaita joissa on sama viivakoodi. Kun 
kaikki 3 tiivisterenkasta on käytetty vaihda koko mäntäsarja. Aseta uusi tiivisterengas (30) mäntäsarjasta (20) 
kotelo uraan (10). Älä voitele!

 Liu'uta sylinteriputki (20) lohkon päälle (10). Älä voitele!

 Voitele sylinteriholkki kevyesti (300) ja liu'uta männän päälle (10). Voitele kevyesti O-renkaiden urat (420 ja 
430) Stabyl MO 500 ja aseta O-renkaat (420 ja 430) uriinsa.

 Aseta mäntä (10) suojakoteloon, että se ei vahingoitu.

Älä voitele kannen kuusiokoloruuveja (400).

Ne on toimitettu valmiiks voideltuna.

 Aseta kasattu laippa (30) lohkon päälle (10). Ruuvaa kannen kuusiokoloruuvit kiinni (400) käsin laippaan (30) ja
lohkoon (10). Käytä 10 mm kuusiokoloavainta kun kiristät lohkon ruuvit. Tarvittava kiristysmomentti on = 100 
Nm. Kiristysjärjestys on kuvattu kuvassa: männäntiivisteen kassaus.

 Liu-uta O-rengas (360) männän yli (10 mäntäsarjasta 20) laita paikoilleen.

 Liu'uta mäntä varovasti (10 mäntäsarjasta 20) tiivisteasetelmaan. Se tulisi liukua sisään ilman voimankäyttöä.

 Liu'uta mäntää edes takaisin muutamia kertoja varmistuaksesi, että se liikkuu esteettömästin asennuksen 
jälkeen.

 Toista samat toimenpiteet muille lopuille männäntiivistesarjoille.

 Sylinterikannen ja männäntiivistesarjan asennus

 Voitele kevyesti imukammion sisäiset urat, kammen kiinnitys ja männän tiivistyssarjan ulkopinta.
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 Aseta lukkorengas (480) männän varren päälle myöhemää kiinnitystä varten.

 Laske vaihe vaiheelta koko männäntiivistyssarja imukammion läpi. Varmista, että O-renkaat (60) ovat 
urissaan ja, että männät ei pääse tippumaan ulos. Varmista, että lohkon ruuvinreijät (10) (kannen 
kuusiokoloruuveja (90) varten) ovat kohdallaan. Työnnä männät kankia kohden ja varmista, että ne
ovat linjassaan.

 Kasaa kannen osat kuten aikaisemmin on esitetty.

 Paina keskikammiosta mäntä alas niin, että se istuu sen kankeen. 

 Aseta puolikkaat palat (470) männän liityntä holkkiin. Pidä toisella kädellä puolikkaat yhdessä' (470) ja 
aseta toisella kädellä lukkorengas (480) uraansa.

 Kiinnitä loputkin aikaisemmin puretut osat kanteen.

 Testausprosessi

 Ruiskuta männät Optimol F+D nesteellä. Säännöllinen F+D nesteen käyttö pidentää käyttöikää ja ehkäisee
saostumia. 

 Kiinnitä keskikammion suojalevyt.

 Käynnistä ja käytä 15 - 20 minuuttia, tarkkaile ääntä, tärinää ja että matalapainetiivisteet eivät vuoda 
normaalia enempää.

 Jos kaikki on kunnossa, niin pysäytä pumppu; paina hätäpysäytin pohjaan ja lukitse se.

Pos: 73 /Instandhaltung/Pumpen/HDP 170/Austausch Faltenbalg @ 0\mod420_2.doc @ 4308 @ 2222 @ 1

11.7 Palkeiden vaihtaminen

Aina kun korkeapainetiivisteet vaihdetaan tai vähintään kerran vuodessa palkeet on vaihdettava. Toisinaan myös 
kiristinpannat on vaihdettava. 

 Kuva. Palkeet

 Irroita mäntä työntötangosta (ks. Edellisen 
kammaleen sylinteri-mäntä paketin vaihtaminen).

 Irroita kiristinpanta (180) ja rullaa palje ylös (170).

 Irroita työntötanko (160) ja irroita palje (170).

 Löysää ja irroita kiristyspanta (30).

 Ja irroita palje työntötangosta.

 Liuta uusi palje työntötangon päälle.

 Avaa kiristyspanta (30) kunnolla pujota se varovasti palkeen päälle (myöhempää kiristystä varten).

 Aseta kiristyspanta (180) ristikappaleen / pumpun rungon päälle (myöhempää kiinnitystä varten).

 Käytä kiintoavainta apuna palkeen paikalleen asettelussa.

 Työnnä paljo alaspäin ristikappaleen päälle, varmista, että palje ei kierry (palkeen valusauman on oltava 
suora).

 Kiinnitä kiristyspannat (180 ja 30). Kiristä varovasti pannan ruuvit ja kiristä 1Nm momenttiin. Katso männän ja 
työntötangon kiinnitys edelliseltä sivulta. Kiinnitä keskikammion kansi paikoilleen.
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Aina kun vaihdat palkeet niin tarkasta ristipään pinnat korroosien varalta.

Ilmoita HAMMELMANILLE välittömästi jos korroosiota löytyy. 
Pos:  74 /Instandhaltung/Pumpen/Anzugsmomente @ 0\mod194_2.doc @ 1476 @ 221 @ 1

11.8 Momenttitaulukko

Kiristysmomentit (Nm) erilaisille ruuviliitoksille.

Materiaali
Kierteen kokol

M 6 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

NIRO
(A2-70)

2,5 6 10 18 29 44 62 85 150

Momentti (Nm) erilaisille pulteille. Näistä mahdollisesti poikkeavat momentit on esitetty kasauskuvassa.
Pos:  75 /Instandhaltung/S-Anlagen/Keilriemen Vordruckpumpe wechseln @ 0\mod195_2.doc @ 2348 @ 1122 @ 1

11.9 Esipainepumpun hihnan säätö ja vaihto

 Hihna täytyy vaihtaa kun se on venynyt, rispaantunut tai hajoaa.

 Vaihda näin:

 Käytä 17 mm A/F kiintoavainta pumpun kiinnityspulttien avaamiseen.

 Irroita vastamutterit samalla kiintoavaimella ja 6 mm kiristysruuvit kuusiokoloavaimella.

 Liu'uta boosteri pumppu moottoria kohden.

 Vaihda vaurioitunut hihna jos et jo ottanut sitä pois.

 Aseta uusi hihna paikoilleen juoksupyöriin.

 Vedä boosteri pumppu niin kauas moottorista kuin mahdollista.

 Kiristä käsin pumpun kiinitysruuvit.

 Hihnan kiristetään kiristysruuveilla (6 mm kuusiokoloavain). Hihnan pitäisi joustaa noin 10 mm 
sormella painettaessa keskeltä.

 Kiristä vastamutterit.

 Kiristä neljä kiinnitysruuvia 17 mm A/F kiintoavaimella.

 Tarkista hihnan kireys ja sääda tarvittaessa.
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Pos: 77 /Instandhaltung/Bypass-Ventil/BPV 00.05907.0021 @ 0\mod294_2.doc @ 4388 @ 111222222222333 @ 1

12 Maintenance of the bypass valve 00.05907.0021

 Kuva: Ohiviratusventtiili
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                                                     Huom. Ohivirtausventtiilin lohkon on oltava tarkalleen yhdensuuntainen kannen    
’                                                    vastapinnan kanssa                

                                                    Kohta 90 kuusiokolopulttien (M16) kiristysmomentti on 180 Nm

Ohjaus paineilmalla /-öljyllä

Suurin ohjauspaine: 10 bar

Suurin käyttöpaine: 3000 bar

Suurin virtaus: 50 l/min

Kohta Nimike Kohta Nimike

10 Kalvo sylinteri 110 Rengas

20 O-rengas 120 Istukka

50 Runko 130 Kara

80 Rengas 150 Kavennus nippa

90 Kuusiokoloruuvi M16 170 Tiiviste rengas

100 O-rengas 190 Putki liitäntä

200 Putki liitäntä
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12.1.1 Asennus (ks. kuva: Ohivirtausventtiili)

Älä voitele M16 kuusiokolo ruuvien kierteitä (90).

Niissä on esivoideltu pinnoite.

 Aseta venttiili varovasti oikealle kohdalleen ja paina sitä pumpun kantta vasten (ohivirtausliitännän (R ¾“) 
tulisi osoitta alaspäin). Varmista, että rengas (120) ei häviä ja on oikeassa asennossa

 Kiristä kuusiokolo ruuvit (90)(parissa viaheessa) ristiin (kiristysmomentti = 180 Nm) ja varmista samalla, 
että venttiili on edottomasti yhdensuuntainen pumpun kannen kanssa.

Kiristä kalvosylinteri käsin ! Älä käytä työkalua. 

 Yhdistä ilmanpaine (tai öljynpaine) ohjausletku kalvosylinteriin.

 Voitele kevyesti ohivirtausletkun liintäntä ‚Molykote anti –seize‘ rasvalla ja kiristä tämä venttiiliin (liitäntään 
B, ks. kuva edellä).

12.1.2 Purkaminen

Puppu yksikön on oltava pysäytettynä ja kaikkien painelinjojen on oltava paineettomia, 
ennen kuin tarkistat letkuliitännät tai mahdolliset vuotokohdat tai ryhdyt korjaustöihin ! 

 Irroita ohivirtausventtiili pumppu kannesta

 Irroita ilmanpaine ohjausletku (sähkö ohjauskaapeli) sekä ohivirtausletku ohivirtaus venttiilistä.

 Löysää kiinnitysruuvit (M16 kuusiokoloruuvit, kohta 90) ristikkäin. Tue venttiiliä ja irroita ruuvit. Irroita koko 
venttiili ja kiinnita se ruuvipenkkiin. Varmista, että istukka (120) ei häviä. Irroita istukka (120).

 Purkaminen

 Kiinnitä venttiilin kiinnitys puolelta penkkiin runko-osastaan (50) niin, että venttiili on pystysuorassa.

 Kierrä kalvosylinteri (10) auki (käsin) runko-osasta (50) ja nosta se pois.

 Työnnä kara (130) ja istukka (110) ulos runko-osasta (50).

 Vedä rengas (80) ulos rungosta (50) ja irroita O-rengas (20).

 Irroita O-rengas (100). Irroita runko (50) penkistä ja aseta se pöydälle. Ohivirtaus venttiili on nyt purettu.

 Tarkastus

 Tarksita jokainen osa erikseen ja jos kulumaa on havaittavissa, niin vaihda osa uuteen.
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 Kokoaminen

 Voitele kevyesti venttili rungon (50) sisäpinnat Stabyl MO 500 rasvalla (tilaus n:o 04.04660.0002) ja kiinnitä
runko (50) penkkiin pystyasennossa.

 Aseta O-renkaat (20 ja 100) uriinsa rungossa (50).

 Aseta rengas (80) runkoon (50).

 Voitele karan (130) pinta with rasvalla (Stabyl MO 500) ja sovita kara (130) runkoon (50).

 Aseta istukka (110) runkoon (50).

 Voitele rungon (50) uros kierre Molykote 1000 rasvalla (tilaus n:o 04.02750.0011).

 Kierrä kalvosylineri (10)  paikalleen. kiristä se käsin.

Kiristä kalvosylinteri vain käsin. Älä käytä työkalua!

 Voitele istukka (120) kevyesti Stabyl MO 500 rasvalla ja aseta se pumpun kannen uraan.

 Asennuksen osalta ks. ohjetta edellisen sivun yläreunassa.
13 Safety notes for high pressure hoses 

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kaikkien loukkaantumiskorvausten ja 
vahinkokorvausten hylkäämiseen.

13 Turvahuomioita korkeapaineletkuille
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13.1Ennen kuin käytät letkua

 Tarjista letkuun merkitty työpaine. Älä koskaan käytä suurempaa painetta.

 Tarkista letkut ja liitokset niiden rikkoutumisen varalta.

 Poista letkut, joissa on pullistumia kuoressa, epämääräisyyksiä tai joissa teräsvaijerit ovat näkyvissä. Näitä 
letkuja ei saa korjata tai käyttää millään muullakaan tavalla. (EN 982)

 Tarksita liitännät ruosteen, halkeamisten, kulumisen tai kuluneiden kierteiden havaitsemiseksi.

 Älä koksaan tuki liitosten juorureikiä, ei tahattomasti, likaamalla eikä vahingoittamalla.

 Huolehdi, että letkun pienintä taivutussädettä ei aliteta näitä varastoitaessa tai niitä käytettäessä (ks. 
taulukko alla).

13.2Letkun käyttö

 Älä kierrä letkua asentaessasi niitä.

 Tarkista säännöllisesti letkut, niiden liitännät ja liitäntäkappaleet vuotojen havaitsemiseksi. Havaitessasi 
vuodon pysäytä pumppyksikkö välittömästi. Korjaa vuoto vasta, kun järjestelmä on pysäytetty ja se on paineeton. 
Älä koskaan kiristä liitoksia, kun järjestelmä on paineellinen. Huomaa ikea kiristysmomentti (ks. taulukko alla).

 Huomaa, että letkun pituus muuttuu työskennellessä. (Letkut lähenevät paineellisina).

 Älä paineista letkua, jos se on kelalla.

 Vältä ulkopuolisia kuumia lämpöälhteitä (kuten esim hitsausta ja polttoleikkausta).

 Älel ripusta letkua, ilman kannatinta, useimpia kerroskorkeuksia.

Nimellisl
halkaisija

[DN]

Paine
[bar]

Liitäntä kierre
Vääntömomentti

[Nm]

Veden suurin
lämpötila

[°C]

Pienin
taivutussäde

[mm]
5 2500 M 14x1,5 LH 70 70 150
5 3200 M 14x1,5 LH 70 70 200
8 2500 M 14x1,5 LH 70 70 200
8 2800 M 14x1,5 LH 70 70 250

10 330 M 18x1,5 DKL 50 100 130
10 500 M 18x1,5 DKL 50 100 130
10 710 M 18x1,5 DKL 50 100 150
10 1250 M 22x1,5 DKO 30 100 150
10 1500 M 22x1,5 DKO 30 100 150
12 290 M 22x1,5 DKL 62 100 180
12 470 M 22x1,5 DKL 62 100 180
12 660 M 22x1,5 DKL 62 100 200
12 1100 M 24x1,5 DKO 33 100 200
12 1400 M 24x1,5 DKO 33 100 200
12 1800 M 24x1,5 DKO 33 70 300
12 2500 M 14x1,5 LH 70 70 350
20 190 M 30x1,5 DKM 83 100 240
20 350 M 30x1,5 DKM 83 100 240
20 900 M 36x2,0 DKO 49 100 280
20 1000 M 36x2,0 DKO 49 100 280
20 1400 M 36x2,0 DKO 49 100 350
25 150 M 38x1,5 DKM 105 100 300
25 290 M 38x1,5 DKM 105 100 300
25 700 M 42x2,0 DKO 57 100 355
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