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Tämä ohje on tarkoitettu ammattimaiseen asennukseen ja käyttöön koulutetulle henkilöstölle.
Teknistä ammattitaitoa vaativat esim. hihnojen kiristys
ja moottorin vaihto, jotka soveltuvat laitoksen koulutetulle huoltohenkilökunnalle. Erityistä ammattitaitoa
vaativat laakerin ja siipipyörän vaihto. Työtehtävä soveltuu puhaltimen rakenteeseen perehtyneelle huoltohenkilöstölle. (Erillinen huolto-ohje saatavissa laakerin
ja siipipyörän vaihtoon).
Sähköliitännät on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Moottorin mukana toimitetaan
erillinen asennus- ja hoito-ohje.
Pätevän, voimassaolevat turvallisuusvaatimukset
tuntevan henkilökunnan tulee asentaa ja käyttää puhaltimia. Turvavälineitä, jotka ovat tarpeen onnettomuuksien estämiseksi asennuksen ja käytön yhteydessä,
on käytettävä asianomaisen maan määräysten mukaan.
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1. Tuotteen vastaanotto ja tarkastaminen
1.1 Vastaanottotarkastus
Tarkista heti vastaanoton jälkeen, ettei puhallin ole
vahingoittunut ulkoisesti ja ota tarvittaessa välittömästi
yhteyttä kuljetusliikkeeseen. Pyöräytä puhallinpyörää ja
mooottorin akselia käsin varmistuaksesi, että ne pyörivät
vapaasti. Tarkista kaikki konekilven tiedot.
1.2 Konekilven merkinnät
Ref:
Marking:
Type:
Mfd:
Max. speed:
Max. temp:
Weight:
Serie:

Tilausnumero
Konepositio
Puhaltimen tyyppimerkintä
Valmistusvuosi
Maksimikierrosluku
Maksimikäyttölämpötila
Paino
Sarjanumero

Fläkt Woods Oy

6. Vianetsintä ............................................................. 14
7. Tuotteen poistaminen käytöstä .......................... 15

Kuva 1.1 Konekilpi.
1.3 Puhaltimen siirtäminen ja nostaminen
Puhaltimet toimitetaan puualustoilla, jotka mahdollistavat
siirrot haarukkatrukilla. Irrotettavia nostosilmukoita tulee
käyttää nostettaessa. Sijoita puhaltimet tasaiselle alustalle. Älä pinoa niitä päällekkäin.
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Kuva 1.2 GT-1 -puhallin voidaan nostaa nostoreijstä.
Nostettaessa puhallin ei saa nytkähtää.

Kuva 1.4 GT-3 -puhallin koot 080...100 voidaan
nostaa nostosilmukoista ja koot 112...140 palkkialustasta. Nostettaessa puhallin ei saa nytkähtää.
1.4 Puhaltimien painot
Taulukoissa 1.1 ja 1.2 on ilmoitettu likimääräiset painot
vakiopuhaltimille palkkialustoineen ilman lisätarvikkeita ja
moottoria. Moottorin paino ilmenee konekilvestä.
1.5 Tuotteen varastointi
Puhaltimet on toimitettaessa suojattu niin, että ne kestävät 1 kk säilytyksen. Tämä edellyttää, että puhallin ei
joudu alttiiksi sateelle ja lumelle. Mikäli säilytysaika ylittää
3 kuukautta, on hihnakäytöt löysättävä ja pyöritettävä
moottoria ja puhallinta käsin tasaisin väliajoin. Säilytysaika voidaaan pidentää enintään 6 kuukaudeksi, mikäli
puhaltimet varastoidaan tilaan, jossa on toimiva ilmanvaihto ja joka on niin lämmin, ettei kosteus kondensoidu
puhaltimeen.

Kuva 1.3 GT-3 -puhallin (koot 025-071) voidaan
nostaa nostosilmukoista tai, jos niitä ei ole, nosto
tapahtuu liinoilla palkkialustasta. Nostettaessa
puhallin ei saa nytkähtää.
Taulukko 1.1 GT-1 -puhaltimen painot ilman moottoria ja lisätarvikkeita.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Siipipyörä
LF
LB

020
8.4
-

022
9.8
10.8

025
13
14

028
15.2
15

Puhallinkoko/paino (kg)
031
035
040
045
17.7
27.6
32.5
38
18.2
27.5
34.2
41

050
47
51

056
67

063
92

071
120

Taulukko 1.2 GT-3 -puhaltimen painot ilman moottoria ja lisätarvikkeita.
Siipipyörä
LF
LB
HB

025
17
18.5
-

031
23.5
25
-

040
39
41
41

045
45
49.5
49.5

050
56
61
61

056
84
91
91

Puhallinkoko/paino (kg)
063
071
080
107
134
115
144
267
115
144
267

090
320
320

100
367
367

112
498

125
581

140
770
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2. Puhaltimen toiminta ja rakenne
Puhaltimen tehtävänä on kehittää ilmavirta tietyllä paineenkorotuksella, joka vastaa puhaltimeen liitetyn kanaviston painehäviötä. Tämä saadaan aikaan siipipyörää
pyörittämällä.
2.1 Puhaltimen rakenne
GT-1
1. Puhallin
2. Moottorihylly
3. Moottori
4. Joustava liitin, imupuoli (lisätarvike)
5. Joustava liitin, painepuoli (lisätarvike)
6. Tärinänvaimentimet 4 kpl (lisätarvike)

Asennusohje
GT-3 koot 080...100
1. Puhallin
2. Kehys
3. Moottori
4. Moottorin kiristysruuvit
5. Moottorin alusta
6. Hihnasuoja
7. Tärinänvaimentimet (lisätarvike)

Kuva 2.3 GT-3 -puhaltimen rakenneosat (koot 080...100).

Kuva 2.1 GT-1 -puhaltimen rakenneosat.

Kuva 2.2 GT-3 -puhaltimen rakenneosat (koot 025...071).
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GT-3 koot 025...071
1. Puhallin
2. Puhaltimen palkkialusta
3. Moottori
4. Hihnakäytön kiristys
5. Moottorin palkki
6. Hihnasuoja
7. Tärinänvaimentimet 4 kpl (lisätarvike)

Asennusohje
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Puhallin
1. Puhallinkaapu
2. Kieli
3. Siipipyörä
4. Akseli (ei GT-1)
5. Imukartio
6. Imurengas
7. Kantovarret (ei GT-1)
8. Laakerisarja (ei GT-1)
9. Ulospuhalluslaippa

Kuva 2.4 Puhaltimen rakenneosat.
2.2 Käyttöolosuhteet
Normaalirakenteinen puhallin on tarkoitettu ilman siirtämiseen ilmastointikäytössä. Jos siirrettävä kaasu on
räjähdysherkkää, on tapauskohtaisesti selvitettävä puhaltimen soveltuvuus kyseisiin olosuhteisiin. Normaali käyttölämpötila puhaltimelle on -30...+800C.
Moottorin tehoarvot ovat voimassa, kun ympäristön
lämpötila ei ylitä +400C, ja asennuspaikka on korkeintaan
1000 m merenpinnasta. Moottori tulee suojata ulkoasennuksessa voimakasta auringonpaistetta vastaan.
2.3 Melupäästöt
Puhaltimen synnyttämä äänen tehotaso saattaa ylittää
normaalikäytössä 70 dB(A). Tarkemmat suoritusarvot
ilmenevät tuote-esitteestä.
2.4 Tasapainotus

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Siipipyörä on dynaamisesti tasapainotettu.Puhallin on
koeajettu tehtaalla ja sen laakereista mitattu tärinätaso
on <7.1 mm/s (RMS).
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3. Asennus ja käyttöönotto

3.1 Puhaltimen asennus

Suunnittele puhaltimen ja kanaviston asennus ennen
töiden aloittamista. Vältä jyrkkiä kanavamutkia sekä
muuntoja ennen imuaukkoa ja erityisesti paineaukon
läheisyydessä. Puhaltimen paineaukossa virtaus ei ole
vielä tasaantunut.

Puhaltimet asennetaan tavallisesti tärinänvaimentimille
(lisätarvike), jotka kiinnitetään ruuveilla palkkialustassa
oleviin asennusreikiin. Kiinnitysalustan on oltava tasainen
ja riittävän tukeva. Asennuksen yhteydessä on varmistuttava, ettei puhaltimeen kohdistu taivutusvoimia eikä
muita mekaanisia jännityksiä.
3.2 Sähköliitäntä

A

A

Sähköliitäntä on annettava valtuutetun sähköasentajan
tehtäväksi. Puhaltimessa on oltava käyttökytkin ja turvakytkin, joka voidaan lukita huoltotoimien ajaksi. Sähköliitännät tulee tehdä paikallisten määräysten ja ohjeiden
mukaisesti. Varmista, että moottorin kaapeli on riittävän
pitkä, jotta moottoria voidaan siirtää vapaasti hihnaa
kiristettäessä. Kaapelin on syytä olla kumieristettyä.
Taajuusmuuttajankäytössä noudatetaan taajuusmuuttajavalmistajan kaapelointiohjeita.
3.3 Turvavarusteet

Kuva 3.1 Suojaetäisyys paineaukon jälkeen.
Älä asenna kulmakappaletta välittömästi puhaltimen
paineaukon jälkeen vaan käytä lyhyttä suoraa
kanavaa, jotta virtaus ehtii tasaantua.
Puhaltimen asennuksessa on huomioitava huoltotilan
tarve seuraavasti:
GT-1 (normaalirakenteinen)
– Moottorin vaihdon yhteydessä pitää päästä
imuaukosta irrottamaan siipipyörän lukitusruuvi.
GT-3
– Laakerin vaihto molemmilta puolilta puhallinta
ja erityisesti imupuolen laakerin vaihdon tilantarve.
GT-5
– Laakerin vaihto molemmilta puolilta puhallinta.
Jos imuaukko on kanavoitu, varmista, että voit vaihtaa
laakerin irrottamalla joustavan liittimen sekä osan imukanavistoa tai voit siirtää puhallinta kokonaisuudessaan
huoltotilan suuntaan.

Puhallin täyttää EU:n konedirektiivin ja standardin EN
294:1992 määräykset kosketussuojauksesta. Näitä
määräyksiä on noudatettava puhaltimen asennuksessa.
Avoin paine- tai imuaukko on suojattava suojaverkolla
(lisätarvike). Huoltotoimien jälkeen on varmistuttava, että
kaikki suojat mukaanlukien hihnasuoja ovat asianmukaisesti paikallaan. Konehuoneet on lisäksi syytä pitää aina
lukittuina niin, että asiaankuulumattomat eivät pääse
niihin käsiksi.
3.4 Lisätarvikkeiden asennus
Tavallisesti puhallin liitetään kanavistoon joustavalla
liittimellä. Liittimen kireyden tulee olla sopiva eikä siihen
saa tulla mutkia, jotka kuristavat ilmavirtaa. Tarkista,
että joustava liitin on samassa linjassa paineaukon
ja kanaviston kanssa. Laippaliitoksen toiseen laippaan
tulee asentaa tiiviste (esim 2x10 mm) ennen vastalaipan
asentamista. Tämän jälkeen laippaliitos kootaan.
Ilmavirtamittarin (lisätarvike) mukana toimitetaan oma
käyttöohje.
3.5 Kielletyt asennukset
Puhallinta ei saa asentaa siten, että akseli on pystysuorassa.

Pyöräytä akselia ja tarkista ettei siipipyörä kosketa imukartioon ja ettei laakerointi pidä epätavallista ääntä.
Varmista, ettei puhaltimessa ja kanavistossa ole irtonaisia
esineitä.
3.7 Toimenpiteet ennen käynnistämistä

Kuva 3.2 Tilavaraus laakerin vaihtoa varten.
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Jos puhaltimessa on eteenpäin kaartuvat siivet (tyyppi
GTLF), varmista ennen käynnistystä, että puhallin on
liitetty kanavistoon, jossa on suunnitelman mukainen
painehäviö. Tällä estetään moottorin ylikuormittuminen.
Tarkista, että hihnasuoja ja suojaverkot on asennettu
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3.6 Asennuksen jälkeinen tarkistus
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voimassaolevien määräysten mukaisesti. Jos puhallin on
tarkoitettu Y/D käynnistystä varten, tarkista, että aikarele
on asetettu lasketulle Y-asennon käynnistysajalle.
3.8 Käynnistys
Tarkista moottorin lyhytaikaisella käynnistämisellä, että
puhaltimen pyörimissuunta on oikea. Tarkista, ettei
mitään epätavallista mekaanista ääntä tai pumppausta
ole havaittavista. Tarkista, että laakereiden värähtelytaso
on tavanomainen. Tarvittaessa mittaa puhaltimen ja
moottorin laakereista tärinä vibrometrillä. Tärinän voimakkuus ei saa ylittää RMS-arvoa 7.1 mm/s. Jos puhallin on
asennettu tärinänvaimentimille, tarkista, että ne voivat
toimia ilman, että kanavaliitin tai sähkökaapeli kiristyvät.
Puolen tunnin käytön jälkeen on tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä hihnan kireys. Tarkkaile pesällisten
laakerien lämpötilaa ja käyntiääntä. Tarvittaessa katso
myös, että laakereissa on rasvaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kuva 3.3 LF-siipipyörän oikea pyörimissuunta.

Kuva 3.4 LB- ja HB-siipipyörän oikea pyörimissuunta.
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4. Puhaltimen huolto ja korjaus

4.4.2 Hihnakireyden säätö

4.1 Takuu

Hihnan kireys säädetään moottoria siirtämällä.
GT-3 025...071 hihnojen kiristys:
– Löysää moottoripalkkien lukitusruuvit no.1 (4 kpl).
– Hihnan kireyden säätö tapahtuu ruuveista no.2
(2 kpl). Jos haluat kiristää hihnoja, käännä tasaisesti
molempia ruuveja myötäpäivään. Hihnojen löysääminen tapahtuu vastapäivään.
– Kun oikea hihnan kireys on saavutettu, kiristä
moottoripalkin lukitusruuvit no.1 (4 kpl).
– Tarkista tämän jälkeen hihnapyörien linjaus.

Takuu on 1 vuosi toimituspäivästä ellei asiakirjakohtaisesti ole toisin sovittu. Takuu koskee vain valmistusvikoja.Takuun edellytyksenä on puhaltimen säännöllinen
huolto. Takuuvioista on ilmoitettava välittömästi valmistajalle tai maahantuojalle. Takuu ei koske esim. liian
kireälle kiristetyn hihnan aiheuttamaa laakerivauriota.
Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja tai työtä.
4.2 Huolto-ohjelma
Puhallin vaatii toimiakseen moitteettomasti säännöllistä
huoltoa. Huollon tarve on riippuvainen käyttöolosuhteista. Mikäli ilmassa on paljon epäpuhtauksia, on huoltoväliä tihennettävä. Yleissääntönä voidaan pitää, että
puhallin on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tärkeimmät huolto- ja hoitotoimenpiteet on lueteltu
seuraavissa kohdissa.

1. moottorin palkin lukitusruuvit
2. moottorin kiristysruuvit

4.3 Ennen huoltotöiden aloittamista

4.4 Hihnakäyttö (GT-3 ja GT-5)
4.4.1 Kiilahihnojen tarkistus
–
–
–
–

Varmista, että puhallin ei pyöri.
Irrota tai löysää hihnasuojan kannen kiinnitysruuvit.
Nosta kansi paikoiltaan.
Tarkista hihnojen oikea kireys.

Kuva 4.1 GT-3 025...071 hihnasuojan irrotus.
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Kuva 4.2 GT-3 025...071 hihnojen kiristys.
GT-3 koot 080...100 hihnojen kiristys:
– Löysää neljä moottorin kiinnitysruuvia (no 2).
– Siirrä moottoria säätöruuveilla (no 3).
– Jos säätöruuvien kierre ei riitä, löysää säätökorvakkeen kinnitysruuvit ja siirrä säätökorvakkeet
seuraavaan loveen kiristyskiskoilla.
– Kun oikea hihnan kireys on saavutettu, kiristä
moottorin kiinnitysruuvit.
– Tarkista tämän jälkeen hihnapyörien linjaus.
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– Sammuta puhallin käyttökytkimestä ohjauskeskuksesta.
– Irrota tarvittaessa myös sulakkeet.
– Ennen puhaltimen huoltoa ja korjausta on virta
katkaistava myös turvakytkimestä, joka lukitaan
huoltotöiden ajaksi.
– Huom! Pienet moottorit, jotka on suojattu päävirtapiirissä olevilla lämpökytkimillä, voivat käynnistyä
automaattisesti.
– Turvakytkintä ei saa käyttää käyttökytkimenä.
– Turvakytkimestä saadaan ainoastaan hätätilanteessa
ja vaaran uhatessa tehdä pysäytys.

Huolto ja korjaus
1. Moottorin kiristyspalkki (2 kpl)
2. Moottorin kiinnitysruuvi (4 kpl)
3. Säätöruuvi ( 2 kpl )
4. Säätökorvake ( 2 kpl)
5. Säätökorvakkeen kinnitysruuvi (4 kpl)

Centrimaster, GT
4. Vertaa taivutusvoimaa F taulukkoon 4.1. Jos mitattu
taivutusvoima osuu annettujen arvojen sisälle, on
kireys tyydyttävä. Mikäli voima on pienempi kuin alempi arvo, ovat hihnat liian löysällä. Uudet hihnat tulisi
kiristää mittausvoiman ylempään arvoon, koska hihnat
venyvät sisäänajon aikana.
Taulukko 4.1 Kiilahihnan taivutusvoimat.
Hihnaprofiili
SPZ
SPA
SPB
SPC

Pienemmän pyörän halkaisija
67 - 95
100 - 140
100 - 132
140 - 200
160 - 224
236 - 315
224 - 355
375 - 560

Voima F (N)
10 - 15
15 - 20
20 - 27
28 - 35
35 - 50
50 - 65
60 - 90
90 - 120

4.4.4 Lattahihnojen kiristys

DD
Kuva 4.3 GT-3 080...100 hihnojen kiristys.
Uusia hihnoja käyttöönotettaessa on hihnakireydet tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä noin 30 min käytön
jälkeen. Hihnojen kireys on tarkistettava 6 kk välein.
Hihnat on pidettävä puhtaina ja suojeltava öljyltä ja auringonpaisteelta.
4.4.3 Kiilahihnojen kiristys
Hihnakäytön kunnollinen toiminta edellyttää oikeata
hihnakireyttä. Jos hihnojen kireys on liian pieni, on vaara,
että hihnat luistavat, jonka seurauksena hihnat kuluvat
ennenaikaisesti. Jos hihnat on ylikiristetty, on vaara, että
puhaltimen ja moottorin laakerin kestoikä pienenee
huomattavasti. Jo 25 % ylikireys voi lyhentää laakerin
kestoiän puoleen.

CC

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

dL

F

Kuva 4.4 Hihnajänne, taipuma ja taivutusvoima.
1. Mittaa hihnajänteen pituus CC [m].
Esim. hihnajänne CC = 1.2 m.
2. Haluttu taipuma dL = 15 mm pituusmetriä kohti
Esim. taipuma dL = 15 mm/m * 1.2 m = 18 mm.
3. Mittaa kohtisuora taivutusvoima F, joka saadaan
taipumalla dL (18 mm).

Kuva 4.5 Lattahihnan mittaväli.
1. Asenna moottorin ja puhaltimen hihnapyörät
akseleilleen kiristämättä holkkeja.
2. Aseta hihna hihnapyörille ja siirrä moottoria niin, että
hihna oikenee muttei kiristy.
3. Linjaa hihnapyörät viivottimen avulla ja kiristä
niiden holkit.
4. Kiinnitä moottori kevyesti niin, että sitä voidaan vielä
siirtää kiristyskiskoilla tai kiinnitysalustalla.
5. Mittaa hihnan pisin vapaa hihnajänne DD pyöristettynä alaspäin lähimpään 100 mm:iin.
Esim. jos CC = 865 mm, niin DD = 800 mm. Hihna
ei saa koskettaa hihnapyörää mittausmatkalla.
6. Poista hihna, aseta se tasaiselle alustalle ja
merkitse edellisessä kohdassa mainittu vapaa hihnajänne kynällä hihnaan.
7. Asenna hihna uudelleen hihnapyörille ja kiristä
se kiristyskiskojen tai kiinnitysalustan kiristysruuveilla,
moottorin ja puhaltimen akselit mahdollisimman
samansuuntaisina.
8. Lopeta kiristäminen, kun hihna on saavuttanut
taulukon 4.2 mukaisen oikean venymän.
9. Pyöritä hihnavälitystä käsin. Jos hihna siirtyy aksiaalisesti jompaan kumpaan suuntaan, johtuu tämä
siitä, että akselit eivät ole samansuuntaiset. Tämä
voidaan korjata kiristyskiskojen tai kiinnitysalustan
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kiristysruuveilla niin, että hihna pysyy pyöritettäessä
paikallaan keskellä hihnapyöriä.
10. Kun hihna on kiristetty ja hihna pysyy paikallaan pyöritettäessä, kiristetään moottoripalkin lukitusruuvit.
Taulukko 4.2 Lattahihnan kiristyspituudet.
Ennen kiristystä
(mm)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Merkkien välinen etäisyys
Kiristyksen jälkeen
Tyyppi: F-0, F10, 2,8 %
Tyyppi: F14, F25, A-2, A-3, 2,5 %
102.8
102.5
205.6
205
308.4
307.5
411.2
410
514
512.5
616.8
615
719.6
717.5
822.4
820
925.2
922.5
1028
1025

Huolto ja korjaus
4.4.6 Hihnapyörien vaihto
Jos hihnapyörä vaihdetaan esim. kierrosluvun muuttamiseksi, on tarkistettava, että puhaltimen konekilven mukainen maksimi pyörimisnopeus ei ylity ja että moottorin
teho riittää uudessa toimintapisteessä. Jotta laakereiden
kesto ei vaarannu, tulee hihnakäytön mitoituksessa ottaa
huomioon puhaltimelle ja moottorille ilmoitetut suurimmat
sallitut kiristysvoimat. Kaikissa tehtaalla asennetuissa pyörissä on Taper Lock-tyyppinen hihnapyörien kiinnitys.
Hihnapyörän irrotus:
Irrota kuusiokoloavaimella ruuvit no 3 (2 kpl) kuva 4.7.
Yksi (tai kaksi) irrotetuista ruuveista kierretään irrotusreikään no 4 ja kiristetään ruuvia niin, että kartioholkki
no 2 ja hihnapyörä no 1 irtoavat toisistaan. Hihnapyörää
ei saa koskaan irrottaa työkalulla. Kevytkin isku saattaa
vahingoittaa laakeria.

4.4.5 Kiilahihnojen vaihto

Kuva 4.7 Taper Lock -hihnapyörä.
Hihnapyörän asentaminen:
Puhdista pyörän reikä sekä holkin sisä- ja ulkopuoli
ruosteenestoaineesta ja varmista ettei pinnoille jää likaa.
Kartiopinta öljytään kevyesti ja ruuvit rasvataan. Holkki
asetetaan pyörään ja ruuvit kierretään kevyesti paikoilleen reikiin no 3. Pyörä holkkeineen työnnetään akselille
(holkki kiinnittyy akselille ja pyörä siirtyy kiristyksen yhteydessä vielä vähän holkkiin nähden, jonka jälkeen linjataan
ja ruuvit kiristetään vuorotellen tasaisesti tiukkaan). Hihnapyörä sijoitetaan mahdollisimman lähelle laakeria, ei
akselin päähän. Tarkista vielä kerran linjaus kun ruuvit on
kiristetty lopullisesti. Täytä ulosvetoreiät esim jäykällä
rasvalla likaantumisen estämiseksi. Kiristä hihnat tämän
jälkeen em. ohjeiden mukaisesti. Jos käyttö joutuu alttiiksi pölylle, saattaa hihnan ja hihnapyörän väliin jäädä esim
hiekanmurusia, jotka hiovat urapyörän kyljet koveriksi.
Jos kuluminen on voimakasta, on myös hihnapyörät
vaihdettava ajoittain uusiin.
4.5 Siipipyörä

Kuva 4.6 Pyörien tarkka linjaus on tärkeää
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Jotta siipipyörä pysyisi dynaamisesti tasapainossa, on
siihen tarttunut lika poistettava. Epätasapaino aiheuttaa
ylimääräistä tärinää ja siten esim. laakerit joutuvat suuremmalle rasitukselle. Puhdistus tehdään tarvittaessa
mutta tarkistus on syytä tehdä ainakin kerran vuodessa.
Pahoin likaantunut siipipyörä alentaa puhaltimen hyöty
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Hihnan vaihdon yhteydessä moottoria on siirrettävä, jotta
olisi helppo poistaa vanha hihna ja sijoittaa uusi paikalleen hihnapyörään. Älä käytä työkaluja hihnojen irrottamiseen hihnapyörästä. Jos hihnakäytössä on useita hihnoja, on ne kaikki vaihdettava samalla kertaa. On aina syytä
käyttää samaan valmistuserään kuuluvia hihnoja, ts.
hihnoja, joiden valmistustoleranssin mittapoikkeama on
sama. Kiristyksen yhteydessä on tarkistettava, että
pyörät tulevat täysin yhdensuuntaisesti ja samaan linjaan.
Pyörien tarkka linjaus on erittäin tärkeää puhaltimen
alhaisen tärinätason kannalta. Kunnollinen linjaus vähentää lisäksi hihnakylkien kulumista.

Huolto ja korjaus
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suhdetta ja sitä kautta lisää energian kulutusta. Siipipyörän puhdistus voidaan suorittaa imuroimalla, paineilmalla tai harjaamalla. Jos lika on rasvaista ja kiinnittynyt
siipipyörään lujasti, on siipipyörä puhdistettava sopivalla
pesuaineella tai liuottimella.

lkastukseen, jossa todetaan mahdollisesti epätasaiseksi
muuttunut käynti tai tiivisteiden vioittuminen. Tällöin
laakerit on uusittava. Käytä asianmukaisia työkaluja, jotta
vältytään laakerin kuuliin tai rulliin kohdistuvilta iskuilta.
Iskuista on seurauksena painaumia laakerin vierintäpintoihin. Jo hyvin pienetkin painaumat ilmenevät rahisevana käyntinä ja ne ovat alkuna ennenaikaiselle kulumiselle.

4.6 Kaapu
Toimitaan kuten siipipyörän kohdalla. Tarkista myös,
ettei siipipyörä kosketa imukartiota (erityisesti LB- ja HBpuhaltimilla).
4.7 Laakereiden kunnon tarkkailu
Laakereiden käynnin epätasaisuudet voidaan useimmiten
havaita kuuntelemalla. Hyvässä käyttökunnossa olevat
laakerit synnyttävät pehmeän tasaisen käyntiäänen. Kovat
ja kitisevät sekä muut erikoiset äänet viittaavat yleensä
huonokuntoisiin laakereihin. Kitisevä ääni voi aiheutua
riittämättömästä voitelusta. Liian pieni laakerivälys voi
aiheuttaa metallisen äänen. Laakerin ulkorenkaan painaumat voivat aiheuttaa värähtelyä, joka aikaansaa pehmeän
kirkkaan äänen. Katkonainen ääni viittaa vierintäelimen
vaurioitumiseen. Ääni syntyy, kun vaurioitunut kohta osuu
vierintäpintaan. Korkeat lämpötilat ovat usein oire siitä,
että laakeri toimii epänormaalisti. Liian korkeat lämpötilat
ovat haitallisia laakerin voiteluaineelle ja itse laakerille.
Pitkäaikainen käyttö korkeissa yli 120oC lämpötiloissa voi
lyhentää laakerin kestoikää. Syyt korkeaan lämpötilaan
voivat olla riittämätön tai liiallinen voitelu, voiteluaineen
epäpuhtaudet, ylikuormitus, laakerin vaurioituminen tai
riittämätön välys. Pienikin lämpötilan muutos voi olla
merkki viallisesta toiminnasta, jos käyttöolosuhteet eivät
ole muuttuneet. Ensivoitelu tai jälkivoitelu aiheuttaa lämpötilan nousun, joka kestää päivän tai kaksi. Tarkkaile itse
voiteluainetta. Värin muuttuminen ja tummuminen on
yleensä merkki siitä, että voiteluaine sisältää epäpuhtauksia. Isommat epäpuhdaudet voidaan havaita hieromalla
voiteluainetta sormien välissä. Seuraa tiivisteiden kuntoa
(esim V-rengas) ja uusi ne tarvittaessa. Seuraavissa kohdissa on yksityiskohtainen kuvaus käytettyjen laakerityyppien hoidosta. Taulukossa 4.3 on yhteenveto eri puhaltimissa käytetyistä laakereista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

4.7.1 Kestovoidellut laakerit (Y ja S)
GT-3 -puhaltimissa on kahta erityyppistä kestovoideltua
laakeria:
Y = urakuulalaakeri, epäkeskolukitusrenkaalla
S = urakuulalaakeri, kartioholkkikiinnityksellä
Kestovoidellut laakerit on voideltu valmistajatehtaalla koko
elinikää varten (20.000 - 40.000 h). Tehokkaat tiivisteet
itse laakeriyksikössä estävät näissä laakerin voiteluaineen
vuotamisen ulos. Tällaisten laakereiden hoito supistuu
ajoittain tapahtuvaan ulkonaiseen puhdistukseen ja tar-

4.7.2 Jälkivoideltavat ”Y” -laakerit (YB)
Laakerit on voideltu valmistajatehtaalla ja varustettu
voitelunipalla. Yleisohje jälkivoiteluväliksi on 6 kk ja rasvamäärä on ilmoitettu taulukossa 4.4. Koska näissä laakereissa on tehokkaat tiivisteet, niin voiteluaineen vaihto ei
ole mahdollista tiivisteitä rikkomatta. Jos laakeri on vaurioitunut, on syytä vaihtaa koko laakeripesä laakereineen.
4.7.3 Pesälliset ”SNL”-valurautalaakerit (H)
Jälkivoitelu
Pesälliset laakerit jälkivoidellaan kerran vuodessa, jos
käyttöaika on 8h/vrk. Jälkivoitelu tehdään kaksi kertaa
vuodessa, jos käyttöaika on vuorokauden ympäri. Puhaltimen jälkivoitelu tapahtuu yleensä puhaltimen käydessä.
Mikäli voitelu suoritetaan esim seisokin aikana, on puhallinta pyöritettävä, jotta rasva jakautuisi pesään oikein.
Jälkivoitelussa tarvittava rasvamäärä grammoina/voitelukerta on:
0.005 x laakerin ulkohalkaisija x laakerin leveys
(mitat mm).
On huomattava, että liian suuri rasvan kerta-annostus
saattaa aiheuttaa hetkellisen suuren lämpötilahuipun,
joka tuhoaa rasvan ominaisuudet ja voi aiheuttaa laakerivaurion. Rasvan lisääminen on ehdottomasti syytä lopettaa kun ylimääräinen rasva pursuaa ulos.
Voiteluaineen vaihto
Vaihto on syytä suorittaa muutaman jälkivoitelun jälkeen
tai jos rasva on kovettunutta, väriltään tummunutta tai
vaaleata (vertaa väriä alkuperäiseen).
1. Laakeripesä puhdistetaan ulkopuolelta. Tämän
jälkeen irrotetaan pesän kansi.
2. Likaantunut rasva poistetaan.Laakeri pestään
kristalliöljyssä tai valopetroolissa. Myös bensiiniä voi
käyttää, mutta on muistettava sen syttymisherkkyys.
Tarkista laakeri puhdistuksen jälkeen. Pienenkin
vian ilmetessä on laakeri vaihdettava uuteen. Laakeri
on syytä puhdistuksen jälkeen öljytä. Laakeri on
herkkä ruosteelle, jos asennus viivästyy.
3. Uusi voitelurasva levitetään laakerin vierintäelimien
väliin esim. käsin tai muovilastalla. Pesän alaosassa
olevasta tyhjästä tilasta täytetään rasvalla noin
puolet. Laakeripesää ei saa täyttää enempää, sillä
seurauksena saattaa olla laakerin ylikuumeneminen.
4. Pesän kansi asennetaan paikoilleen.

Taulukko 4.3 Vakio laakerityypit GT-3 puhaltimille
Siipipyörä
LF
LB
HB

025
Y
-

031
Y
Y
-

040
Y
Y
S

045
Y
Y
S

050
Y
Y
S

056
Y
Y
S

063
Y
Y
S

Puhallinkoko
071
Y
Y
S

080
YB
H

090
YB
H

100
YB
H

112
H

125
H

140
H
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5. Suorita koekäyttö. Tarkkaile laakeria esim. painamalla ruuvitaltan terä laakeripesälle ja varsi korvaa vasten.
Mikäli laakeri on kunnossa kuuluu heikko suriseva
ääni. Viheltävä ääni ilmaisee puutteellisen voitelun.
4.7.4 Suositeltavat voiteluaineet
Voiteluaineen tulee olla hyvälaatuista laakerirasvaa. Tarkoitukseen soveltuvat mm seuraavat voiteluaineet:
Normaalikäyttöalue: (-30...+1100C)
– SKF Alfalub LGMT 2
– Mobilux 2
– Shell Alvania R2
– Esso Beacon 2
Varoitus! Käytä suojakäsineitä voitelu- ja puhdistusaineita käsiteltäessä. Säännöllinen kosketus petrooliliuotteisiin voi aiheutaa allergisia haittoja.

Katso Fläktin erillinen ohje ”GX puhaltimen laakerin
vaihto.” Tärkeää! Ennen laakerin vaihtoa merkitse
laakerin paikka akselilla, jotta puhaltimen siipipyörän ja
kaavun välys ei muuttuisi. Kun olet vaihtanut laakeri(t),
varmista myös siipipyörää pyörittämällä, että se on
keskitetty oikein (kts. kuvat 4.8 ja 4.9 sekä taulukko 4.5)
ja pyörii vapaasti.
Taulukko 4.4 Jälkivoitelussa tarvittava rasvamäärä (g).

Siipipyörä
(g)

056
HB
10

Kuva 4.9 LF-pyörän ja imukartion asennus. Siipipyörän ja sivulevyn imuaukon väli T tulee olla mahdollisimman yhtäsuuri kauttaaltaan.
Taulukko 4.5 Mitat R, S ja T (toleranssi ± 1 mm).

4.8 Laakerin vaihto

Puhallin

R

063
HB
11

071
HB
13

Puhallinkoko
080
090
LB HB LB HB
6
18
8
20

100
LB
14

HB
23

Puhallinkoko
020
022
025
028
031
035
040
045
050
056
063
071
080
090
100
112
125
140

Siipipyörä LF
R (mm)
5.5
7
7.5
8.5
9.5
10.5
12
13.5
15
17
19
21

Siipipyörät LB ja HB
S (mm)
T (mm)
1.5
7.8
2
7.8
2
9.3
2.1
9.5
2.2
12.8
3.7
18
4.3
17
4.7
20
7.5
28
4.8
26
4.4
26

T

S
Kuva 4.8 LB- ja HB-pyörän ja imukartion asennus.
Mittojen S ja T tulee olla mahdollisimman yhtäsuuret
kauttaaltaan.
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Katso ensiksi kohta 4.3 (Ennen huoltotöiden
aloittamista). Varmista, että pääset käsiksi imuaukkoon
(huomioi tämä asennuksessa). Vaihtoehtoisia tapoja
on periaatteessa kaksi:
a) Irrota imupuolen joustava liitin sekä mahdollisesti
osa imukanavistoa.
b) Irrota joustavat liittimet. Irrota puhallin alustastaan
ja siirrä puhallinta esim. huoltokäytävän suuntaan, jotta
pääset käsiksi imuaukkoon sekä navan lukitukseen.
Jos joudut vaihtamaan isompaan tai pienempään moottoriin, tarkista askelin halkaisija. Jos akselin halkaisija
muuttuu, joudut vaihtamaan myös siipipyörän, jotta
uuden moottorin akseli sopisi pyörään. Siipipyörä poistetaan tarvittaessa paineaukon kautta.
GTLB-1 ja GTLF-1:
– Tue siipipyörä kaavussa ensiksi, ettei se pääse
putoamaan.
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4.9 Suorakäyttöisen puhaltimen GT-1
moottorin vaihto

Huolto ja korjaus
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– Irrota navan lukitusruuvi (kuvat 4.10 ja 4.11).
– Irrota tarvittaessa LB-puhaltimesta myös imukartio
työskentelyn helpottamiseksi.
– Irrota moottori alustasta (kuva 4.12)..
– Irrota puhallinpyörä moottorin akselilta tarvittaessa
ulosvetäjällä (navassa on ura ulosvetäjää varten)
imuaukon kautta.
– Vaihda moottori uuteen.

Kuva 4.10 GTLF-1-020 ...050 Irrota navan lukitus
sekä puhallinpyörä moottorin akselilta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kuva 4.11 GTLB-1-022 ...071 Irrota navan lukitus
sekä puhallinpyörä mottorin akselilta.

Kuva 4.12 Irrota moottori alustastaan.
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5. Huoltovälit
Taulukko 5.1 GT-1 -puhaltimen huolto-ohjelma.
Huoltokohde
Puhallin
Moottori
Moottorin laakerit

Joustava liitin

Huoltotoimenpide/huoltoväli
Kaavun ja siipien puhdistus
Puhdistus
Äänien kuuntelu
Lämpötilan seuranta
Tarkistus
Eheys ja tiiveys

3 kk

6 kk

9 kk

X

X
X

X

6 kk
X
X
X
X

9 kk
X

12 kk
X
X
X
X
X
X

24 kk
X
X
X
X
X
X

12 kk
X
X
X
X
X

24 kk
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taulukko 5.2 GT-3 ja GT-5 -puhaltimen huolto-ohjelma.
Huoltokohde
Hihna
Laakerit

Puhallin
Moottori
Joustava liitin

Huoltotoimenpide/huoltoväli
Silmämääräinen tarkistus
Kiristys
Äänien kuuntelu
Lämpötilan seuranta
Tarkistus
Puhdistus (pesälliset)
Kaavun ja siipien puhdistus
Puhdistus
Eheys ja tiiveys

3 kk
X
X

X

X
X
X

6. Vianetsintä
1. Puhaltimesta ei tule ilmaa
– Tarkista moottorin, lämpösuojan ja sulakkeiden
toiminta
– Tarkista, että hihnat eivät ole poikki
2. Paine ja tilavuusvirta liian pieniä
– Tarkista puhaltimen pyörimissuunta ja kierrosluku
– Paineaukon välittömässä läheisyydessä voi olla
epäedullinen kanavamutka, jolloin liitäntähäviöt ovat
odotettua suuremmat -> tarkista kanavointi ja
käytä tarvittaessa ohjauslevyjä
3. Puhallin tärisee
– Tarkista tärinänvaimennus
– Tarkista, ettei siipipyörä ole likainen
– Tarkista laakerit
– Tarkista hihnapyörien linjaus
– Tarkista lukitukset laakereilta, navasta ja hihnapyöristä
4. Laakerointi pitää outoa ääntä
– Kts. kohta 4.7 “Laakereiden kunnon tarkkailu”
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5. Toistuvat laakerivauriot
– Ylisuuri kuormitus (ts. liian kireät hihnat)
– Huono tai riittämätön voitelu
– Laakeriin pääsee epäpuhtauksia
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7. Tuotteen poistaminen käytöstä
Lajittele materiaalit paikallisten ympäristöohjeiden mukaisesti ja toimita materiaalit joko kierrätykseen tai hävitettäväksi. Valmistuksessa käytetyt materiaalit on ilmoitettu
taulukossa 7.1. Laakereiden loppukäsittely tapahtuu
SKF:n ohjeiden mukaan.
Taulukko 7.1 Valmistusmateriaalit.
Materiaali
Sinkitty teräs
Sinkitty teräs
Messinki
Kupari
Sinkitty teräs
Teräs
EPDM
Erikoisteräs
Teräs
Teräs
Sinkitty teräs
Alumiini
Hitsattu
Teräs
Sinkitty teräs
Sinkitty teräs
Valuurauta
Valuurauta
Kumi

Sinkitty teräs
Sinkitty teräs
PVC-kangas

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Komponentti
Kaapu
Selkälevy, kieli
Sivulevy, imukartio
Imukartio, kipinöimätön rakenne (koot 014...071)
Imukartio, kipinöimätön rakenne (koot 080...100)
Laakeri
Kantovarret (koot 014...071)
Kantovarret (koot 080...100)
Vaimenninkumi
Laakeri
Siipipyörä
Pyörä LB ja HB (koot 022...028)
Pyörä LB ja HB (koot 031...100)
Pyörä LF
Napa LB ja HB
Napa LF
Akseli
Palkkialusta GT-3 ja GT-5
GT-3 (koot 025...100)
GT-3 (koot 100...140)
Hihnakäyttö GT-3 ja GT-5
Hihnapyörä
Holkki
Hihna
Moottori
Kts moottorin valmistajan ohjeet
Lisätarvikkeet
Jalka/kehys
Laippa
Joustava liitin
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Fläkt Woods Oy Kalevantie 39, 20520 Turku p 020 442 3000 f 020 442 3010 www.flaktwoods.com/fi
Myynti/Espoo PL 5, 02621 Espoo p 020 442 3000 f 020 442 3302
Kuopio Rautakatu 1, 70150 Kuopio p 020 442 3294 f 020 442 3305
Oulu Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu p 020 442 3538 f 020 442 3506
Tampere Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere p 020 442 3542 f 020 442 3505
Toijala PL 6, 37801 Toijala p 020 442 3000 f 020 442 3502
Turku Kalevantie 39, 20520 Turku p 020 442 3000 f 020 442 3018
Vaasa PL 607, 65101 Vaasa p 020 442 3081 f 020 442 3024
Varkaus Wredenkatu 2, 78250 Varkaus p 020 442 3285 f 020 442 3304

