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Megfelelőségi nyilatkozat
A 2014/34/EU irányelv (Atex 114) szerint

Jelen megfelelőségi nyilatkozat kibocsátásáért kizárólagosan a gyártó vállalja  
a felelősséget.

Gyártó
SPX Flow Europe Limited – Belgium
Evenbroekveld 2–6
9420 Erpe-Mere
Belgium

A gyártó ezúton kijelenti, hogy

az Atex szivattyúként vagy az Atex szivattyúegységként megrendelt alábbi 
termékcsaládok megfelelnek a 2014/34/EU uniós irányelvben meghatározott 
követelményeknek.

A termék írásbeli engedélyünk hiányában történő átalakítása vagy a jelen 
kézikönyvben található biztonsági előírások be nem tartása esetén ez  
a nyilatkozat érvényét veszti.
 
• Termékcsaládok:  TopGear GS, GP, GM, H, MAG és SRT 

• Bejelentett szervezet: DEKRA Certification B.V.
  Meander 1051
  6825MJ - Arnhem
  Hollandia

A műszaki gyártási dokumentáció egy példány a bejelentett szervezet birtokában van.

• Szabványok: Alkalmazandó harmonizált szabványok
   
  EN ISO 80079-36:2016
  EN ISO 80079-37:2016

• Jelölés:  II 2 G Ex h IIC T1 … T5 Gb 
   II 2 D Ex h IIIC T450 °C … T100 °C Db
 

Erpe-Mere, 2019. október 3

Gerard Santema
Igazgató
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TopGear GS, GP, GM, H, MAG és SRT
A robbanásvédelemmel kapcsolatos üzemeltetési 
utasítások 

 Felelősségkizáró nyilatkozat
Jelentős erőfeszítések történtek annak biztosítására, hogy ez a kézikönyv pontatlanságoktól 
és kihagyásoktól mentes legyen. Azonban annak ellenére, hogy a kézikönyv a nyomdába 
adás idejében aktuális információkat tartalmaz, a folyamatos fejlesztések miatt az itt 
szereplő adatok némelyike nem feltétlenül felel meg a kézikönyvben ismertetett adott 
termék aktuális modelljének.

Az SPX fenntartja a jogot termékei szerkezetének és kialakításának előzetes értesítés 
nélküli módosítására a korábban átadott termékek módosításának kötelezettsége nélkül.

A jelen útmutató, az EU 2014/34/EK irányelvének (ATEX 114) megfelelően, a 
robbanásvédelemmel kapcsolatban tartalmaz fontos és hasznos információkat.
    
A szivattyú és a szivattyúegység beszerelésére, használatára és karbantartására 
vonatkozó útmutató a szivattyú külön kezelési kézikönyvében található.  
A kézikönyvekben szereplő utasításokat minden esetben be kell tartani!
     

SPX Flow Europe Limited – Belgium
Evenbroekveld 2-6
BE-9420 Erpe-Mere
Belgium
Tel.  +32 (0)53 60 27 15
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1.0 Általános információk
1.1 Szimbólum

A robbanásvédelemmel kapcsolatos különleges utasításokat az alábbi szimbólum jelzi:

1.2 Biztonsági tudnivalók
A jelen kézikönyv a robbanásvédelemmel kapcsolatos főbb kérdéseket tárgyalja, és 
minden esetben a TopGear szivattyúhoz kapott általános kezelési kézikönyvvel és más 
berendezések, például a motorok útmutatójával együtt kell használni. A robbanásvédettség 
érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a szivattyú védve legyen az illetéktelen használat 
és a szükségtelen kopás ellen.

A robbanásképes gázkeverékek vagy a magas porkoncentráció a szivattyú és a motor 
működésben lévő forró, mozgó alkatrészeivel együtt súlyos vagy végzetes személyi 
sérüléseket okozhatnak.

A beszerelést, a csatlakoztatást, a beindítást, a karbantartást és a javítási munkákat csak 
szakképzett személy végezheti a következők figyelembevételével:
• A jelen útmutató és az összes beszerelt berendezés és készülék útmutatója.
• A berendezéseken található figyelmeztető és tájékoztató jelzések.
• Arra a rendszerre vonatkozó előírások és követelmények, amelyben a szivattyú működni 

fog (vagyis a jelenleg érvényes országos és területi előírások).

1.3  Az ATEX 114 tanúsítvány szerinti felelősség –  
szállítási terjedelem
Az SPX kizárólag a vevő vagy a végfelhasználó által szolgáltatott és a megrendelés 
visszaigazolásában szereplő adatok alapján vélelmezhető üzemi körülményeknek 
megfelelően kiválasztott és leszállított anyagokért és berendezésekért tehető felelőssé.  
Ha kérdése van, forduljon a forgalmazójához.

Csupasz tengellyel rendelkező szivattyú SPX által történő leszállítása esetén  
a szivattyú adattábláján szereplő robbanásvédelmi tanúsítvány jelölése kizárólag  
magára a szivattyúrészre vonatkozik. Minden egyéb összeszerelt berendezésnek  
legalább az azon besorolási terület (zóna) által megkövetelt védettségi fokozattal  
kell rendelkeznie, amelybe a berendezést telepítik. A gyártónak külön tanúsítvánnyal  
kell ellátnia a komplett egységet, amelyre a gyártó által biztosított külön adattáblát  
kell szerelni. 

Komplett egység SPX által történő leszállítása esetén az alaplemezre vagy a szivattyú  
vázára szerelt adattáblán szereplő robbanásvédelmi tanúsítvány és jelölés az adott 
egységre vonatkozik. 
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1.4 Jelölés
Adattábla a szivattyún

 Szivattyú típusa:  példa:  TG GP 23-65
 Szivattyú belső egységei: példa:  G2 OO BG2 BG2 TC
 Sorozatszám: példa:  NNNN-xxxxxxx 
    (az NNNN a gyártás évét jelöli)
 Ex-jelölés:  az Ex-szimbólum, amelyet az ATEX-típusjelölés követ – (lásd a példákat)
 Tanúsítvány száma: DEKRA 19ATEX0103
 Környezeti hőmérséklet: meghatározandó, ha a standard -20°C / +40°C ATEX tartományon kívül van

Névtábla az egységen (teljes egység szállítása esetén az SPX-től)

 Típus:  példa:  TG H 185-125
 Kód: példa:  6.TG68A6-6786946
 Sorozatszám: példa:  NNNN-xxxxxxx  
   (az NNNN a gyártás évét jelöli)
 Ex-jelölés:  az Ex-szimbólum, amelyet az ATEX-típusjelölés követ – (lásd a példákat)
 Tanúsítvány száma: DEKRA 19ATEX0103
 Környezeti hőmérséklet: meghatározandó, ha a standard -20°C / +40°C ATEX tartományon kívül van

1
2
3

4
5
6
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1.5 Atex típusjelölési példák
1. példa: II 2G Ex h IIC T3-T4 Gb 
Ex h Nem elektromos Ex berendezés jelölése. Védelem típusa: „c”  
 (szerkezetbiztonsági védelem)
IIC  Gázcsoport
T3-T4  hőmérsékleti osztály T3 - T4 
Gb Készülékvédelmi szint

2. II 2G Ex h IIC 240 °C (T2) Gb 
II 2G  jelölés: II. csoport, 2. kategória, gázvédelem (G)
Ex h Nem elektromos Ex berendezés jelölése. Védelem típusa: „c”  
 (szerkezetbiztonsági védelem)
IIC  Gázcsoport
240 °C (T2) A maximális felületi hőmérséklet 240 Celsius-fok
Gb Készülékvédelmi szint 

3. II 2D Ex h IIIC T240 °C Db
II 2D  jelölés: II. csoport, 2. kategória, porvédelem (D)
Ex h Nem elektromos Ex berendezés jelölése. Védelem típusa: „c”  
 (szerkezetbiztonsági védelem)
IIIC  Porcsoport
T240 °C A maximális felületi hőmérséklet 240 Celsius-fok 
Db Készülékvédelmi szint

1.6 Hőmérsékleti osztályok és megengedett hőmérsékletek
Normál üzem közben a szivattyú felületén mért legmagasabb hőmérsékletnek meg 
kell egyeznie a szivattyúzott termék legmagasabb hőmérsékletével vagy a fűtőközeg 
hőmérsékletével, amennyiben a szivattyút köpeny fűti. A legnagyobb megengedett  
felületi hőmérséklet a hőmérsékleti osztálytól (T4 to T1) vagy a Tmax hőmérséklettől függ.  
A csapágykonzolok felületét szabadon kell hagyni, hogy a levegő hűthesse.

1.6.1 II 2G  megengedett hőmérséklet TG GS, GP, GM, H és SRT
ISO EN 80076-36  

Hőmérsékleti osztály 
Tmax

Szivattyúzott közeg 
hőmérséklete TA

Fűtőközeg TA  (ha van) Csapágykonzol 
hőmérséklete (L3)S-köpeny T-köpeny

T4 - 135°C ≤ 120°C ≤ 120°C ≤ 120°C ≤ 100°C
T3 - 200°C ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 120°C
T2 - 300°C ≤ 270°C *) – ≤ 270°C *) ≤ 160°C
T1 - 450°C ≤ 300°C *) – ≤ 300°C *) ≤ 180°C

(*) a hőmérséklet az anyag határértékei szerint csökkentendő (lásd a kézikönyvet). 

• Ha a belső anyagválasztás miatt a hőmérsékleti korlátok csökkennek, a hőmérsékleti 
osztály helyett a Tmax legnagyobb megengedett felületi hőmérséklet értéke kerül 
megadásra ugyanúgy, ahogyan a D porvédelem esetén is.

• T5 (100°C) és T6 (85°C) osztályok esetén vegyefel a kapcsolatot az értékesítőjével

•  A TG GS, GP, GM -20°C és +40°C hőmérséklettartományban használható.
• A TG H rozsdamentes acél kivitelben -40°C és +40°C hőmérséklettartományban 

használható; a rozsdamentes acéltól eltérő anyagok -20°C és +40°C 
hőmérséklettartományban használhatók.
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1.6.2 II 2G  megengedett hőmérséklet TG MAG
ISO EN 80076-36

Hőmérsékleti osztály 
Tmax

Szivattyúzott közeg 
hőmérséklete TA

Fűtőközeg TA  (ha van) Leválasztótartály 
hőmérséklete (L2)

Csapágykonzol 
hőmérséklete (L3)S-köpeny T-köpeny

T4 - 135°C ≤ 100°C ≤ 100°C ≤ 100°C ≤ 120°C ≤ 100°C
T3 - 200°C ≤ 160°C ≤ 160°C ≤ 160°C ≤ 180°C ≤ 100°C
T2 - 300°C ≤ 250°C *) – ≤ 250°C *) ≤ 270°C ≤ 160°C **)
T1 - 450°C ≤ 260°C *) – ≤ 260°C *) ≤ 280°C ≤ 160°C **)

(*) a hőmérséklet az anyag határértékei szerint csökkentendő (lásd a kézikönyvet).
(**) speciális csapágykonstrukció szükséges, forduljon az SPX-hez vagy a helyi forgalmazóhoz

• Ha a belső anyagválasztás miatt a hőmérsékleti korlátok csökkennek, a hőmérsékleti 
osztály helyett a Tmax legnagyobb megengedett felületi hőmérséklet értéke kerül 
megadásra ugyanúgy, ahogyan a D porvédelem esetén is.

• A T5 (100 °C) és a T6 (85 °C) osztályok esetén, ha a környezeti hőmérséklet 
meghaladja a −20 °C/+40 °C-os tartományt, forduljon a forgalmazójához.

1.6.3 II 2(G)D megengedett hőmérséklet TG GS, GP, GM, H és SRT
A maximális felületi hőmérséklet (Tmax) az adattáblán szerepel.
A Tmax értéke az alábbi egyenletekből származó hőmérsékletek közül a legkisebb lesz:

• Tmax  = a kiválasztott belső anyagok (vagyis a választott szivattyú) hőmérsékleti korlátai.

• Tmax = T5mm - 75°C (T5mm „5 mm vastag porréteg gyulladási hőmérséklete”)

• Tmax = 2/3 x T.CI (TCI „porfelhő gyulladási hőmérséklete”).

Megjegyzés:
A T5mm és TCI  értékét porvédelem (D) esetén a vevőnek/felhasználónak kell meghatároznia. 
Ha a környezeti hőmérséklet kívül van a -20 °C/+40 °C-os tartományon, forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.

Maximális felületi 
hőmérséklet

Szivattyúzott 
közeg 

hőmérséklete TA

Fűtőközeg TA (ha van) Csapágykonzol 
hőmérséklete 

(L3)Tmax T. osztály *) S-köpeny T-köpeny

135°C (T4) ≤ 120°C ≤ 120°C ≤ 120°C ≤ 100°C
170°C (T3) ≤ 150°C ≤ 150°C ≤ 150°C ≤ 120°C
200°C (T3) ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 120°C
220°C (T2) ≤ 200°C – ≤ 200°C ≤ 160°C
240°C (T2) ≤ 220°C – ≤ 220°C ≤ 160°C

260°C (T2) ≤ 235°C – ≤ 235°C ≤ 160°C

280°C (T2) ≤ 250°C – ≤ 250°C ≤ 160°C

300°C (T2) ≤ 270°C – ≤ 270°C ≤ 180°C

330°C (T1) ≤ 300°C – ≤ 300°C ≤ 180°C

*) a gázvédelem megfelelő hőmérsékleti osztálya az adattáblán található zárójelben feltüntetve

•  A TG GS, GP, GM -20°C és +40°C hőmérséklettartományban használható.
• A TG H rozsdamentes acél kivitelben -40°C és +40°C 

hőmérséklettartományban használható; a rozsdamentes acéltól eltérő anyagok 
-20°C és +40°C hőmérséklettartományban használhatók.
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1.6.4 II 2(G)D megengedett hőmérséklet TG MAG
A maximális felületi hőmérséklet (Tmax) az adattáblán szerepel.
A Tmax értéke az alábbi egyenletekből származó hőmérsékletek közül a legkisebb lesz:

• Tmax  = a kiválasztott belső anyagok (vagyis a választott szivattyú) hőmérsékleti korlátai.

• Tmax = T5mm - 75°C (T5mm „5 mm vastag porréteg gyulladási hőmérséklete”)

• Tmax = 2/3 x T.CI (TCI „porfelhő gyulladási hőmérséklete”).

Megjegyzés:
A T5mm és TCI  értékét porvédelem (D) esetén a vevőnek/felhasználónak kell meghatároznia. 
Ha a környezeti hőmérséklet kívül van a -20 °C/+40 °C-os tartományon, forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.

Maximális felületi 
hőmérséklet

Szivattyúzott 
közeg 

hőmérséklete TA

Fűtőközeg TA (ha van) Leválasztótartály 
hőmérséklete 

(L2)

Csapágykonzol 
hőmérséklete 

(L3)Tmax T. osztály *) S-köpeny T-köpeny

135°C (T4) ≤ 100°C ≤ 100°C ≤ 100°C ≤ 120°C ≤ 100°C
170°C (T3) ≤ 130°C ≤ 130°C ≤ 130°C ≤ 150°C ≤ 100°C
200°C (T3) ≤ 160°C ≤ 160°C ≤ 160°C ≤ 180°C ≤ 100°C
220°C (T2) ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 180°C ≤ 200°C ≤ 100°C
240°C (T2) ≤ 200°C – ≤ 200°C ≤ 220°C ≤ 160°C **)

260°C (T2) ≤ 215°C – ≤ 215°C ≤ 235°C ≤ 160°C **)

280°C (T2) ≤ 230°C – ≤ 230°C ≤ 250°C ≤ 160°C **)

300°C (T2) ≤ 250°C – ≤ 250°C ≤ 270°C ≤ 160°C **)

330°C (T1) ≤ 260°C – ≤ 260°C ≤ 280°C ≤ 160°C **)

*) a gázvédelem megfelelő hőmérsékleti osztálya az adattáblán található zárójelben feltüntetve
**) speciális csapágykonstrukció szükséges, forduljon az SPX-hez vagy a helyi forgalmazóhoz

1.7 Felelősség
A gépkezelő felelőssége, hogy a termék hőmérséklete ne haladja meg a meghatározott 
hőmérsékleti korlátokat, továbbá az ő felelőssége a rendszeres felülvizsgálat és 
karbantartás biztosítása a tengelytömítés, a csapágyak és a szivattyú belső alkatrészeinek 
megfelelő működése érdekében. Ha a gépkezelő ezeket nem képes biztosítani,  
erre alkalmas felügyeleti eszközöket kell alkalmazni. Lásd: 1.9. 

1.8 Üzemeltetés
• A robbanásvédelemhez elengedhetetlen, hogy a szivattyú ne működjön szárazon.  

A szivattyú belső egységeit, beleértve a tengelytömítő kamrát vagy a mágneses 
csatlakozást és a segédrendszereket, teljesen ki kell töltenie a kezelendő terméknek  
a működés során (ideértve az indítást, a feltöltést és az elzárást). 

• Önindítás esetén a szivattyút fel kell tölteni folyadékkal, és a megfelelő tengelytömítést 
(kioltott tengelytömítés) kell kiválasztani, továbbá kontrollálni kell a kioltó folyadék 
tekintetében.

• A szivattyút soha nem szabad folyamatosan működtetni nyitott biztonsági 
nyomáscsökkentő szeleppel. A nyomáscsökkentő szelep túlnyomás esetén biztonsági 
berendezésként működik, és nem használható áramlásszabályozásra.

• Ha az áramlásszabályozást a visszatérő folyadék megkerülésével végzik, akkor 
a folyadéknak a szívótartályba kell visszatérnie, és nem közvetlenül a szivattyú 
szívónyílásához, mivel ellenkező esetben a szivattyúban felgyülemlő hő veszélyt okozhat.

• A szivattyút soha nem szabad a szívó- vagy leeresztővezetékekben lévő elzárószelepek 
zárt állapota mellett működtetni. 



10 A.0500.623 – Atex IM -TG G/H/MAG/SRT/08.00 HU (01/2021)

1.9 Megfigyelés 
Ha a megfelelő működést és a megengedett legnagyobb felületi hőmérsékletet 
az üzemeltető által végzett rendszeres ellenőrzés nem biztosítja, megfelelő 
megfigyelőeszközöket kell alkalmazni.

1.9.1 Megfigyelés: TG GS, GP, GM, H és SRT
A felületi hőmérséklet figyelemmel követése mindig rendkívül fontos a következő 
területeken (lásd az 1. ábrát):
• A szivattyú burkolatának felületi hőmérséklete az elülső fedélen (L1).
• A felületi hőmérséklet a tömszelence felőli oldalon, a tömszelence tömítésénél vagy  

a mechanikai tömítésnél (L2). Fojtással rendelkező vagy dupla mechanikai tömítés 
esetén a megfigyelés a fojtáshoz használt folyadék ellenőrzésével is történhet (lásd az 
5.3 részt). Akkor ajánlott fojtással rendelkező szimpla mechanikai tömítés vagy dupla 
mechanikai tömítés használata, amikor fennáll a mechanikai tömítés száraz futásának 
vagy kenőanyaghibájának veszélye, például önindítás esetén. 

• A csapágykonzol csapágyainál lévő felületi hőmérséklet (L3).

Az L1 és L2 maximális megengedett felületi hőmérséklete a TA értékre utal. 
Az L3 legnagyobb megengedett felületi hőmérséklete a csapágykonzol legnagyobb 
hőmérsékletét jelöli.

Ezenkívül egy rezgést figyelő eszköz használata is hasznos lehet a túlzott rezgések 
észleléséhez, amely jelezheti a csapágy idő előtti meghibásodását vagy a belső kopást  
az alábbi területeken:
• a szivattyú elülső részének belső területei (V1).
• a csapágykonzol golyóscsapágya (V2).

1. ábra – Megfigyelési lehetőségek és javasolt megfigyelési pontok (opcionális)
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1.9.2 Megfigyelés: TG MAG
A felületi hőmérséklet figyelemmel követése mindig rendkívül fontos a következő 
területeken (lásd a 2. ábrát):

A TG MAG szivattyúk potenciálisan robbanásveszélyes területeken történő 
üzemeltetésekor a leválasztótartály hőmérsékletét (L2) folyamatosan figyelni kell 
(lásd a kézikönyv „A hőmérséklet-érzékelő vagy a tartály ellenőrzése” c. részét)

Emellett javasolt a csapágykonzol (L3) és az elülső fedél (L1) felületi hőmérsékletének 
figyelése is, ha a megfelelő működést és a megengedett legnagyobb felületi hőmérsékletet 
az üzemeltető által végzett rendszeres ellenőrzés nem biztosítja.
A hőmérséklet-figyelő berendezésnek meg kell felelnie az ATEX 114 előírásainak. 

2. ábra – Megfigyelési lehetőségek és javasolt megfigyelési pontok

L1 – A szivattyú burkolatának felületi hőmérséklete az elülső fedélen
L2 – A leválasztótartály felületi hőmérséklete 
L3 – A csapágykonzol golyóscsapágy-területének felületi hőmérséklete

Az L1 és L2 maximális megengedett felületi hőmérséklete a TA értékre utal.
Az L3 legnagyobb megengedett felületi hőmérséklete a csapágykonzol maximális 
hőmérsékletét jelöli.

Ezenkívül egy rezgést figyelő eszköz használata is hasznos lehet a túlzott rezgések 
észleléséhez, amely jelezheti a csapágy idő előtti meghibásodását vagy a belső kopást  
az alábbi területeken:

V1 – a szivattyú elülső részének belső területei
V2 – a csapágykonzol golyóscsapágyai

Továbbá javasoljuk a hajtásmotor teljesítményfelvételének figyelését is a mágneses 
tengelykapcsoló elcsúszásának észlelése érdekében a szivattyú meghibásodása esetén, 
illetve arra az esetre, ha a rendszer túllépi a mágneses tengelykapcsoló elszakító 
nyomatékát a változó üzemi paraméterek miatt.
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1.10 Maradék kockázatok
Maradék kockázatok listája (az EN13463-1 szerinti kockázatelemzés után).

1.10.1 Maradék kockázatok listája: TG GS, GP, GM, H és SRT

Potenciális gyújtóforrás A gyújtóforrás aktívvá válásának 
megelőzésére tett lépések

Alkalmazott 
gyulladásvédelemNormál üzem Várt üzemzavar Ritka üzemzavar

A szivattyúház 
forró felületeinek 
való kitettség

Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról,  
hogy a szivattyúzott folyadék ne lépje  
túl a megengedett hőmérsékletet.

EN ISO 80079-36 
§6.2

Emellett az üzemeltető feladata 
gondoskodni arról, hogy ne lépjék túl 
a sebességre, áramlásra és nyomásra 
vonatkozó üzemi határértékeket.

Használati útmutató

Túlzott 
hőfelgyülemlés

Az ügyfélnek biztosítania kell a minimálisan 
előírt áramlást a szivattyún keresztül a hő 
elvezetése érdekében, illetve felügyelnie 
kell a szivattyúház hőmérsékletét.

EN ISO 80079-36 
§6.2  
Használati útmutató

A csapágykonzol 
forró felületének 
való kitettség

A csapágykonzolt szabadon kell  
hagyni, hogy a levegő hűthesse.  
A kezelőnek rendszeresen ellenőriznie 
kell a hőmérsékletet a megfelelő működés 
érdekében, valamint figyelnie kell  
a csapágy külső részének hőmérsékletét. 
A kiválasztott zsírnak meg kell felelnie a 
környezeti és az üzemi körülményeknek.

EN ISO 80079-36 
§6.2  
EN ISO 80079-37 
§5.7
Használati útmutató

Magas belső 
hőmérséklet és/
vagy szikrák

A szárazfutást ki kell zárni. EN ISO 80079-37 
§5.6 & §5.7

A kezelőnek gondoskodnia kell arról,  
hogy a tengelytömítő kamra mindig  
fel legyen töltve a szivattyúzott folyadékkal 
a szivattyú indítása, normál működtetése  
és leállítása során.

Használati útmutató

Túlzott 
hőképződés a 
tengelytömítésnél
-tömszelence típus
-tripla ajakos tömítés

Az üzemeltetőnek biztosítania kell  
a tömítőgyűrűk megfelelő kenését, és 
rendszeresen ellenőriznie kell a felület 
hőmérsékletét és működését. Az ajakos 
tömítéssel rendelkező felületeket kenni 
kell, hogy megakadályozható legyen 
a szárazfutás. A tengely perselyének 
hőmérsékletét figyelni kell kell.

EN ISO 80079-37 
§5.3
Használati útmutató

Túlzott 
hőképződés a 
tengelytömítésnél, 
mechanikus 
tömítés

Az ügyfél köteles a használati utasításban 
és/vagy a különálló tanúsítvány-
útmutatókban a mechanikai tömítés 
típusának megfelelő utasításokat követni.
A fojtással rendelkező mechanikai 
tömítéseket (szimpla vagy dupla)  
a fojtáshoz használt folyadék 
szabályozásával kell védeni.

EN ISO 80079-37 
§5.3
Használati útmutató

A forgó 
tengely és az 
álló tömítés 
között fellépő 
mechanikai 
szikrák

A tengelycsonk rozsdamentes acélból 
készült, hogy minimálisra csökkenjen a 
szikraképződés kockázata (hideg szikra).

EN ISO 80079-36

A szivattyú nem járhat szárazon.  
Megfelelő karbantartással meg kell 
akadályozni a tengelycsapágyak  
és a belső terek túlzott kopását.

Használati útmutató

Elektrosztatikus 
kisülések

Az ügyfélnek közvetett kockázatok 
esetén földelőcsatlakozókat vagy 
potenciálkiegyenlítő hídakat kell 
biztosítania.

EN ISO 80079-36
Használati útmutató

Megjegyzések: 
• A 2. kategória esetében a „normál működés” és a „várt üzemzavar” kockázatait kezelni kell.
• A 3. kategória esetében a „normál működés” kockázatait kezelni kell.
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1.10.2 Maradék kockázatok listája: TG MAG

Potenciális gyújtóforrás A gyújtóforrás aktívvá válásának 
megelőzésére tett lépések

Alkalmazott 
gyulladásvédelemNormál üzem Várt üzemzavar Ritka üzemzavar

A szivattyúház 
és a köpenyek 
forró felületeinek 
való kitettség

Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, 
hogy a szivattyú és a szivattyúzott 
folyadék ne lépje túl a megengedett 
hőmérsékletet.

EN ISO 80079-36 §6.2

Emellett az üzemeltető feladata 
gondoskodni arról, hogy ne lépjék túl 
a sebességre, áramlásra és nyomásra 
vonatkozó üzemi határértékeket.

Használati útmutató 
(IM)

A tartály külső 
részének forró 
felületei (a 
csapágykonzol 
belső oldalán)

Az ügyfél feladata gondoskodni arról, 
hogy a szivattyú megfelelően fel legyen 
töltve, és biztosítva legyen a megfelelő 
áramlás a mágneses hajtás belsejében 
(azaz kényszerített keringetés a beépített 
segédszivattyú segítségével). A tartály 
hőmérsékletét figyelni kell.

EN ISO 80079-36 §6.2

Használati útmutató

Túlzott 
hőfelgyülemlés

Az ügyfélnek gondoskodnia kell  
a minimálisan előírt áramlásról  
a szivattyún keresztül.

EN ISO 80079-36 §6.2  
Használati útmutató

A 
csapágykonzol 
forró felületének 
való kitettség

A csapágykonzolt szabadon kell hagyni, 
hogy a levegő hűthesse. A kezelőnek 
rendszeresen ellenőriznie kell a külső 
csapágy hőmérsékletét és megfelelő 
működését.

EN ISO 80079-36 §6.2
EN ISO 80079-37 
§5.6 & §5.7 
Használati útmutató

Magas belső 
hőmérséklet  
és/vagy szikrák

A szárazon járás és az önindítás nem 
minősül normál használatnak.

EN ISO 80079-37 
§5.6 & §5.7

A kezelőnek gondoskodnia kell arról, 
hogy a tengelytömítő kamra mindig fel 
legyen töltve a szivattyúzott folyadékkal  
a szivattyú és a mágneses 
kapcsolókamra indítása, normál 
működtetése és leállítása során.

Használati útmutató

Mechanikus szikrák 
a forgó tengely és 
az álló szivattyú 
vagy konzolelemek 
dörzsölődése miatt

A gömbcsapágyak meghibásodása  
esetére sárgarézből készült biztonsági 
eszköz (gyújtószikramentes anyag) van 
felszerelve, hogy elkerülhető legyen a 
szikraképződés a konzol belsejében.

A szivattyú nem járhat szárazon. 
Megfelelő karbantartással meg kell 
akadályozni a tengelycsapágyak és a 
belső terek túlzott kopását.

EN ISO 80079-37 
§5.6 & §5.7
Használati útmutató

Elektrosztatikus 
kisülések

Az ügyfélnek közvetett kockázatok 
esetén földelőcsatlakozókat vagy 
potenciálkiegyenlítő hídakat kell 
biztosítania

EN ISO 80079-36
Használati útmutató

Megjegyzések: 
• A 2. kategória esetében a „normál működés” és a „várt üzemzavar” kockázatait kezelni kell.
• A 3. kategória esetében a „normál működés” kockázatait kezelni kell.
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2.0 Teljesítmény
• A szivattyú üzemi tartományon kívül eső használata vagy más rendeltetésellenes 

használata a meghatározott hőmérsékleti korlátok meghaladását eredményezheti.  
A hőmérsékleti határértékekről lásd a kezelési kézikönyvet.

• A szivattyú belsejében a hidraulikus és mechanikai súrlódás által előidézett hő 
elvezetése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a szivattyún keresztül mindig 
fennálljon a minimális áramlás. Ha ez nem biztosítható minden lehetséges üzemi 
helyzetben, vagy mert a körülmények kopás miatt idővel változhatnak, tanácsos  
egy megfelelő hőmérséklet-figyelő berendezést felszerelni. (Lásd az 1.9 fejezetet)

 
Megjegyzés: A belső súrlódási hő függ a szivattyú fordulatszámától és a szivattyúzott 
közeg tulajdonságaitól: viszkozitás, fajlagos hő, kenési tulajdonságok stb.  
Az üzemeltető felelőssége gondoskodni arról, hogy a szivattyú a megengedett 
hőmérsékleti határértékek alatt működjön, a fentiek szerint.

Veszélyes helyzetek fordulhatnak elő a következő események során,  
amelyeket meg kell előzni és/vagy teljesen ki kell zárni a normál és  
a várt működésből, megfelelő üzemeltetés, felügyelet és karbantartás  
révén (II. csoport, 2. kategória): 

• A szivattyú folyadék nélküli járatása extra hőt termel a vezetőcsapágyakon és a 
többi súrlódásnak kitett alkatrészen. A hőmérséklet a megengedett hőmérséklet 
fölé emelkedhet az elégtelen kenés miatt, ami a szivattyú korai kopásához és 
meghibásodásához vezethet.

• A folyadéknak a kiürítési oldalról a szivattyú szívóoldalára történő közvetlen visszatérése 
hőfelgyülemléshez vezethet. 
A szivattyú hőmérséklete a megengedett határérték fölé emelkedhet, ha a szivattyú egy 
ideig nyitott nyomáscsökkentő szeleppel működik, illetve az áramlásszabályozás során,  
ha a közeget megkerülik a szivattyú szívóoldalán.

• A szerkezet belső csúszása a belső kopással annyira megnövekedhet, hogy a kimeneti 
áramlási sebesség már nem lesz elegendő a belső súrlódási hő elvezetéséhez.  
A hőmérséklet a megengedett határérték fölé emelkedhet.

• A szivattyúház felületi hőmérsékletének felügyelete a megjelölt területeken (lásd  
az 1. és 2. ábrát) és a fojtóközeg ellenőrzése vagy figyelése fojtott tengelytömítés  
esetén megfelelő védelmet biztosít a potenciálisan veszélyes helyzetek ellen.
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3.0 Beépítés
3.1 Ellenőrzések

Beépítés előtt ellenőrizze a berendezést.
• Győződjön meg arról, hogy a berendezés adatai (amelyeket az adattáblán,  

a dokumentációban stb. talál) megfelelnek a robbanásveszélyes légkör,  
a kategória és a rendszer követelményeinek.

• Lehetséges károk: a beépített berendezésnek rongálódástól mentesnek kell lennie,  
és a beépítést megelőzően megfelelően kell tárolni (legfeljebb 3 évig). Ha kérdése  
van vagy sérülést talál a terméken, forduljon a forgalmazójához.

• Ügyeljen arra, hogy a szivattyú körül lévő más berendezésekből kiáramló meleg levegő  
ne befolyásolja a szivattyúegység környezetét. A környezeti levegő hőmérséklete  
ne haladja meg a 40 °C-ot.

3.2 ATEX 114 tanúsítvány
A szivattyúhoz tartozó önálló alkatrészeknek (pl. tengelykapcsolók, védőburkolatok, 
hajtóművek, motorok, segédberendezések stb.) a szivattyú Atex 114 tanúsítványának 
részét kell képezniük vagy saját, megfelelő hőmérsékleti kategóriájú tanúsítvánnyal kell 
rendelkezniük. Az összeszerelt szivattyúegységnek önálló tanúsítvánnyal és  
a szivattyúegység gyártója által kiadott adattáblával kell rendelkeznie. 

3.3 Munkakörnyezet
• A szivattyúnak és a komplett egységnek hozzáférhetőnek kell lennie működés közben  

a karbantartás és az ellenőrzés érdekében (lásd a kézikönyvet).
• Biztosítani kell a levegő akadálytalan áramlását a szivattyú, a hajtómű és a motor felé.
• A villanymotoroknak legalább a motorátmérő 1/4 részének megfelelő méretű szabad 

bemenettel kell rendelkezniük a hűtőlevegő áramlásának biztosítása érdekében.
• A szivattyút vízszintesen kell beszerelni úgy, hogy a teljes terhelés a szivattyú lábait érje.  

A beépítés előírt módjától való eltérés befolyásolja a vízelvezetést, -feltöltést, a szellőzést 
és a tengelytömítés megfelelő működését.

• A csapágykonzolnak a szabad levegő felé nyitottnak kell lennie a szellőzés és hűtés, 
valamint a csapágyak megfelelő működése és kenése érdekében. Az elégtelen szellőzés 
a csapágykonzol megengedettnél nagyobb felületi hőmérsékletét, elégtelen kenést és a 
csapágy idő előtt meghibásodását eredményezheti. Ha a megfelelő szellőzés nem bizto-
sítható folyamatosan, biztosítani kell a csapágykonzol felületi hőmérsékletének figyelését.

• Megfelelő külön földelőberendezést kell biztosítani a szivattyúegység alaplemezéhez közel.
• Veszélyes területeken az elektromos csatlakozóknak meg kell felelniük az EN 60079-14 

szabványnak.
• A hőmérséklet-figyelő berendezésnek meg kell felelnie az ATEX 114 előírásainak.

3.4 Alaplemez 
• Az alaplemezt mindig el kell látni földelő nyúlvánnyal. 
• Győződjön meg róla, hogy a földelő áramkör megfelelően csatlakozik az alaplemezhez.

3.5 Meghajtás, tengelykapcsoló és védőburkolat
• A belső fogazásű fogaskerekes szivattyú indítónyomatéka gyakorlatilag megegyezik 

a névleges üzemi nyomatékkal. A motor indítási nyomatékának elegendően nagynak 
kell lennie: a motor teljesítménye 20–25%-kal magasabb, mint a szivattyú felvett 
teljesítménye. Ha az indítási nyomaték túl alacsony, a szivattyú elindításához hosszabb 
idő szükséges, és a motor hőmérséklete elfogadhatatlan szintre emelkedhet. 
Változtatható fordulatszámú motor használatakor a motor hűtőberendezésének 
függetlenül kell működnie a motor fordulatszámától, vagy biztosítani kell, hogy  
a legalacsonyabb fordulatszámon is megfelelő legyen.
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• A motor és a robbanásvédett tengelykapcsolók esetén kövesse a külön útmutatót.
• Ha szíjas meghajtót használ, győződjön meg arról, hogy a szíjak elegendő elektromos 

vezetőképességgel rendelkeznek az elektrosztatikus terhelések elkerülése érdekében. 
Csak 109 Ohm alatti elektromos szivárgási ellenállással rendelkező szíjakat használjon, 
és ne használjon több mint 7,5% magnéziumot tartalmazó alumínium vagy könnyűfém 
tárcsákat. 

• A védőburkolat tanúsítványának szerepelnie kell a meghajtó vagy a szivattyúegység 
robbanásvédelmi tanúsítványában, vagy a burkolat gyártójától/szállítójától külön kell 
beszerezni. A csatlakozó védőburkolatának nem szikrázó anyagokból kell készülnie. 
7,5%-nál több magnéziumot tartalmazó könnyűfémek használata tilos! 
Alumínium csatlakozó-alkatrészek vagy ékszíjtárcsák esetén a tengelykapcsoló 
védőburkolatának rézből kell készülnie. 

•  Mágnesesen hajtott szivattyúknál a mágneses tengelykapcsoló méretét (elszakadási 
nyomaték) a villanymotor indítási nyomatékának függvényében kell kiválasztani annak 
megelőzése érdekében, hogy a mágneses tengelykapcsoló megcsússzon az indítás 
során. Ez a megengedettnél magasabb felületi hőmérséklethez és/vagy a mágneses 
tengelykapcsoló, illetve a csapágyak meghibásodásához vezethet.

3.6 Forgásirány
• A fogaskerék-szivattyúk mindkét irányba foroghatnak: győződjön meg róla, hogy  

a nyomáscsökkentő szelep vagy a felső fedél a megfelelő forgásirányra van állítva  
(lásd a kézikönyvet). 

• A szivattyúegységek forgási irányát csak feltöltött szivattyúval ellenőrizze, hogy elkerülje  
a szárazüzemet. 

• Szükség esetén a motor forgásirányának ellenőrzését a szivattyútól függetlenül kell 
ellenőrizni, vagyis először szét kell kapcsolni a motort és a szivattyút. Külön ellenőrzés 
esetén ne felejtse el rögzíteni vagy kivenni a tengely kulcsát.

Szétszerelés után mindig állítsa be a tengelykapcsolót, és helyezze vissza  
a védőburkolatát!

•  A TG MAG szivattyúk csak egy meghatározott forgásirányra vannak felkészítve, a mág-
neses tengelykapcsoló belső hűtőrendszere miatt. A forgásirány az adattáblán van fel-
tüntetve, és a nyomáscsökkentő szelep felső fedelén nyíl jelzi. A szivattyú típusszámának 
utolsó karaktere az adattáblán (2) a szivattyú belsejében a forgásirányt jelzi:

 R = a tengely vége felől nézve az óramutató járásával megegyező
 L = a tengely vége felől nézve az óramutató járásával ellentétes

3.7 Csővezeték
A szívóoldali vezetéket és a nyomóvezetéket a kívánt teljesítményhez szükséges 
feltételeknek megfelelő kell megtervezni és kialakítani (lásd a kézikönyvet). A szivattyú 
előírt üzemi körülményeitől való eltérés súlyos problémákhoz, például a nettó pozitív 
szívómagassággal kapcsolatos problémákhoz, gőzzárhoz, túlzott rezgéshez és a szivattyú 
idő előtti meghibásodásához vezethet. A szivattyúhoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizni 
kell a vezetékek átmérőjét és nyomás alatti feszességét, ki kell tisztítani a belsejüket,  
és ellenőrizni kell, hogy hegesztéstől és idegen részecskéktől mentesek-e.

3.8 A tengelytömítés kiegészítő csatlakozásai
A szivattyúk különböző típusú tengelytömítések használatát teszik lehetővé. A tengelytö-
mítés megfelelő működése, szellőzése és kenése érdekében számos, a keringetést vagy 
öblítést lehetővé tevő csatlakozás áll rendelkezésre. A lehetőségekről és a csatlakozásokról 
tájékozódjon a kezelési kézikönyvben.
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3.9 Az illeszkedés ellenőrzése
A beszerelést követően ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a szivattyútengely és a 
meghajtótengely illeszkedését, lehetőség szerint úgy, hogy a szivattyú és a csővezetékek 
tele vannak folyadékkal.
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4.0 Üzembe helyezés
4.1 Általános információk

Vegye figyelembe, hogy a Top Gear szivattyú pozitív kiszorítású szivattyú, és az eljárások 
gyakran különböznek a centrifugálszivattyúknál megszokottaktól. Kövesse a kézikönyvben 
feltüntetett utasításokat és ellenőrzőlistát, valamint a hajtómű- és motorhajtások külön 
utasításait. 

A szivattyú elindítása előtt gondoskodjon arról, hogy a szívóoldali 
vezetékekben lévő elzárószelepek teljesen nyitva legyenek, és a szűrők  
ne legyenek eltömődve.

4.2 Óvintézkedések
A robbanásvédelem szempontjából a következő óvintézkedések fontosak:
• Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú és a szivattyúegység körül lévő terület  

tiszta legyen.
• Gondoskodjon arról, hogy a szívóoldali vezeték biztosan és szorosan illeszkedjen,  

és tiszta legyen. Előtte távolítsa el a hegesztés után maradt szemcséket.
• Mielőtt megkezdené a szivattyú használatát, légtelenítse a szivattyút, a tengelytömítés 

területét és a segédberendezéseket, majd töltse fel a szivattyúzni kívánt termékkel.
• Önindítás esetén el kell kerülni a szivattyú szárazon futását, és megfelelő fojtással 

rendelkező tengelytömítést kell biztosítani a tengelytömítés szárazon futásának 
elkerülése érdekében.

• Határozza meg a forgásirányt úgy, hogy a motor le van választva a szivattyúról,  
illetve gondoskodjon arról, hogy a szivattyú fel legyen töltve és légtelenítve legyen  
az indítás előtt.

• Győződjön meg róla, hogy a szívó- és nyomóvezetékek elzárószelepei indításkor  
nyitva vannak.

• Amennyiben a szivattyúzandó folyadékot fűteni kell, akkor indítás előtt gondoskodjon 
a szivattyú, a tengelytömítés területe és a termék megfelelő mértékű előzetes 
felmelegítéséről. 

• Rendellenes működés vagy meghibásodás esetén azonnal állítsa le a szivattyút.
• Az áramlás csökkenése vagy rendellenes nyomásingadozás esetén állítsa le a szivattyút 

(alacsonyabb vagy magasabb nyomás). Az áramlás csökkenése vagy a nyomás 
változása gyakran meghibásodásra, eltömődött szűrőre vagy belső kopásra utal.  
A szivattyú újraindítása előtt meg kell találni és ki kell javítani a hiba okát.  
Lásd a hibaelhárítási listát a kezelési kézikönyvben.
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5.0 Karbantartás
5.1 Általános információk

• A robbanásvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk esetén karbantartással  
és óvintézkedésekkel kell megelőzni a meghibásodás és a túlzott kopás okozta  
gyulladás kockázatát.

• Kövesse a kezelési kézikönyvben található karbantartási útmutatót. A meghajtás  
és a motor esetén kövesse a külön útmutatóban leírtakat.

• Az áramlási sebesség csökkenése (vagyis ha a szivattyú nem biztosítja a szükséges 
nyomást) az esetleges meghibásodás vagy a szivattyú belső kopásának jele lehet, amely 
esetben karbantartás vagy javítás szükséges. A szivattyú belső kopásának további 
jele lehet még a túlzott mértékű zaj működés közben, a rezgés vagy a tengelytömítés 
szivárgása. 

•  Potenciálisan robbanásveszélyes légkörben a szivattyún vagy szivattyúegységen végzett 
munkákhoz használjon szikramentes szerszámokat.

!   A felületek tisztítását csak nedves ronggyal végezze.

5.2 Golyóscsapágy
• A megfelelő működés érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a csapágykonzolt  

és a külső csapágyszerelvényt.
• A túlzott mértékű zaj, a rezgés és a termelődő hő a görgőscsapágy vagy a kenés hibáját  

és idő előtti meghibásodását jelezheti.
• Ajánlott a csapágyak rezgésének figyelése.

TG GS, GP, GM, H és SRT
• A golyóscsapágy(ak) újrakenése: lásd a kézikönyvet.
• A futófelületek axiális hézaga a csapágyszerkezet beállításával szabályozható.  

Az axiális hézag beállításával kapcsolatban lásd a kezelési kézikönyvet. 

TG MAG
• A csapágykonzolban lévő golyóscsapágyak tömítése és kenése a teljes élettartamukra 

szól, így soha nem igényelnek újrakenést. 
• A golyóscsapágyakat hőálló zsírral kell kenni, ha 180 °C feletti folyadékokat 

szivattyúznak.

5.3 Tengelytömítés
• A tengelytömítés helyes működését és kenését rendszeresen ellenőrizni kell, és meg 

kell akadályozni a szárazon futást. A tömszelence tömítésénél kis mértékű, látható 
szivárgásnak kell fennállnia. 

• A megfelelő folyadékáramlás, szellőztetés és kenés biztosítása érdekében többféle 
csatlakozás lehetséges. Bővebb információkért lásd a kezelési kézikönyvet.

• Egytengelyes tömítéseknél, pl. tömszelencéknél és szimpla mechanikus tömítéseknél, 
a gépkezelő felel azért, hogy a tömítés körüli terület felületei ne haladják meg a 
megengedett hőmérsékletet. Ha a gépkezelő erre nem alkalmas, a figyelő készüléket kell 
beszerelni.

• A fojtással rendelkező mechanikai tömítéseket (szimpla vagy dupla) a fojtáshoz használt 
folyadék szabályozásával kell védeni. 
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Nyomásmentes fojtás esetén:
• Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban.
• Ellenőrizze a fojtáshoz használt folyadék hőmérsékletét.
• Ellenőrizze a fojtáshoz használt folyadék állapotát: cserélje a folyadékot,  

ha az túlságosan szennyezett szivárgó folyadékkal.

Megjegyzés:   A gyakori szennyeződés a tengelytömítés rendellenes szivárgásának jele, 
amelyet azonnal javítani kell.

Nyomás alatt lévő fojtás esetén:

• Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban.

• Ellenőrizze a fojtáshoz használt folyadék hőmérsékletét.

• Ellenőrizze a nyomást. 

Figyelem: a fojtáshoz használt folyadéknak mindig nyomás alatt kell lennie  
a szivattyú működése közben, ideértve az indítást és a leállítást is.

• Ellenőrizze a fojtáshoz használt folyadék állapotát: cserélje a folyadékot, ha az 
túlságosan szennyezett szivárgó folyadékkal. 

Megjegyzés:   A folyadék szennyezettsége a rendellenes és hibás működés jele, 
amelyet ki kell vizsgálni. Például előfordulhat, hogy a közeg felőli oldalon lévő mechanikai 
tömítés szivárog vagy nyitva van, mert a fojtáshoz használt folyadéknak nincs elegendő 
ellennyomása.

5.4 Mágneses csatolás
• A potenciálisan robbanásveszélyes területeken üzemeltetett TG MAG szivattyúkat 

hőmérséklet-érzékelővel kell felszerelni a leválasztótartályban (L2 jelölés a 2. ábrán).
• A hőmérséklet-érzékelőt csatlakoztatni és konfigurálni kell, mielőtt a szivattyút 

karbantartás után elindítják. Az érzékelő hőmérsékleti beállításait lásd: 1.6.2. és 1.6.4.
• Vigyen fel hővezető pasztát az érzékelő hegyére a jó hőátvitel érdekében.
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