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1.0 Bevezető
1.1 Általános információk 
 Ez a használati utasítás a TopGear szivattyúkra vonatkozó szükséges információkat tartalmazza:  

a telepítés, szervizelés és karbantartás előtt gondosan el kell olvasni. A kézikönyvet a kezelő  
számára könnyen hozzáférhető helyen kell tartani.

 Fontos! 
Tilos a szivattyút a javasolt és rendeltetésszerű alkalmazásokon kívül más célra felhasználni a helyi 
forgalmazó engedélye nélkül.

 A nem a szivattyúhoz való folyadékok kárt okozhatnak a szivattyúegységben, és a személyi sérülés 
kockázatát hordozzák magukban.

1.2 Átvétel, kezelés és tárolás
1.2.1 Átvétel
 Közvetlenül az átvétel után vegye le az csomagolóanyagokat. A kézbesítés után haladéktalanul 

ellenőrizze, hogy a rakomány nem sérült-e meg, és nézze meg, hogy az adatlap/típusmegnevezés 
megfelel-e a kézbesítési bizonylaton szereplő adatoknak és a megrendelésnek.

 Az esetleges sérülésekről és/vagy hiányzó  
alkatrészekről jelentést kell készíteni, és késedelem  
nélkül be kell mutatni a szállítónak. Forduljon  
a helyi forgalmazóhoz.

 Minden szivattyún megtalálható az adattáblán  
feltüntetett sorozatszám.  
A helyi forgalmazóval való kapcsolatfelvétel során  
adja meg ezt a számot. 
A sorozatszám első számjegyei a gyártási évet jelölik.

1.2.2 Kezelés
 Ellenőrizze a szivattyúegység tömegét (súlyát). A 20 kg-nál nagyobb súlyú alkatrészeket 

emelőhevederrel vagy megfelelő emelőkészülékekkel, pl. futódaruval vagy ipari targoncával  
kell felemelni. Lásd: 6.6 Súlyok – tömeg.

1.2.3 Tárolás
 Ha a szivattyút nem helyezik azonnal üzembe, a tengelyt hetente egyszer el kell forgatni. Ez biztosítja 

a védőolaj megfelelő eloszlását.

Mindig legalább két emelőhevedert használjon. 
Ügyeljen a rögzítésnél, hogy a hevederek ne 
tudjanak elcsúszni. A szivattyúegységnek 
egyenesen kell függenie.

  Soha ne emelje meg a szivattyúegységet mindössze 
egy rögzítési pontnál fogva. A helytelen emelés személyi 
sérülést okozhat és/vagy kárt tehet a termékben.
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1.3 Biztonság
1.3.1 Általános információk
 Fontos!
 Tilos a szivattyút a javasolt és rendeltetésszerű alkalmazásokon kívül más célra felhasználni a helyi 

forgalmazó engedélye nélkül.

 A szivattyú telepítésekor és használatakor mindig be kell tartani a vonatkozó országos és helyi 
egészségügyi és biztonsági jogszabályokat és törvényeket.

 ATEX szivattyú/szivattyúegység esetén vegye figyelembe a külön ATEX-kézikönyvet is.

• A szivattyú kezelésekor mindig viseljen megfelelő védőruházatot.

• Elindítás előtt rögzítse megfelelően a szivattyút, nehogy személyi sérülés történjen és/vagy  
kár keletkezzen a szivattyúegységben.

• Szereljen fel elzáró szelepeket a szivattyú két oldalára, hogy szervizelés és karbantartás előtt  
el lehessen zárni a ki- és bemeneteket. Ellenőrizze, hogy a szivattyút le lehet-e engedni anélkül, 
hogy bárki megsérülne, illetve kár keletkezne a környezetben vagy a közeli berendezésekben.

• A személyi sérülés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a mozgó alkatrészek mindig 
megfelelően le legyenek fedve.

• A villanyszerelési munkákat az EN60204-1 sz. szabványnak és/vagy a helyi előírásoknak 
megfelelő jogosult személyzetnek kell elvégeznie. A véletlenszerű indítások kivédésére telepítsen 
egy zárható megszakítót. A motort és más elektromos készülékeket megfelelő berendezésekkel 
védje a túlterhelés ellen. Az elektromos motorokat bőségesen el kell látni hűtőlevegővel.

 A robbanásveszélyes környezetekben robbanásbiztosnak minősített motorokat kell alkalmazni, 
különleges biztonsági készülékek kíséretében. Kérjen tanácsot az ilyen óvintézkedésekért felelős 
kormányzati hatóságtól.

• A hibás beszerelés halálos baleseteket okozhat.

• Távol kell tartani a motoroktól és más veszélyeztetett berendezéstől az olyan porokat, 
folyadékokat és gázokat, amelyek túlmelegedést, rövidzárlatot, korróziós kárt és tüzet okozhatnak. 

• Ha a szivattyú a személyzet vagy a környezet számára veszélyes folyadékokat kezel, fel kell 
szerelni valamilyen tartályt, amelybe az esetleges kiszivárgások elvezethetők. Minden (esetleges) 
szivárgást össze kell gyűjteni, hogy megelőzzük a környezetszennyezést.

• A nyilak és egyéb jelzések legyenek jól olvashatók a szivattyún.

• Ha a rendszer vagy a rendszer különböző részeinek a felületi hőmérséklete meghaladja  
a 60 °C-ot, ezeket a területeket az égési sérülések elkerülése érdekében „Forró felület” 
 feliratú figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.

• A szivattyúkészüléket előzetes melegítés vagy hűtés nélkül nem szabad kitenni a folyadék gyors 
hőmérséklet-változásainak. A nagy hőmérséklet-változások miatt repedések alakulhatnak ki,  
vagy robbanás következhet be, ami viszont súlyos személyi sérülésekkel járhat.

• A szivattyút nem szabad a névleges teljesítmény fölött üzemeltetni. Lásd: 3.5 Fő jellemzők.

• Mielőtt bárki belenyúlna a szivattyúba/rendszerbe, ki kell kapcsolni a tápellátást, és le kell zárni 
az indítókészüléket. Ha belenyúl a szivattyúegységbe, szét- és összeszerelésnél kövesse az 
utasításokat (4.0 fejezet). Ha nem követi az utasításokat, megsérülhet a szivattyú vagy  
a szivattyú részei. Ez érvényteleníti a garanciát is.

• A fogaskerekes szivattyúk soha nem járhatnak teljesen szárazon. A szárazon futás hőt generál,  
és megrongálhatja a belső alkatrészeket, például a perselyes csapágyakat és a tengelytömítést. 
Ha szárazon járatásra van szükség, a szivattyút rövid ideig, folyadékellátással kell működtetni. 

  Figyelem! A szivattyúban maradnia kell egy kis mennyiségű folyadéknak, hogy biztosítva legyen 
a belső alkatrészek kenése. Ha fennáll a hosszabb szárazon futás veszélye, szereljen  
fel megfelelő szárazfutás elleni védőberendezést.  
Forduljon a helyi szállítóhoz.

• Ha a szivattyú nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
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1.3.2.2 Beépítés
 Minden szivattyúegységet lezáró biztonsági kapcsolóval kell ellátni, hogy megakadályozzuk a véletlen 

elindítást a telepítés, karbantartás vagy más munkálatok során.

 Vigyázat! 
A biztonsági kapcsolót ki kell kapcsolni, és le kell lakatolni, mielőtt bármilyen munkát végeznek  
a szivattyúegységen. A véletlen elindulás súlyos sérülésekhez vezethet.

 A szivattyúegységet vízszintes felületre kell felállítani, és csavarokkal kell rögzíteni az alaphoz  
vagy gumis talpakkal kell ellátni.

 A szivattyú csőcsatlakozásait feszültségmentesen kell felszerelni, biztonságosan kell rögzíteni  
a szivattyúhoz és megfelelően alá kell támasztani. A helytelenül felszerelt vezetékek kárt tehetnek  
a szivattyúban és a rendszerben.

 Vigyázat! 
A villanymotorokat csak az EN60204-1 szabványnak megfelelő, arra jogosult szakember telepítheti.  
A hibás villamos telepítés következtében a szivattyú és a rendszer halálos áramütést okozhat.

 A villanymotorokat megfelelő mennyiségű hűtőlevegővel kell ellátni. Tilos a villanymotorokat 
légmentesen zárt szekrénybe vagy más zárt helyre telepíteni.

 A motortól távol kell tartani az olyan porokat, folyadékokat és gázokat, amelyek túlmelegedést  
vagy tüzet okozhatnak.

 Vigyázat! 
A robbanásveszélyes környezetekbe telepítendő szivattyúegységeket Ex-osztályú (robbanásbiztos) 
motorral kell ellátni. A statikus elektromosság által okozott szikrák áramütéshez vagy robbanáshoz 
vezethetnek. Ügyeljen a szivattyú és a rendszer megfelelő földelésére. A vonatkozó rendeletekről 
érdeklődjön az illetékes hatóságoknál. A hibás telepítés halálos baleseteket okozhat.

Vigyázat!
Soha ne emelje meg  
a szivattyúegységet  
mindössze egy rögzítési pontnál 
fogva. A helytelen emelés 
személyi sérülést okozhat és/
vagy kárt tehet a termékben.

Ha a szivattyún és a motoron is 
vannak emelőszemek, akkor a 
hevederek ezekhez rögzíthetők. 
Figyelem! Mindig két 
emelőhevedert használjon.

Az emelőhevedereket rögzítse  
a szivattyú elülső része és a motor 
hátsó része köré. Az emelés előtt 
győződjön meg arról, hogy a teher 
egyensúlyban van. 
Figyelem! Mindig két 
emelőhevedert használjon.

1.3.2  Szivattyúegységek
1.3.2.1 A szivattyúegység kezelése
 Használjon futódarut, villástargoncát vagy más megfelelő emelőeszközt.
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1.3.2.3 A szivattyúegység üzembe helyezése előtt
 Olvassa el a szivattyú kezelési és biztonsági kézikönyvét. Győződjön meg róla, hogy a telepítést 

megfelelően, a szivattyú kézikönyve szerint végezték el.

 Ellenőrizze a szivattyú és a motortengelyek illesztését. Az illeszkedés megváltozhat a szivattyúegység 
szállítása, emelése és szerelése során. A tengelykapcsoló-védőelem biztonságos leszerelését lásd 
alább: A tengelykapcsoló-védőelem leszerelése/felszerelése.

 Vigyázat! 
A szivattyúegységet tilos a rendeltetésétől és az ajánlottaktól eltérő folyadékokkal használni. 
Ha kétségei támadnak, forduljon értékesítési képviselőjéhez. A nem megfelelő folyadékok kárt 
okozhatnak a szivattyúban és az egység más alkatrészeiben, továbbá balesetveszélyesek lehetnek.

1.3.2.4 A tengelykapcsoló-védőelem leszerelése/felszerelése
 A tengelykapcsoló-védőelem fix védőelem, amely védi a felhasználókat és a kezelőket a forgó 

tengellyel/tengelykapcsolóval való érintkezés okozta balesetektől. A szivattyúegység gyárilag 
felszerelt védőelemekkel van ellátva, és a hézagok a DIN EN ISO 13857 szerinti maximális  
értékre vannak beállítva.

 Vigyázat! 
A tengelykapcsoló-védőelemet üzem közben tilos eltávolítani! A lezáró biztonsági kapcsolót  
ki kell kapcsolni és le kell lakatolni. A tengelykapcsoló-védőelemet mindig vissza kell szerelni,  
ha eltávolították. Emellett az esetleges extra védőelemeket is mindig szerelje vissza.  
A tengelykapcsoló-védőelem helytelen felszerelése balesethez vezethet.

a) Kapcsolja ki és lakatolja le a tápkapcsolót.

b) Szerelje le a tengelykapcsoló-védőelemet.

c) Végezze el a szükséges munkát.

d) Szerelje vissza a tengelykapcsoló-védőelemet és az egyéb védőfedeleket.  
Ügyeljen a csavarok megfelelő meghúzására.

1.3.2.5 Adattábla – EU megfelelőségi nyilatkozat
 A szivattyúegységgel, telepítéssel, karbantartással stb. kapcsolatos kérdések esetén mindig 

hivatkozzon az adattáblán lévő sorozatszámra.

 A szivattyú üzemi körülményeinek megváltozása esetén forduljon a szállítóhoz, és bizonyosodjon  
meg róla, hogy a szivattyú üzemeltetése továbbra is biztonságos.

 Ez a nagyobb módosítások esetén is érvényes, például a motor vagy a szivattyú cseréjekor  
egy meglévő szivattyúegységen.
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Mennyiség Szimbólum Egység

Dinamikus 
viszkozitás µ mPa.s = cP (Centipoise)

Kinematikus 
viszkozitás ν =

µ

ρ

ρ = 
sűrűség [ kg ]dm³

ν = kinematikus 
viszkozitás [mm²]s

= cSt (Centistokes)

Figyelem! Ebben a kézikönyvben csak a dinamikus viszkozitást használjuk.

Nyomás

p [bar]

∆p Nyomáskülönbség = [bar]

pm Maximális nyomás a nyomóoldali karimánál (tervezési nyomás) = [bar]

Figyelem! Ebben a kézikönyvben a nyomás mindig relatív nyomás [bar], hacsak az ellenkezőjére nem 
történik utalás.

Nettó pozitív 
szívómagasság

NPSHa

A nettó pozitív szívómagasság a teljes abszolút bemeneti nyomás 
a szivattyú szívócsatlakozásánál, mínusz a szivattyúzott folyadék 
gőznyomása. 
Az NPSHa folyadékoszlop-méterben van kifejezve. 
Az NPSHa értékének meghatározása a felhasználó feladata.

NPSHr

A szükséges nettó pozitív szívómagasság az a szivattyú gyártója 
által tesztelés és számítások révén megállapított NPSH érték, amely 
a kavitáció miatt bekövetkező teljesítményromlás megelőzéséhez 
szükséges a névleges kapacitáson. 
Az NPSHr értékét a szívókarimánál mérik, azon a ponton, ahol  
a kapacitáscsökkenés legalább 4%-os nyomásveszteséget okoz.

Figyelem! Ebben a kézikönyvben (hacsak az ellenkezőjére nem történik utalás) az NPSH = NPSHr

A szivattyú kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az NPSHa legalább 1 méterrel több 
legyen, mint az NPSHr.

1.4 Műszaki konvenciók
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2.1 Típusjelölés
 A szivattyú jellemzőit a következő típusjelölés mutatja, amely az adattáblán található.

 Példa:

1. Szivattyúcsalád neve
 TG = TopGear

2.  Szivattyúsorozat neve
 H =  Nagy igénybevételt jelentő alkalmazások

3.  A hidraulika jelölése 100 fordulatonkénti kiszorítási térfogattal történik (dm3)  
és a névleges nyílásátmérő feltüntetésével (mm)

 TG H2-32
 TG H3-32
 TG H6-40
 TG H15-50
 TG H23-65
 TG H58-80
 TG H86-100
 TG H185-125
 TG H360-150

4.  Alkalmazás
   Nem élelmiszeripari
 FD Élelmiszeripari

5.  Szivattyú anyaga
 R Rozsdamentes acél
 S Szénacél
 N Gömbgrafitos vas

6.  Csatlakozótípus
 1 Menetes
  2 PN25 karimás
 3 PN20 karima, ANSI 150 lbs
 4 PN50 karima, ANSI 300 lbs
 5 PN16 karima, DIN 2533

7.  Köpenyopciók a szivattyúfedélhez
 O Szivattyúfedél köpeny nélkül
 S Szivattyúfedél köpennyel és menetes csatlakozóval
 T Szivattyúfedél köpennyel és karimás csatlakozóval

2.0 A szivattyú ismertetése
 A TopGear H szivattyúk forgó kiszorításos szivattyúk belső fogazású fogaskerékkel. Rozsdamentes 

acélból, gömbgrafitos vasból vagy öntöttvasból készülnek. A TGH szivattyúk moduláris elemekből 
állnak, amelyek számos különféle konstrukciót tesznek lehetővé: különböző tengelytömítések (tömítés 
és/vagy mechanikus tömítés), fűtő- és hűtőköpenyek (gőz vagy termikus olaj), számos különféle 
siklócsapágy-, fogaskerék- és tengelyanyag, valamint szerelt nyomáscsökkentő szelep.
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8.  Köpenyopciók a tengelytömítés körül
 O Tengelytömítés köpeny nélkül
 S Tengelytömítés köpennyel és menetes csatlakozóval
 T Tengelytömítés köpennyel és karimás csatlakozóval 

9. Szabadonfutó persely és szabadonfutó anyagai
 SG Edzett acél persely vas szabadonfutóval
    CG Karbon persely vas szabadonfutóval
    BG Bronz persely vas szabadonfutóval
 HG Kerámia persely vas szabadonfutóval

 SS Edzett acél persely acél szabadonfutóval
 CS Karbon persely acél szabadonfutóval
 BS Bronz persely acél szabadonfutóval
 HS Kerámia persely acél szabadonfutóval
 US Keményfém persely acél szabadonfutóval

    BR Bronz persely rozsdamentes acél szabadonfutóval
 CR Karbon persely rozsdamentes acél szabadonfutóval
 HR Kerámia persely rozsdamentes acél szabadonfutóval
 UR Keményfém persely rozsdamentes acél szabadonfutóval

10.  Szabadonfutó csap anyagai
 2 Edzett acél szabadonfutó csap
    5 Nitridált rozsdamentes acél szabadonfutó csap
 6 Kemény bevonatú rozsdamentes acél szabadonfutó csap

11.  Tengelypersely anyagai
 S Edzett acél persely
 C Karbon persely
 H Kerámia persely
 U Keményfém persely
 B Bronz persely 

12. Rotor és tengely anyagai
 G2 Vas rotor és edzett acél tengely
 G5 Vas rotor nitridált rozsdamentes acél tengely
 G6 Vas rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely tömítéshez
 G8 Vas rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely mechanikus tömítéshez

 N2 Nitridált gömbgrafitos vas rotor és edzett acél tengely
 N5 Nitridált gömbgrafitos vas rotor és nitridált rozsdamentes acél tengely
 N6 Nitridált gömbgrafitos vas rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely tömítéshez
 N8  Nitridált gömbgrafitos vas rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely 

mechanikus tömítéshez

 R2 Rozsdamentes acél rotor és edzett acél tengely
 R5 Rozsdamentes acél rotor és nitridált rozsdamentes acél tengely
 R6 Rozsdamentes acél rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely tömítéshez
 R8  Rozsdamentes acél rotor és kemény bevonatú rozsdamentes acél tengely  

mechanikus tömítéshez

13. Tengelytömítés-elrendezések
 Tömítéses változat tömítőgyűrű nélkül
 PO TC PTFE grafitos tömítőgyűrűk
 PO AW Aramid-fehér tömítőgyűrűk
 PO CC Grafitszálas tömítőgyűrűk
 PO XX Tömítéses változathoz alkatrészek – gyűrűk kérésre 
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 Példa:

13. Tengelytömítés-elrendezések (folyt.)
  Tömítéses változat tömítőgyűrűvel
 PQ TC PTFE grafitos tömítőgyűrűk
 PQ AW Aramid-fehér tömítőgyűrűk
 PQ CC Grafitszálas tömítőgyűrűk
 PQ XX Tömítéses változathoz alkatrészek – gyűrűk kérésre

 Fordított tömítéses változat; csokoládéipari alkalmazásokhoz
 PR TC PTFE grafitos tömítőgyűrűk
 PR AW Aramid-fehér tömítőgyűrűk
 PR XX Tömítéses változathoz alkatrészek – gyűrűk kérésre

 Burgmann MG12 egyszeres mechanikus tömítés az állítógyűrűhöz
 GS AV  Burgmann MG12 egyszeres mechanikus tömítés; Karbon/SiC/FPM 

(fluorkarbon)
 GS WV Burgmann MG12 egyszeres mechanikus tömítés; SiC/SiC/FPM (fluorkarbon)

 Burgmann M7N egyszeres mechanikus tömítés
 GS HV Burgmann M7N egyszeres mechanikus tömítés; SiC/karbon/FPM (fluorkarbon)
 GS HT Burgmann M7N egyszeres mechanikus tömítés; SiC/karbon/PTFE-bevonatú
 GS WV Burgmann M7N egyszeres mechanikus tömítés; SiC/SiC/FPM (fluorkarbon)
 GS WT Burgmann M7N egyszeres mechanikus tömítés; SiC/SiC/PTFE-FFKM
 Megjegyzés: EPDM és FFKM (Chemraz®) O-gyűrűk külön rendelhetők

 Egyszeres mechanikus tömítési opció mechanikus tömítés nélkül
 GS XX Egyszeres tömítőalkatrészek – tömítés kérésre

 Egyszeres mechanikus tömítőkazetta
 GCT WV  Cartex TN3 (fojtóhüvellyel); SiC/SiC/FPM (fluorkarbon)
 GCT WT  Cartex TN3 (fojtóhüvellyel); SiC/SiC/PTFE
 GCQ WV Cartex QN3 (ajakos gyűrűvel); SiC/SiC/FPM (fluorkarbon)
 GCQ WT  Cartex QN3 (ajakos gyűrűvel); SiC/SiC/PTFE
 Megjegyzés: EPDM és FFKM (Chemraz®) O-gyűrűk külön rendelhetők 

 Dupla mechanikus tömítőkazetta
 GCD WV BV Cartex DN3; SiC/SiC/FPM (fluorkarbon)-SiC/Carbon/FPM (fluorkarbon)
 GCD WT BV  Cartex DN3; SiC/SiC/PTFE-SiC/karbon/FPM (fluorkarbon)
 Megjegyzés: EPDM és FFKM (Chemraz®) O-gyűrűk külön rendelhetők 

 GCX XX XX Kazettás tömítésváltozat tömítőkazetta nélkül  
   (tömítőkazetta kérésre)

 GG XX XX Dupla mechanikus tömítés tandem változat; mechanikus tömítések nélkül  
   (tömítések kérésre) 

 GD XX XX Dupla mechanikus tömítés, háttal álló változat; mechanikus tömítések nélkül  
   (tömítések kérésre) 

 Tripla PTFE ajakos tömítés-kazetta
 LCT TV  Kazettás tripla ajakos tömítés; PTFE tömítések / FKM Viton (fluorelasztomer) 

O-gyűrűk
 LCT XX Kazettás tripla ajakos tömítés; PTFE tömítések / O-gyűrű nélkül)
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A tengely forgási irányának megfordítása a szivattyún keresztüli áramlásirányt is megfordítja.

Ahogy a rotor és az üresjárati fogaskerék szétválnak, alulnyomás 
keletkezik, és a folyadék beáramlik az újonnan létrejött üregekbe.

A folyadék tömített zárványokban halad a nyomóoldal felé.
A szivattyúház és a félhold alakú egység falai tömítést alkotnak,  
és külön szívást biztosítanak a nyomóoldalról.

A rotor és az üresjárati forgórész összekapcsolódnak, és a folyadék 
a nyomóvezetékbe áramlik.

Üresjárati 
csonk

Szivattyúburkolat

Üresjárati 
fogaskerék Szivattyúház

Rotor

Csapágykonzol

Szivattyútengely

Köztes burkolat
Felső fedél

3.0 Általános műszaki adatok
3.1 Standard szivattyúalkatrészek

3.2 Működési elv
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3.2.1 Önindítás
A TopGear szivattyúk önfelszívóak, ha elegendő folyadék van a szivattyúban, hogy kitöltse  
a hézagokat és a fogak közötti holttereket. (Az önindítási műveletről lásd még a 3.18.6.2 
Csővezetékek című szakaszt.)

3.2.2 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep működési elve
A pozitív kiszorítás elve megköveteli a szivattyú túlnyomás elleni védelmét szolgáló biztonsági 
nyomáscsökkentő szelep felszerelését. A szelep a szivattyúra vagy a gépegységbe telepíthető. 

Ez a biztonsági nyomáscsökkentő szelep a szívó-  
és a nyomóoldal közötti nyomáskülönbséget (∆p)  
korlátozza, nem pedig a maximális nyomást  
a berendezésen belül.

Például, mivel a szivattyú nyomóoldalának 
elzáródásakor a közeg nem tud kilépni,  
a túlnyomás a szivattyú súlyos 
károsodásához vezethet.  
A biztonsági nyomáscsökkentő szelep 
kilépési útvonalat biztosít a közeg számára, 
adott nyomás elérésekor a szívóoldalra 
vezetve vissza azt. 

• A nyomáscsökkentő szelep csak egy áramlási irányban védi a szivattyút a túlnyomás ellen.  
A nyomáscsökkentő szelep nem véd a túlnyomás ellen, ha a szivattyú forgásiránya ellenkező.  
Ha a szivattyút mindkét irányban használják, kettős nyomáscsökkentő szelepre van szükség.

• A nyitott nyomáscsökkentő szelep azt jelzi, hogy a berendezés nem működik megfelelően.  
A szivattyút ilyenkor azonnal le kell állítani. A szivattyú újraindítása előtt el kell hárítani  
a fennálló problémát. 

• Ha a szivattyún nincs nyomáscsökkentő szelep, egyéb védelmet kell biztosítani a túlnyomás ellen.

• Figyelem! Ne használja a nyomáscsökkentő szelepet áramlásszabályozóként. A folyadék 
ilyenkor csak a szivattyún keresztül kering, és gyorsan felmelegszik.

  Ha áramlásszabályozóra van szüksége, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

3.3 Zaj
A TopGear szivattyúk forgó kiszorításos szivattyúk. A belső alkatrészek közötti érintkezés  
(rotor/szabadonfutó) és a nyomásingadozások stb. miatt nagyobb zajt keltenek, mint például  
a centrifugálszivattyúk. Emellett figyelembe kell venni a meghajtás és a berendezés keltette zajt is.
Mivel az üzemi területen a zajszint meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, fülvédőt kell viselni.  
Lásd még: 3.7 Zajszint. 

3.4 Általános teljesítmény
Fontos! 
A szivattyú az ajánlatban szereplő folyadékszállításra alkalmas. Ha egy vagy több alkalmazási 
paraméter megváltozik, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A nem a szivattyúhoz való folyadékok kárt okozhatnak a szivattyúkészülékben, és a személyi  
sérülés kockázatát hordozzák magukban. 

A rendeltetésszerű használathoz a következőket kell figyelembe venni:  
A termék neve, koncentrációja és sűrűsége. A termék viszkozitása, termékrészecskék  
(méret, keménység, koncentráció, alak), a termék tisztasága, a termék hőmérséklete,  
bemeneti és kimeneti nyomás, RPM stb. 
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Jelmagyarázat

d  : csatlakozó átmérője (bemeneti és kimeneti csatlakozó)
B  : a járókerék szélessége és a rotorfogak hossza
D  : a rotor kerületi átmérője (külső átmérő)
Vs-100 : kiszorított térfogat 100 fordulatonként
n.max : legnagyobb megengedett tengelyfordulatszám rpm-ben
n.mot : a közvetlen hajtású villanymotor normál sebessége (50 Hz-es frekvencián)
Q.th : elméleti kapacitás csúszás nélkül 0 bar nyomáskülönbségnél
v.u  : a rotor kerületi sebessége
v.i  : a folyadék sebessége a Qth csatlakozóinál (bemeneti és kimeneti nyílás)
Dp  : maximális üzemi nyomás = nyomáskülönbség
p.maw : legnagyobb megengedett üzemi nyomás = tervezési nyomás
p.test : hidrosztatikus tesztnyomás

Tengelytömítés típusa Maximális viszkozitás
(mPa.s) *)

Tömszelence PO, PQ, PR 80 000
Dupla mechanikai tömítés
  Háttal szembenéző – GD és GCD nyomás alatt 80 000
  Tandem – GG és GCD nyomás nélkül 5 000
Egyszeres mechanikus tömítés
  GS Burgmann MG12-vel 3 000
  GS Burgmann M7N-nel 5 000
  GCQ és GCT egység 5 000
Tripla PTFE ajakos tömítés 80 000

*) Megjegyzés:  
  Az ábrák newtoni folyadékokra vonatkoznak üzemi hőmérsékleten. A mechanikus tömítés csúszó 

felületei közötti maximális megengedhető viszkozitás függ a folyadék (newtoni, műanyag stb.) 
jellegétől, a tömítőfelületek csúszósebességétől és a mechanikai tömítés felépítésétől.

Maximális viszkozitás

3.5   Fő jellemzők 
A szivattyú méretét 100 fordulat kiszorítási térfogata jelöli literben (vagy dm3-ben) kifejezve (de 
kerekített értékként megadva), amit a névleges átmérő követ milliméterben kifejezve.

TG H szivattyúméret
d

(mm)
B

(mm)
D

(mm)
Vs-100
(dm3)

n.max 
(min-1)

n.mot 
(min-1)

Q.th 
(l/s)

Q.th 
(m3/h)

v.u 
(m/s)

v.i 
(m/s)

Dp 
(bar)

p.maw 
(bar)

p.test 
(bar)

2-32
32 13.5 65 1.83 1800 0.5 2.0 6.1 0.7 16 20 30

1450 0.4 1.6 4.9 0.5 

3-32
32 22 65 2.99 1800 0.9 3.2 6.1 1.1 16 20 30

1450 0.7 2.6 4.9 0.9 

6-40
40 28 80 5.8 1800 1.7 6.3 7.5 1.4 16 20 30

1450 1.4 5.0 6.1 1.1 

15-50
50 40 100 14.5 1500 3.6 13.1 7.9 1.8 16 20 30

1450 3.5 12.6 7.6 1.8 

23-65
65 47 115 22.7 1500 5.7 20.4 9.0 1.7 16 20 30

1450 5.5 19.7 8.7 1.7 

58-80
80 60 160 57.6 1050 10.1 36.3 8.8 2.0 16 20 30

960 9.2 33.2 8.0 1.8 
86-100 100 75 175 85.8 960 960 13.7 49.4 8.8 1.7 16 20 30

185-125
125 100 224 185 750 23 83 8.8 1.9 16 20 30

725 22 80 8.5 1.8
360-150 150 125 280 360 600 36 130 8.8 2.0 16 20 30
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3.7 Zajszint 
3.7.1 A szivattyú zajszintje a meghajtás nélkül

Hangnyomásszint (LpA) 
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az ISO3744 szabvány szerint mért és a dB(A) decibelben 
kifejezett A-súlyozott hangnyomásszintről (LpA), amelyet a szivattyú meghajtás nélkül bocsát ki.  
A referencia-hangnyomás értéke 20μPa.

Az értékek attól is függenek, hol végzik a mérést, ezért a szivattyú elülső oldalán mértük a zajszintet  
a szivattyú fedelétől 1 méteres távolságban, háttérzajra és visszaverődésre korrigálva.

A felsorolt értékek a legmagasabb mért értékek a következő üzemi körülmények között.
 • Üzemi nyomás: max. 10 bar.
 • Szivattyúzott közeg: víz, viszkozitás = 1 mPa.s
 • —% nmax = — % maximális tengelyfordulatszám

TG H szivattyúméret nmax(min-1)
Lpa (dB(A))

Ls (dB(A))
25% nmax 50%nmax 75%nmax 100%nmax

2-32 1800 51 62 68 72 9
3-32 1800 53 65 72 76 9
6-40 1800 57 68 76 80 9
15-50 1500 61 72 79 83 9
23-65 1500 63 75 81 85 10
58-80 1050 67 79 85 89 10
86-100 960 69 80 86 90 11
185-125 750 71 82 87 91 11
360-150 600 72 83 89 92 11

3.6  Nyomás
A nyomásteljesítmény szempontjából háromféle nyomást kell figyelembe venni:

A nyomáskülönbség vagy a működési nyomás (p) az a nyomás, amelyen a szivattyú normál 
esetben működik. A legmagasabb nyomáskülönbség minden Top Gear H sorozatú szivattyú esetében 
16 bar.

A megengedett legnagyobb üzemi nyomás (p.m) az a nyomás, amelyre a szivattyúházat 
tervezték, és amelyet esetenként akkor lehet elérni, amikor az üzemi nyomás a normál üzemi nyomás 
fölé emelkedik, pl. ha a szivattyú nyitott nyomáscsökkentő szeleppel működik.
A Top Gear H termékcsalád tervezési nyomása 20 bar, azaz 4 bar értékkel nagyobb, mint a maximális 
nyomáskülönbség. Ez növeli a biztonságot, ami az API676 forgó pozitív kiszorításos 
szivattyúk esetében szükséges.

A hidrosztatikus tesztnyomás (30 bar) az a nyomás, amelyen a szivattyú burkolatát tesztelik.
A tesztnyomás a tervezési nyomás 1,5-szerese.

A következő ábra bemutatja a különböző típusú nyomásokat.
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Hangteljesítményszint (LWA) 
A hangteljesítmény (LW) a szivattyú által hanghullámok formájában kibocsátott teljesítmény,  
és a gépek hangszintjeinek összehasonlítására szolgál. Az Lp hangnyomás az 1 méteres  
távolságban lévő felületen ható nyomás.

LWA = LpA + Ls 
 
Az A-súlyozású hangteljesítményszint (LWA) is decibelben van kifejezve: dB(A).  
A referencia-hangteljesítmény 1 pW (= 10-12 W). Az LS a szivattyútól 1 méter távolságban lévő felület 
logaritmusa dB(A) mértékegységben kifejezve, amely a fenti táblázat utolsó oszlopában látható.

3.7.2 A szivattyúegység zajszintje
A meghajtás zajszintjét (motor, áttétel, ...) hozzá kell adni a szivattyú saját zajszintjéhez, hogy 
megkapjuk a szivattyúegység teljes zajszintjét. A különböző zajszintek összegét logaritmusosan  
kell kiszámítani.

A teljes zajszint gyors megállapításához a következő táblázat használható:

L1–L2 0 1 2 3 4 5 6
L[f(L1–L2)] 3.0 2.5 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0

Lteljes = L1 + L korrigált 

  ahol Lteljes  : a szivattyúegység teljes zajszintje
   L1  : a legmagasabb zajszint
   L2  : a legalacsonyabb zajszint
   Lkorrigált  : a két zajszint közötti különbség alapján korrigált zajszint

Kettőnél több érték esetén az eljárás megismételhető.

Példa:  Meghajtóegység  : L1 = 79 dB(A)
   Szivattyú  : L2 = 75 dB(A)
   Korrekció  : L1 - L2 = 4 dB(A)
   A táblázat szerint  : Lkorrigált = 1,4 dB(A)

     Lteljes = 79 + 1,4 = 80,4 dB(A)

3.7.3  Hatások
A szivattyúegység valós hangszintje több okból is eltérhet a fenti táblázatban felsorolt értékektől.

• A zajkibocsátás magas viszkozitású folyadékok szivattyúzásánál csökken, mivel ilyenkor jobbak 
a kenési és csillapítási tulajdonságok. Ezenkívül a szabadonfutó rész ellenállási nyomatéka 
növekszik a nagyobb folyadéksúrlódásnak köszönhetően, ami alacsonyabb rezgési amplitúdót 
eredményez.

• A zajkibocsátás alacsony viszkozitású folyadékok és alacsony üzemi nyomás esetén csökken, 
mivel a szabadonfutó rész szabadabban mozoghat (alacsonyabb töltet, alacsonyabb 
folyadéksúrlódás), és a folyadék általi nedvesítés nem jelentős.

• A csövek, az alaplemez stb. rezgése miatt a berendezés zajszintje növekedhet.
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3.10  Belső egységek
3.10.1  Perselyanyagok

A perselyanyagok és az alkalmazási területek áttekintése

Anyagkód S C B H U

Anyag Acél Szén Bronz Kerámia Keményfém

Hidrodinamikus kenés
ha igen maximális üzem nyomás = 16 bar
ha nem 6 bar (*) 10 bar (*) 6 bar (*) 6 bar (*) 10 bar (*)

Ellenállás a korróziónak Mérsékelt Jó Mérsékelt Kiváló Jó
Ellenállás a dörzshatásnak Mérsékelt Nincs Nincs Jó Jó
Szárazon futás megengedett Nem Igen Mérsékelt Nem Nem
Hősokkra érzékeny Nem Nem Nem Igen dT<90°C Nem
Hólyagosodásra érzékeny az olajban Nem > 180°C Nem Nem Nem
Olaj által okozott öregedés Nem Nem > 150°C Nem Nem
Élelmiszeripari használatra alkalmas Igen Nem (antimon) Nem (ólom) Nem (nyomon követhetőség) Igen

(*) Ezek csak referenciaértékek. Magasabb vagy alacsonyabb értékek is lehetségesek az alkalmazás, 
várható élettartam stb. függvényében

3.9  Köpenyopciók
Az S-köpenyeket telített gőzhöz vagy nem veszélyes közegekhez tervezték. Hengeres menetes 
csatlakozókkal rendelkeznek az ISO 228-I szerint. 

Maximális hőmérséklet: 200°C
Maximális nyomás: 10 bar

Telített gőz esetén tehát a 10 bar maximális nyomás lesz a korlátozó tényező. A telített gőz 
hőmérséklete 10 bar nyomáson 180 °C.

A T-köpenyeket termikus olajjal való használatra tervezték, és megfelelnek a termikus olajok 
szállításáról szóló DIN4754 biztonsági szabványnak. Ez a DIN szabvány 50 °C fölött karimás 
csatlakozásokat, 200 °C fölött pedig hajlékony anyagú köpenyt ír elő. Mindkettő T-kialakítású. 
A T-köpenyeket túlhevített gőzhöz vagy veszélyesebb közegekhez is lehet alkalmazni. 
A karimák speciális alakúak, PN16 méretű hegesztési nyakkal.

Maximális hőmérséklet: 300°C
Maximális nyomás 300 °C-on:  12 bar

3.8 Anyagok
Általános hőmérséklet
A TG H termékcsaládot magas hőmérsékletekhez tervezték. A kiválasztott burkolati anyagok általános 
hőmérsékletei az alábbi táblázatban láthatók.

TG H 
szivattyú-
méret

Megengedett minimális hőmérséklet (°C) Megengedett maximális hőmérséklet (°C)

Burkolatanyagok Burkolatanyagok

Rozsdamentes 
acél (R) Szénacél (S) Gömbgrafitos 

öntöttvas (N)
Rozsdamentes 

acél (R) Szénacél (S) Gömbgrafitos 
öntöttvas (N)

2-32
–40 – – +200 – –

3-32
6-40

–40 –30

–

+250 +300

–
15-50

–25 +300

23-65
58-80
86-100
185-125
360-150

Megjegyzések:
1. A TG H2-32 és TG H3-32 méretű egységek maximális hőmérséklete 200 °C-ra van korlátozva 

a 2RS típusú golyóscsapágyak miatt.
2. A hőmérséklet-határértékeket a csapágyperselyek és a tengelytömítés anyagától függően kell 

figyelembe venni.
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3.10.2 Belső egységek maximális hőmérséklete 
Egyes anyagkombinációk esetén az általános hőteljesítményt korlátozni kell. 
A belső egységek maximális megengedett üzemi hőmérséklete a használt anyagok kombinációjától  
és azok hőtágulásától, valamint az illeszkedéstől függ, hogy a csapágypersely rögzítve legyen.
• Egyes perselyes csapágyak extra rögzítőcsavarral is rendelkeznek. Ebben az esetben a 

legnagyobb megengedett hőmérséklet a legvalószínűbb interferencia-illeszkedésen alapul.
•  Ha a csapágyperselynek nincs rögzítőcsavarja, mivel az anyag és a konstrukció nem  

enged meg koncentrált feszültséget, a megengedett maximális hőmérséklet a minimális 
interferencia-illeszkedésen alapul. 

A szabadonfutó csapágyazás anyagának és a szabadonfutó egység 
anyagkombinációinak maximális hőmérséklete (°C)

TG H szivattyúméret

Persely és szabadonfutó anyagai (°C)

Öntöttvas szabadonfutó G Acél szabadonfutó S Rozsdamentes acél  
szabadonfutó R

SG*) CG BG HG SS*) CS BS HS US BR CR HR UR 

2-32 - - - - - - - - - 200 200 200 200
3-32 - - - - - - - - - 200 200 200 200
6-40 300 280 240 240 300 250 300 200 240 300 250 200 240
15-50 300 280 240 240 300 250 300 200 240 300 250 200 240
23-65 300 300 250 240 300 280 300 200 240 300 280 200 240
58-80 300 300 250 240 300 280 300 200 240 300 280 200 240
86-100 300 300 250 280 300 280 300 240 240 300 280 240 240
185-125 300 300 250 300 300 280 300 260 240 300 280 260 240
360-150 300 300 250 300 300 280 300 260 240 300 280 260 240

*) Megjegyzés: Az acélpersely (S) és az edzett acélcsap (2) keménységcsökkentése 260 °C fölött

TG H szivattyúméret K.hyd

2-32 6000
3-32 7500
6-40 5500
15-50 6250
23-65 4000
58-80 3750
86-100 3600
185-125 2500
360-150 2000

Maximális hőmérséklet (°C) a rotorcsapágyazás anyagához és a köztes burkolatanyag-
kombinációkhoz

Szivattyúméret TG H

Tengelypersely anyagai (°C)

Burkolat R –  
rozsdamentes acél Burkolat S – acél Burkolat N – gömbgrafitos 

öntöttvas

C H U B S*) C H U B S*) C H U B

2-32 200 200 200 200 - - - - - - - - - -
3-32 200 200 200 200 - - - - - - - - - -
6-40 250 150 240 250 300 280 260 240 300 - - - - -
15-50 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300
23-65 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300
58-80 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300
86-100 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300
185-125 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300
360-150 250 150 240 250 300 280 280 240 300 300 300 300 240 300

 *) Megjegyzés: Az acélpersely (S) és az edzett acéltengely (2) keménységcsökkentése 260 °C fölött

3.10.3 Hidrodinamikus kenési körülmények között történő üzemeltetés
A hidrodinamikai kenés fontos kritérium lehet a perselyanyag kiválasztásához.
Ha a csapágyak hidrodinamikus kenés állapotában futnak, nincs érintkezés a persely  
és a csap vagy a tengely között, és az életciklus jelentősen megnő.
Ha nem állnak fenn a hidrodinamikus kenés feltételei, a perselyes csapágyak érintkezésbe kerülnek  
a csappal vagy a tengellyel, és ilyenkor figyelembe kell venni ezen alkatrészek kopását. 

A hidrodinamikus kenés feltételeit a következő  
egyenlet alapján lehet teljesíteni:

Viszkozitás * tengelysebesség /  
nyomáskülönbség ≥ K.hyd
ahol: viszkozitás [mPa.s]
 tengelyfordulatszám [rpm]
 nyomáskülönbség [bar]
 K.hyd = tervezési állandó minden szivattyúmérethez
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3.11 Tehetetlenségi nyomaték
TG H 2-32 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

J (10-3 x kgm2) 0.25 0.30 0.75 3.5 6.8 32 54 200 570

3.12 Axiális és sugárirányú hézagok
TG H 2-32 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

Minimum (µm) 80 80 90 120 125 150 165 190 225
Maximum (µm) 134 134 160 200 215 250 275 320 375

3.10.4   A szivattyútengely maximális nyomatékának és a rotoranyagnak  
a kombinációja
A maximálisan megengedett nyomaték a fordulatszámtól független állandó, amelyet nem  
szabad túllépni, mivel ellenkező esetben a szivattyú, a szivattyútengely, a rotor/tengely szerelvény, 
illetve a forgórész fogai károsodhatnak.

TG H szivattyúméret

Mn (névleges nyomaték) Nm-ben Md (indítónyomaték) Nm-ben

G rotor 
Vas

N rotor
Nitridált
gömbg-
rafitos

öntöttvas

R rotor
Rozsda-
mentes 

acél

G rotor 
Vas

N rotor
Nitridált
gömbg-
rafitos

öntöttvas

R rotor
Rozsda-
mentes

acél

2-32 21 – 31 29 – 43
3-32 21 – 31 29 – 43
6-40 67 67 67 94 94 94
15-50 255 255 255 360 360 360
23-65 255 255 255 360 360 360
58-80 390 390 390 550 550 550
86-100 600 600 600 840 840 840
185-125 1300 1300 1300 1820 1820 1820
360-150 2000 2000 2000 2800 2800 2800

Ellenőrizni kell a névleges nyomatékot (Mn) a normál üzemi körülmények szempontjából, valamint  
a telepített névleges motornyomatékot (Mn.motor), de a szivattyú tengelyfordulatszámára konvertálva.

Az indítási nyomatékot (Md) az indítás során nem szabad túllépni. Ezt az értéket egy 
nyomatékhatároló maximális beállított nyomatékához lehet használni, ha van ilyen a szivattyútengelyen.
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3.13 Extra hézagok
A szükséges hézagokat 4 számjegyű kód (xxxx) jelöli a rendelésen. 
Ezek a számjegyek a következő hézagosztályokat jelzik:

C0 = Axiális hézag a rotor és a szivattyúfedél között minimumra állítva
C1 = Standard hézag (nincs feltüntetve, mert szabványos)
C2 = ~2 x standard hézag
C3 = 3 x standard hézag

A 4 számjegy azt jelöli, milyen hézagosztály van beállítva a szivattyú mely részéhez, pl.: 2 3 3 2 kód

2 3 3 2
Az axiális hézag a rotor és a szivattyúfedél között
	igény szerint beállítható (lásd: 3.22.6 - A hézag beállítása)

Diametrális hézag a szabadonfutó csap és a szabadonfutó persely között
	nem bronzból készült szabadonfutó persely esetén: 

speciális szabadonfutó csap (2 vagy 6 anyag) adaptált átmérővel  
(2-es vagy 3-as kód)

	bronzból készült szabadonfutó persely esetén: 
speciális bronz szabadonfutó persely adaptált belső átmérővel  
(Y vagy Z kód)

Sugárirányú hézag a szabadonfutó és a szivattyúfedél sarlója között
	a szabadonfutó külső átmérőjének külön megmunkálásával (2-es vagy 3-as kód)

Sugárirányú hézag a rotor és a szivattyúház között
	a rotor külső átmérőjének külön megmunkálásával (2-es vagy 3-as kód)

Az „1’’ kód mindig a normál értéket jelöli: ilyenkor nincs szükség különleges intézkedésre.
Az alábbi táblázatokban szereplő értékek mikronban megadott átlagértékek (µm).

Sugárirányú hézag a rotoron, a szabadonfutó külső átmérőjén –  
Axiális hézag a szivattyúfedélen

A szivattyú mérete
C0 (µm)

axiális hézag
szivattyúfedél min. beáll.

C1 (µm)
normál

C2 (µm)
= 2.2 x C1

C3 (µm)
= 3 x C1

Rotor kódja 1xxx 1xxx 2xxx 3xxx
Szabadonfutó kódja x1xx x1xx x2xx x3xx
Szivattyúfedél-szerelvény kódja xxx0 xxx1 xxx2 xxx3
TG H2-25 35 107 235 320
TG H3-32 35 107 235 320
TG H6-40 40 125 275 375
TG H15-50 52 160 350 480
TG H23-65 56 170 375 510
TG H58-80 66 200 440 600
TG H86-100 72 220 480 660
TG H185-125 85 255 560 765
TG H360-150 100 300 660 900

Diametrális hézag a csapon / szabadonfutó csapágyon

A szivattyú mérete C1 (µm)
normál

C2 (µm)
= 2 x C1

C3 (µm)
= 3 x C1

Kód az adaptált 2 vagy 6 anyagú csaphoz (2 vagy 3) xx1x xx2x xx3x
Kód az adaptált bronz szabadonfutó perselyhez (Y vagy Z) xx1x xxYx xxZx
TG H2-25 90 180 270
TG H3-32 90 180 270
TG H6-40 110 220 330
TG H15-50 150 300 450
TG H23-65 160 320 480
TG H58-80 240 480 720
TG H86-100 275 550 825
TG H185-125 325 650 975
TG H360-150 400 800 1200

Figyelem!    a szabadonfutó csap és a szabadonfutó persely közötti hézag (3. számjegy) soha  
nem lehet nagyobb a szabadonfutó hézagánál (2. számjegy). Ellenkező esetben  
fennáll a szabadonfutó és a szivattyúfedél sarlója közötti érintkezés kockázata.
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3.14 Holtjáték a fogaskerékfogak között
TG H 2-32 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

Minimum (µm) 320 320 320 360 400 400 400 440 440
Maximum (µm) 640 640 640 720 800 800 800 880 880

3.15 Szilárd részecskék maximális mérete
TG H 2-32 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

Méret (µm) 80 80 90 120 125 150 165 190 225

Holtjáték a fogaskerékfogak között
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3.16.2 Tömítőgyűrű-anyagok
TC 
A leguniverzálisabb megoldás.
A szövött tengelytömítés PTFE fonalakból áll, amely grafitot és csúszássegítő anyagokat tartalmaz 
(GORE-GFO fonalak). Rendkívül alacsony súrlódási együttható, jó hővezető képesség, nagy 
rugalmasság és térfogatstabilitás. Általános alkalmazásokhoz ajánlott.
Alkalmazási hőmérséklet:  -200°C és +280°C között
Kémiai ellenállás:  pH 0 – 14

AW 
Erős szálak.
Szövött tengelytömítés fehér, rugalmas szintetikus aramidfonalakból, szilikonmentes kenőanyaggal. 
Kopásálló, nem károsítja a tengelyt, nagy a szakaszsűrűsége és a szerkezeti szilárdsága, jó siklási 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ott használják, ahol erős fonal szükséges, pl. cukoroldatok, polimerek, 
gyanták, bitumen, papíripar stb. Leggyakrabban az élelmiszeripari alkalmazásokban használják.
Alkalmazási hőmérséklet:  -50°C és +250°C között
Kémiai ellenállás:  pH 1 – 13

CC 
Grafitszálak; szárazon futás; magas hőmérséklet.
Szövött tengelytömítés tiszta grafitszálakból, impregnálás nélkül. Alacsony súrlódási együttható  
és jó szárazonfutási tulajdonságok. Kopásálló tömítésként használják magas hőmérsékleten.
Alkalmazási hőmérséklet:  -60°C és +500°C között
Kémiai ellenállás:  pH 0 – 14

3.16.3  Mechanikus tömítések
3.16.3.1   Az EN12756 (DIN24960) szabványnak megfelelő mechanikus tömítések – 

Általános információk
A TopGear TG H szivattyú GS változatába rövid KU vagy hosszú NU mechanikus tömítések építhetők 
be. A legkisebb szivattyúméreteknél (H2-32 és H3-32) csak a rövid KU típus használható.

A GG és GD dupla tömítésű változatoknál csak a rövid KU típus használható. A dupla 
mechanikus tömítés két külön kiválasztott egyszeres mechanikus tömítésből áll.

Ha GD típusú egymásnak háttal álló dupla mechanikus tömítést használnak, ügyelni kell az első álló 
tömítéstartó axiális rögzítésére. Szivattyúinkban az álló tömítéstartó axiális rögzítése az EN12756 
(DIN24960) szerint lehetséges. A pontos rögzítőgyűrűt a mechanikus tömítés gyártójától kell 
beszerezni a tömítésekkel együtt, mivel a méreteket a tartó alakjához kell igazítani.

TG H szivattyúméret 2-32
3-32 6-40 15-50

23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

Tengelyátmérő 16 22 32 40 45 55 65
Rövid EN12756 
(DIN 24960) KU016 KU022 KU032 KU040 KU045 KU055 KU065

L-1K (rövid KU) 35 37.5 42.5 45 45 47.5 52.5
Hosszú EN12756
(DIN 24960) – NU022 NU032 NU040 NU045 NU055 NU065

L-1N (hosszú NU) – 45 55 55 60 70 80 
Méretek mm-ben

3.16  Tengelytömítések 
3.16.1  Tömszelence

TG H szivattyúméret 2-32
3-32 6-40 15-50

23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

Tengelyátmérő 16 22 32 40 45 55 65
Szakasz szélessége 5x 6 8 8 10 10 10 10
Tömítőgyűrű szélessége 12 16 16 20 20 20 20

Méretek mm-ben
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Teljesítmény
A maximális teljesítmény (pl. viszkozitás, hőmérséklet és üzemi nyomás) a mechanikus tömítés 
gyártmányától és a felhasznált anyagoktól függ. 
A következő alapértékeket lehet referenciaként használni.
A csúszógyűrűs tömítésekhez használt elasztomerek hőmérséklet-tartománya:
Fluorkarbon gumi (FKM), pl. Viton®:    -20 °C/230 °C
Fluorkarbon gumi (FKM) dupla PTFE-burkolattal:   -20 °C/200 °C
Chemraz® perfluorkarbon gumi/PTFE:    -1 °C/220 °C

Alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz a következő anyagok állnak rendelkezésre:
DuPont Kalrez® SpectrumTM 0040 perfluoroelasztomer:  -42 °C/220 °C
Greene Tweed Xyfluor® 860 fluortartalmú elasztomer:   -60 °C/232 °C

* A Kalrez®, a Chemraz® és a Xyfluor® bejegyzett védjegyek.

A GS és GG típus maximális viszkozitása 
3000 mPas: Könnyű szerkezetű egyszeres mechanikus tömítéshez, pl. Burgmann MG12
5000 mPas:  Erős nyomatékszerkezetű mechanikus tömítésekhez (forduljon a gyártóhoz).
A mechanikus tömítés csúszó felületei közötti maximális megengedhető viszkozitás függ a folyadék 
(newtoni, műanyag stb.) jellegétől, a tömítőfelületek csúszósebességétől és a mechanikai tömítés 
felépítésétől. 

Maximális viszkozitás a GD típusú háttal egymásnak fordított dupla tömítéshez
Az egyszeres mechanikus tömítésekkel (GS) vagy a dupla tömítésekkel ellentétben tandem 
elrendezésben (GG) a GD mechanikus tömítés csúszófelületeit szigetelőközeg keni nyomás  
alatt, ami magas viszkozitású folyadékok szivattyúzását teszi lehetővé.

Második tömítődoboz, GG és GD típus, maximális hőmérséklet és nyomás
A második mechanikus tömítődoboz maximális hőmérséklete:   250°C
A második mechanikus tömítődoboz maximális megengedett nyomása:  16 bar.

Figyelem! Az első mechanikus tömítés előtti nyomás a szivattyúzott közeg oldalán alacsonyabb, 
mint a nyomóoldali nyomás. 

Élelmiszeripari alkalmazások
Az élelmiszeripari alkalmazásokban speciális Burgmann M7N (SiC-SiC tömítőfelületek és FDA által 
jóváhagyott FPM O-gyűrűk) tömítések használhatók. A speciális Burgmann M7N tömíétsek az FDA 
jóváhagyásának igazolásával rendelkeznek, (pl. az élelmiszerekkel érintkező anyagok megfelelőségi 
tanúsítványa, lásd a kézikönyv utolsó oldalait).

3.16.3.2  Kazettás mechanikus tömítések
A TopGear H szivattyúkban univerzális kazettás mechanikus tömítések használhatók  
a H6-40 és a H360-150 közötti szivattyúméretek esetén.
Számos különféle funkció és összetettebb konstrukciók (pl. gáztömítés, API megfelelőség stb.)  
is lehetségesek. Speciális alkalmazások vagy kérdések esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
A kazettás mechanikus tömítés tömszelencéjének zárólemezét a TopGear szivattyú 
beépített méreteihez kell igazítani. Lásd a következő oldalon lévő ábrát.
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Beépített méretek

TG H szivattyúméret Ød1
[mm]

Ød4
[mm]

Øda
[mm]

Ødb
[mm]

Ødc
[mm]

Øde
[mm]

Ødf
[mm]

4xMd
[mm]

La
[mm]

Lb
[mm]

Lc
[mm]

Ld
[mm]

Le
[mm]

Lf
[mm]

2-32 16 32 39 60 49 66 28 4xM6 48 45 11.5 7.5 6 6
3-32 16 32 39 60 49 66 28 4xM6 48 45 11.5 7.5 6 6
6-40 22 45 52 74 62 – 38 4xM6 46 60 6 8.5 12 8
15-50 32 58 68 90 78 – 48 4xM6 53 72 9 9 13 8
23-65 32 58 68 90 78 – 48 4xM6 53 72 9 9 13 8
58-80 40 72 82 110 94 – 58 4xM8 56 90 6 12 15 12
86-100 45 77 87 120 104 – 63 4xM8 55 86 6 12 15 12
185-125 55 90 106 160 124 203 75 4xM8 58 117 6 14 16 16
360-150 65 105 120 170 142 180 88 4xM10 65 118 6 14 19 16

TG H szivattyúméret Lg
[mm]

Lh
[mm]

Ra
[mm]

Li
[mm]

Lj
[mm]

ØLk1
[mm]

ØLk3
[mm]

Li
[mm]

Lm
[mm]

Ln
[mm] G1 G3 G2

2-32 – 30 – 11.5 20 8.8 40 6 14 G1/8” G3/8”
3-32 – 30 – 11.5 20 8.8 40 6 14 G1/8” G3/8”
6-40 – – – 8.5 24.5 11.8 62.5 4 18 G1/4” G3/8”
15-50 35 – 15 8.5 28.5 11.8 56 5 23 G1/4” G1/2”
23-65 35 – 15 8.5 28.5 11.8 56 5 23 G1/4” G1/2”
58-80 40 – 23 9.5 30 11.8 19 70 5 30 G1/4” G1/2" G3/4”
86-100 45 – 15 9.5 29 11.8 19 70 5 30 G1/4” G1/2" G3/4”
185-125 – 95 – 10.5 31 11.8 19 90 6 29 G1/4” G1/2" G3/4”
360-150 – 74 – 13 36.5 11.8 19 95 6 36 G1/4” G1/2" G3/4”

Tömítőfelület
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Fordított tömítés (továbbfejlesztett kialakítás)

TG H szivattyúméret 6-40 15-30
23-65 58-80 86-100 185-125

Tengelyátmérő (mm) 22 32 40 45 55
Szakasz szélessége (mm) 8 8 10 10 10
Gyűrűk száma lásd: 5.2.5.7

Méretek mm-ben

3.16.4 Fordított tömítés pl. csokoládégyártáshoz
A csokoládé-szivattyúzó alkalmazásokhoz a PR változat áll rendelkezésre.

A szivattyútengely tömítését tömítőgyűrűk biztosítják; a bronz tengelytömítés a szivattyúzott 
közegen kívül helyezkedik el, és tömszelenceként való működésre van tervezve. Mivel normál üzemi 
körülmények között a tengelytömítés nem érintkezik a szivattyúzott közeggel, bronzból készülhet.

A perselyes csapágy külső kenéssel rendelkezik. A kenőzsírt a végfelhasználónak kell biztosítania, 
hogy kompatibilis legyen a szivattyúzott folyadékkal. 

A csokoládé típusától függően extra hézagok vannak előírva a rotorhoz, a szabadonfutóhoz, a 
szivattyúfedélhez és a szabadonfutó perselyes csapágyhoz. Az extra hézagokról lásd: 3.13.

Ezen a továbbfejlesztet kivetelű szerkezeten a tömszelence területe kívülről tölthető fel kenőzsírral, 
mielőtt a szivattyút elindítják. Ez megakadályozza, hogy a csokoládé bejusson erre a területre, 
mielőtt megtörténik a tömítés megfelelő beállítása. Ellenkező esetben a tömszelence területére 
bejutó cukortartalmú csokoládé belül karamellizálódna/megégne, és a tengelytömítés azonnal 
működésképtelenné válna, még akkor is, ha a tömszelencét később szorosabban meghúzzák.  
A tömszelence területének előkenése érdekében tömítőgyűrűvel egészítettük ki a szerkezetet, amely 
külső zsírzószemmel rendelkezik az első tömítőgyűrű mögött. Vegye figyelembe, hogy a kenőanyagnak 
élelmiszeripari jóváhagyással kell rendelkeznie, és kompatibilisnek kell lennie a szivattyúzott termékkel. 

Figyelem!    A tömítést az üzemben kézi erővel enyhén meghúzzák. Csokoládé szivattyúzásakor  
a tömítést apránként kell meghúzni az első indításkor, hogy a lehető legkisebb szivárgást 
érjük el, ami éppen csak elegendő a tömítőgyűrűk kenéséhez. A túlságosan szivárgó 
csokoládé miatt túlmelegedhet a tömítés, ami karamellizációt okozhat és a tömítés 
túlzott kopását eredményezi.

Od TG GM 6-40 és  
TG GM 23-65 között

Od TG GM 58-80 és  
TG GM 360-150 között
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3.16.5 Tripla PTFE ajakos tömítés-kazetta

2015. július elsejétől kezdődően új tengelytömítési opció (LCT TV) érhető el a TopGear GM és 
H termékcsaládhoz. Ez az új tengelytömítés olyan termékek szivattyúzására használható a kettős 
mechanikus tömítés alternatívájaként, amelyeknek viszkozitása meghaladja az 5000 mPas értéket, 
szükségtelenné téve a költséges túlnyomásos fojtórendszert. Ez az opció 220 °C-ig közepes 
hőmérsékleti tartományban, és maximum 16 bar nyomásig használható.

Előnyök: 

• Kazettás rendszer, könnyen szerelhető
• Független a forgásiránytól
• Alacsony súrlódás és korlátozott szárazon futási képességek (a tartós szárazon futás  

nem megengedett! )
• Ajakos tömítések kiváló kémiai ellenállóképességgel
• Nincs szükség túlnyomásos fojtórendszerre
• Nem tömődik el viszkózus közegben
• Alacsony nyomásfojtás vagy alacsony nyomásfojtás szivárgásészleléssel a 2. és 3. ajakos 

tömítés között
• A helyszíni karbantartáshoz javítókészletek érhetők el

Anyagok: 

• Burkolat és betét: Duplex acél
• Tengelyhüvely: Rozsdamentes acél
• Ajakos tömítések(*) : GARLOCK Gylon-BLACK (PTFE) - a szárazon futás nem engedélyezett.
• O-gyűrűk: Fluorelasztomer FKM (Viton)

_________
(*) Kérésre, amennyiben a hosszabb szárazon futás kockázata nem kerülhető el, GARLOCK  
Gylon-BLUE (PTFE) ajakos tömítés is használható. Forduljon SPXFLOW értékesítési képviselőjéhez 
vagy a kereskedelmi mérnökségi részleghez az FT.COMENG.BE@SPXFLOW.COM e-mail-címen.
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Biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – függőleges

Biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – vízszintes

3.17 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep

Példa

V  35  -  G  10  H
1     2         3     4     5      

1. Biztonsági nyomáscsökkentő szelep = V

2. Típusjelölés = bemeneti átmérő (mm)
 18  Biztonsági nyomáscsökkentő szelep mérete a következőkhöz:  

TG H2-32, TG H3-32, TG H6-40
 27  Biztonsági nyomáscsökkentő szelep mérete a következőkhöz:  

TG H15-50, TG H23-65
 35  Biztonsági nyomáscsökkentő szelep mérete a következőkhöz:  

TG H58-80
 50  Biztonsági nyomáscsökkentő szelep mérete a következőkhöz:  

TG H86-100, TG H185-125
 60  Biztonsági nyomáscsökkentő szelep a következőkhöz: 

TG H360-150

3. Anyagok
 G  Öntöttvas biztonsági nyomáscsökkentő szelep (nem élelmiszeripari alkalmazásokhoz)
 S  Acél biztonsági nyomáscsökkentő szelep (nem élelmiszeripari alkalmazásokhoz)
 R  Rozsdamentes acél biztonsági nyomáscsökkentő szelep (élelmiszeripari alkalmazásokhoz)

4. Üzemi nyomásbesorolás
   4 1-4 bar üzemi nyomás
   6 3-6 bar üzemi nyomás
 10 5-10 bar üzemi nyomás
 16 9-16 bar üzemi nyomás

5. Fűtött rugóburkolat
    H Biztonsági nyomáscsökkentő szelep fűtött rugóburkolattal
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3.17.1  Nyomás
A biztonsági nyomáscsökkentő szelepek 4 üzeminyomás-osztályba tartoznak (4, 6, 10 és 16), 
amelyek az adott szelep maximális nyomását jelölik. Minden osztály a maximális üzemi nyomás  
fölött 1 bar túlnyomás esetén old ki. Ez igény esetén alacsonyabbra is állítható.

Üzemi nyomásbesorolás 4 6 10 16
Standard beállított nyomás (bar) 5 7 11 17
Üzemi nyomástartomány (bar) 1 – 4 3 – 6 5 – 10 9 – 16
Beállított nyomástartomány (bar) 2 – 5 4 – 7 6 – 11 10 – 17

3.17.2  Fűtés
A fűtött változat csak az acél (S) nyomáscsökkentő szelepnél érhető el. A köpenyhegesztés  
2 menetes csatlakozóval van ellátva. Karimás csatlakozók nem érhetők el.

Maximális hőmérséklet: 200°C 
Maximális nyomás: 10 bar
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Rugóarány – biztonsági nyomáscsökkentő szelep

TG H
szivattyú-
méret

Rugóméretek

Nyomás- 
besoro-

lás

Du
mm

d
mm

Lo
mm

p/f
bar/mm

∆H [mm] érték  
1 bar nyomásmó-

dosításhoz

2-32
3-32
6-40

V
íz

sz
in

te
s

4 25.5 3.0 64 0.26 3.85
6 25.5 3.5 66 0.43 2.33
10 25.5 4.5 60 1.72 0.58
16 25.5 4.5 60 1.72 0.58

15-50
23-65

4 37.0 4.5 93 0.21 4.76
6 37.0 4.5 93 0.21 4.76
10 36.5 6.0 90 0.81 1.23
16 36.5 6.0 90 0.81 1.23

58-80

 F
üg

gő
le

ge
s

4 49.0 7.0 124 0.32 3.13
6 49.0 7.0 124 0.32 3.13
10 48.6 8.0 124 0.66 1.52
16 48.6 8.0 124 0.66 1.52

86-100
185-125

4 49.0 7.0 124 0.16 6.25
6 48.6 8.0 124 0.33 3.03
10 49.0 9.0 120 0.55 1.82
16 62 11 109 0.86 1.16

360-150

4 82 11 200 0.12 8.33
6 82 11 200 0.12 8.33
10 84 12 200 0.19 5.26
16 88 14 200 0.32 3.13

Példa: egy V35-G10 szelep (58-80 szivattyúméretekhez) kioldási nyomásának beállítása  
8 bar értékre.
� A V35-G10 standard kioldási nyomása = 11 bar (lásd a 3.18.1 szakaszban lévő táblázatot)
� Különbség a jelenlegi kioldási nyomás és a kívánt érték között = 11 - 8 = 3 bar
�	 ∆H az állítócsavar kioldásához = 3 x 1.52 mm (lásd a fenti táblázatot) = 4.56 mm

Figyelem!     A p/f  rugóarány a rugó méreteitől függ. 
Szükség esetén ellenőrizze ezeket a méreteket (lásd a fenti táblázatot).

Ha a biztonsági nyomáscsökkentő szelep nem működik megfelelően, a szivattyú használatát azonnal 
abba kell hagyni. A biztonsági nyomáscsökkentő szelepet be kell vizsgáltatni a helyi forgalmazónál.

Kioldási nyomás módosításaFüggőleges biztonsági 
nyomáscsökkentő szelep

3.17.3 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep relatív beállítása
A szabványos kioldási nyomás beállítása a gyárban történik.

Figyelem!      A szivattyúra szerelt biztonsági nyomáscsökkentő szelep tesztelésekor ügyeljen arra, 
hogy a nyomás soha ne haladja meg a szelep kioldási nyomása + 2 bar értéket.

A standard kioldási nyomás módosításához járjon el a következőképpen:
1. Lazítsa meg az önmenetvágó csavarokat (7310).
2. Vegye le a fedelet (7050).
3. Mérje meg a H méreteit.
4. A rugóarányt helyettesítse be az alábbi táblázatba, és határozza meg az állítócsavar (7320) 

szükséges meglazítási vagy megszorítási mértékét.

(te
rh

el
et

le
n)
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Poz. Leírás V18 V27 V35 V50 V60 Megelőző karban-
tartás

7010 Szelep 1 1 1 1 1
7030 Szelepház 1 1 1 1 1
7040 Rugóburkolat 1 1 1 1 1
7050 Fedél 1 1 1 1 1
7100 Rugólap 2 2 2 2 2
7110 Szelepülék 1 1 1 1 1
7150 Rugó 1 1 1 1 1
7170 Lapos tömítés 1 1 1 1 1 x x
7180 Lapos tömítés 1 1 1 1 1 x x
7240 Adattábla 1 1 1 1 1

7300 Önmenetvágó 
csavar 3 4 4 4 4

7310 Önmenetvágó 
csavar 3 4 4 4 4

7320 Állítócsavar 1 1 1 1 1
7330 Hatszögletű csavar 1 1 1 1 1
7360 Nyíllemez 1 1 1 1 1
7400 Szegecs 4 4 4 4 4
7420 Állítócsavar – – 2 2 2

Egyetlen biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – vízszintes

Egyetlen biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – függőleges

3.17.4 Metszetrajzok és alkatrészlista
3.17.4.1 Egyetlen biztonsági nyomáscsökkentő szelep
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Kettős biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – függőleges

Kettős biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep – vízszintes

3.17.4.3 Kettős biztonsági nyomáscsökkentő szelep

Poz. Leírás V18 V27 V35 V50 V60 Megelőző karban-
tartás

8010 Y-burkolat

-

1 1 1 1
8020 Hengeresfejű csavar 16 16 16 16
8030 Tőcsavar 8 8 8 8
8040 Hatszögletű csavar 8 8 8 8
8050 Lapos tömítés 3 3 3 3 x x
8060 Nyíllemez 1 1 1 1
8070 Szegecs 2 2 2 2

Poz. Leírás V18 V27 V35 V50 V60 Megelőző karban-
tartás

7041 Fűtött rugóburkolat - 1 1 1 1

3.17.4.2 Fűtött rugóburkolat
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3.18  Beépítés
3.18.1 Általános információk

Ez a kézikönyv azokat az alapvető utasításokat tartalmazza, amelyeket a szivattyú telepítése során 
figyelembe kell venni. Ezért fontos, hogy a kézikönyvet az összeszerelés előtt olvassa el a felelős 
személyzet, és utána a telepítési helyen elérhető legyen.

Az útmutató hasznos és fontos információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a szivattyú / 
szivattyúegység megfelelő felszerelését. Emellett fontos információkkal szolgál az üzembe helyezést 
megelőzően és a telepítés során bekövetkező esetleges balesetek és súlyos károk megelőzéséhez.

A biztonsági utasítások be nem tartása veszélyt jelenthet a személyzetre, valamint a környezetre  
és a gépre, és a garancia elvesztéséhez vezet.

Elengedhetetlen, hogy a gépre rögzített táblák, pl. a forgásirányt jelző nyíl vagy  
a folyadékcsatlakozásokat jelző szimbólumok olvashatóak maradjanak.

3.18.2 Hely
3.18.2.1 Rövid szívóoldali vezeték

A szivattyút / szivattyúegységet minél közelebb helyezze a folyadékforráshoz, és lehetőség szerint  
a folyadékszint alá. Minél jobbak a szívási feltételek, annál jobb lesz a szivattyú teljesítménye.  
Lásd még: 3.18.6.2 Csővezetékek. 

3.18.2.2 Hozzáférhetőség
A szivattyú / szivattyú körül elegendő helyet kell hagyni ahhoz, hogy lehetőség legyen a megfelelő 
ellenőrzések elvégzésére, a szivattyú 
izolálására és a karbantartásra. 

A szivattyú előtt elegendő helyet kell hagyni a szivattyúfedél, a szabadonfutó egység és  
a szabadonfutó csap leszereléséhez.

• A szivattyúfedél kilazításáról lásd: ma
• A forgó alkatrészek (szivattyútengely és tömítés) leszereléséről lásd: mb
• A biztonsági nyomáscsökkentő szelep nyomásának beállításáról lásd: mc

Az ma, mb, mc méretekről lásd a 6.0 fejezetet. 

Fontos, hogy a szivattyú és/vagy szivattyúegység működtető berendezése mindig hozzáférhető legyen 
(üzem közben is). 

3.18.2.3 Kültéri telepítés
A TopGear szivattyút kültéren is lehet telepíteni: a golyóscsapágyak gumi V-illesztésekkel vannak 
lezárva, amelyek védik a szivattyút a csepegő víz ellen. Különösen nedves viszonyok között tető 
telepítése javasolt.
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3.18.2.4 Beltéri telepítés
A szivattyút úgy helyezze el, hogy biztosítva legyen a motor megfelelő szellőzése. A motort  
a motorgyártó utasításai szerint készítse elő a működésre.

Gyúlékony vagy robbanásveszélyes termékek szivattyúzásakor megfelelő földelést kell biztosítani.  
A berendezés alkatrészeit földelőhidakkal kell összekapcsolni, hogy csökkentsük az elektrosztatikus 
feltöltődésből származó kockázatokat.
Használjon robbanásvédett motorokat a helyi előírások szerint. Biztosítson megfelelő 
tengelykapcsoló-védelmet és megfelelő tengelykapcsolókat.

Extrém hőmérséklet 
A szivattyúzott folyadéktól függően a szivattyúban és a szivattyú körül nagyon magas hőmérséklet 
alakulhat ki.  60 °C fölött a felelős személynek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmaznia, 
és ki kell helyeznie a forró felületekre figyelmeztető táblákat.

A szivattyúegység szigetelésekor gondoskodni kell arról, hogy a csapágyház megfelelő hűtéssel 
rendelkezzen. Ez a csapágyak, valamint a csapágykonzol kenőzsírjának hűtéséhez szükséges. 
(Lásd: 3.18.9.7 A mozgó alkatrészek védelme) 

Védje a felhasználót a szivárgások és a folyadékok ellen.

3.18.2.5 Stabilitás
Alapzat 
A szivattyúegységet alaplemezre vagy pontosan az alapzat szintjén elhelyezett vázra kell felszerelni. 
Az alapzatnak szilárdnak, vízszintesnek, simának és vibrációtól mentesnek kell lennie, mert csak így 
biztosítható a szivattyú és a meghajtás megfelelő működése. Lásd még a 3.18.9 szakaszt (Útmutatás 
a felszereléshez) és a 3.18.9.6 szakaszt (Tengelykapcsolók).

Vízszintes felszerelés 
A szivattyúkat vízszintesen kell felszerelni a beépített lábakra. Bármilyen más felszerelés hatással van 
a leengedésre, a feltöltésre, a mechanikus tömítés működésére stb. Ha a szivattyút/szivattyúegységet 
másképp szereli fel, forduljon a forgalmazóhoz.

Támasz 
Habár a szivattyúlábak eleve rendkívül stabillá teszik  
az egységet, a csapágykonzol alatt külön támasz van  
kialakítva. Ez a támasz különösen ékszíjhajtásnál  
és/vagy belsőégésű motor használata esetén  
szükséges, a tengelykapcsoló közelében. A funkciója,  
hogy elnyelje a szíj keltette erőket és rezgéseket,  
miközben engedi, hogy a szivattyútengely szabadon  
mozogjon a tengelye mentén.

3.18.3 Hajtóművek
Csupasztengelyes szivattyú esetén a felhasználónak kell biztosítania a hajtóművet és elvégeznie 
a szivattyúval való összeszerelést. Emellett a felhasználónak kell biztosítania a mozgó alkatrészek 
védelmét is. Lásd még a 3.18.9 szakaszt (Útmutatás a felszereléshez).

3.18.3.1 Indítónyomaték

• A belső fogazásű fogaskerekes szivattyú indítónyomatéka gyakorlatilag megegyezik a névleges 
üzemi nyomatékkal.

• Ügyeljen arra, hogy a motor indítónyomatéka elegendően nagy legyen. Ezért válasszon a szivattyú 
teljesítményfelvételénél 25%-kal nagyobb teljesítményű motort.

Figyelem! Mechanikusan változtatható sebességű hajtómű esetén alacsony és magas 
fordulatszámon is ellenőrizni kell a rendelkezésre álló nyomatékot. 

• A frekvenciaváltók korlátozhatják az indítónyomatékot. 

• Emellett ellenőrizze, hogy a gép nem lépi-e túl a maximálisan megengedett nyomatékot  
a szivattyútengelynél (lásd a 3.10.4 szakaszt). Szükség esetén nyomatékhatároló eszközt  
(pl. csúszókuplungot vagy kioldókuplungot) kell alkalmazni.



37

Fr

13 2

suck-back grooves

A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

1 Szivattyútengely forgásiránya
2 Szívóoldal
3 Nyomóoldal

TG H szivattyúméret Fr (N) - max

2-32/3-32 400
6-40 700
15-50/23-65 1000
58-80/86-100 2000
185-125 3000
360-150 6000

3.18.3.2 Sugárirányú terhelés a tengely végén
A szivattyú a tengely végén sugárirányban legfeljebb a maximálisan megengedett sugárirányú erővel 
terhelhető (Fr). Lásd a táblázatot.

• Ezt az erőt a szivattyú maximálisan megengedett nyomatéka és maximálisan megengedett üzemi 
nyomása alapján számítják ki.

• Rugalmas tengelykapcsolóval rendelkező közvetlen hajtás esetén a berendezés nem fogja 
túllépni az előírt erőt, amennyiben a szivattyú és a hajtás megfelelően van beállítva.

• A TG H15-50 modelltől kezdve ékszíjhajtás is használható. 

  Ékszíjhajtás esetén
  A táblázatban szereplő maximálisan megengedett sugárirányú erőnél (Fr) magasabb érték is 

választható, de azt mindig eseti alapon kell kiszámítani a nyomás, a nyomaték és a tárcsaméret 
függvényében. Segítségért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

3.18.4 A szivattyútengely forgásiránya biztonsági nyomáscsökkentő szelep nélkül
A tengely forgásiránya határozza meg, melyik a szivattyú nyomó-, illetve szívóoldala.
A tengelyforgás és a szívó-/nyomóoldal közötti kapcsolatot a szivattyú felső fedelén elhelyezett, 
forgásirányt jelző nyíl jelzi a biztonsági nyomáscsökkentő szelep nélküli szivattyún.

Figyelem!      A tengely forgásirányát mindig a tengely vége felől a szivattyú felé nézve kell 
értelmezni. Hacsak a megrendelésben másképp nem szerepel, a TopGear  
szivattyúk gyárilag az óramutató járásával megegyező forgásiránnyal rendelkeznek  
(bal oldali ábra fent), amit standard forgásiránynak nevezünk.

A kis nyilak (2 és 3) a szivattyúzott folyadék áramlási irányát jelzik.
Mindig győződjön meg arról, hogy a tengely forgásiránya megfeleljen a szívó- és nyomóoldali 
nyílásoknak, valamint a nyíllal jelzett iránynak.

Ha a tengely forgása a nyílás helyzetéhez képest megfelelő, de eltér a nyíllal jelzett iránytól, akkor 
a felső fedelet le kell venni, és 180°-kal elfordítva kell visszaszerelni. A két visszaszívó horony segít 
a levegő vagy a gázok kiürítésében az indításkor és üzem közben. Mivel csak egy forgásirányban 
működnek, a felső fedelet úgy kell 
elhelyezni, hogy a visszaszívó hornyok a 
szívóoldal felé helyezkedjenek el. Kétség 
esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Ha a szivattyú mindkét irányban forog, 
akkor a felső burkolatot úgy kell 
elhelyezni, hogy a visszaszívó hornyok  
a leggyakrabban használt szívóoldal  
felé helyezkedjenek el.

visszaszívó 
hornyok
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1 Szivattyútengely forgásiránya
2 Szívóoldal
3 Nyomóoldal

3.18.5  A szivattyútengely forgásiránya biztonsági nyomáscsökkentő szeleppel
A tengely forgásiránya határozza meg, melyik a szivattyú nyomó-, illetve szívóoldala.
A tengelyforgás és a szívó-/nyomóoldal közötti kapcsolatot a biztonsági nyomáscsökkentő  
szelep szelepházán elhelyezett, forgásirányt jelző nyíl jelzi.

Figyelem!      A tengely forgásirányát mindig a tengely vége felől a szivattyú felé nézve kell 
értelmezni. Hacsak a megrendelésben másképp nem szerepel, a TopGear szivattyúk 
gyárilag az óramutató járásával megegyező forgásiránnyal rendelkeznek  
(bal oldali ábra fent), amit standard forgásiránynak nevezünk.

A kis nyilak (2 és 3) a szivattyúzott folyadék áramlási irányát jelzik.
Mindig győződjön meg arról, hogy a tengely forgásiránya megfeleljen a szívó- és nyomóoldali 
nyílásoknak, valamint a nyíllal jelzett iránynak.
Ha a tengely forgása a nyílás helyzetéhez képest megfelelő, de eltér a nyíllal jelzett iránytól,  
akkor a nyomáscsökkentő szelepet le kell venni, és 180°-kal elfordítva kell visszaszerelni.
Ha a szivattyú mindkét irányban forog, kettős nyomáscsökkentő szelepre van szükség.

Ha kettős biztonsági nyomáscsökkentő szelepet szerelnek be, három nyíltáblát helyeznek fel –  
egyet-egyet az egyes szelepeken (A és B) a folyadékáramlási irány jelzéséhez (2. és 3. kis nyíl), 
valamint egyet az Y-burkolaton (C), amely a szivattyú legkedvezőbb forgásirányát jelzi (1. nyíl).
A két visszaszívó horony segít a levegő vagy a gázok kiürítésében az indításkor és üzem közben.  
Mivel csak egy forgásirányban működnek, a felső fedelet úgy kell elhelyezni, hogy a visszaszívó 
hornyok a leggyakrabban használt szívóoldal felé helyezkedjenek el.  
Kétség esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági nyomáscsökkentő szelepek egymással szemben helyezkedjenek  
el úgy, hogy a szelepeken (A és B) lévő nyilak ellentétes folyadékáramlási irányt mutassanak.

visszaszívó 
hornyok
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TG H szivattyúméret Fx, y, z (N) Mx, y, z (Nm)

2-32 4100 650
3-32 4100 650
6-40 4400 770
15-50 5200 1350
23-65 5800 1600
58-80 7100 2750
86-100 8200 3500
185-125 11800 7500
360-150 21200 14300

3.18.6 Szívóoldali és nyomóoldali vezetékek
3.18.6.1 Erők és nyomatékok

Figyelem! A csővezetékekből származó túlzott erők és nyomatékok a fúvókakarimákon mechanikus 
károkat okozhatnak a szivattyúban vagy a szivattyúegységben. 
Ezért a csöveket sorba kell kötni, korlátozva a szivattyúcsatlakozásokra ható erőket. Támassza meg a 
csöveket, és győződjön meg róla, hogy a szivattyú működése közben feszültségmentesek maradnak.

A fúvókák karimáira ható maximálisan megengedett erők (Fx, y, z) és nyomatékok (Mx, y, z) a táblázatban 
vannak felsorolva. Az értékek szilárd alapzatú szivattyúra vonatkoznak (pl. injektált alaplemez vagy 
szilárd váz).

Forró folyadékok szivattyúzása során figyelmet kell fordítani a hőtágulások által okozott erőkre  
és nyomatékokra, amelyeket adott esetben tágulóelemekkel lehet ellensúlyozni.

A csatlakoztatás után ellenőrizze a tengely szabad mozgását.

3.18.6.2 Csővezeték

• A szivattyú csatlakozónyílásaival egyenlő átmérőjű, minél rövidebb csővezetékeket használjon.

• A csőátmérőt a folyadékparaméterek és a beépítési paraméterek függvényében kell kiszámítani. 
Szükség esetén nagyobb átmérőket használjon a nyomásveszteségek korlátozására.

• Ha a szivattyúzandó folyadék viszkózus, a szívó- és nyomóvezeték nyomásvesztesége jelentősen 
megnőhet. Az egyéb csővezetékelemek, például a szelepek, könyökidomok, szűrők, sziták és 
lábszelepek szintén nyomásveszteséget okoznak.

• A csövek átmérőjét és hosszúságát, valamint az egyéb elemeket úgy kell megválasztani, hogy 
a berendezés a szivattyú/szivattyúegység mechanikai károsodása nélkül működjön, figyelembe 
véve a szükséges minimális belépőnyomást, a megengedett legnagyobb üzemi nyomást,  
valamint a beépített motor teljesítményét és nyomatékát.

• A csatlakoztatás után ellenőrizze a csövek tömítettségét.

Szívóoldali csővezetékek

• A folyadékokat lehetőleg a szivattyúnál magasabb szintről kell bevezetni a szivattyúba. Abban 
az esetben, ha a folyadékot a szivattyú szintjénél alacsonyabb szintről kell felszívni, a felszálló 
szívócsőnek légzárványok nélkül kell emelkednie a szivattyú felé.

• A túl kicsi átmérő vagy a túl hosszú szívócső, illetve a túl kicsi vagy eltömődött szűrő  
növeli a nyomásveszteséget, így az NPSHa (elérhető NPSH) kisebb lesz, mint az NPSH 
(szükséges NPSH). 

 Ilyenkor kavitáció lép fel, ami zajt és vibrációt okoz. Nem kizárt a szivattyú és a szivattyúegység 
mechanikai rongálódása.

• Ha szívószűrőt vagy szitaszűrőt szerelnek be, akkor a szívóvezeték nyomásveszteségét 
folyamatosan ellenőrizni kell. Ellenőrizze továbbá, hogy a szivattyú szívókarimáján elég magas-e  
a bemeneti nyomás.

• Ha a szívattyú mindkét irányban működik, akkor a nyomásveszteségeket mindkét irányhoz  
ki kell számítani.
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Szívóoldal

Csővezeték

Megkerülő

Nyomóoldal

Önindítás 
Indításkor elegendő mennyiségű folyadéknak kell rendelkezésre állnia a szivattyúban, hogy kitöltse 
a belső hézagtérfogatot és a holttereket, lehetővé téve a szivattyú számára a nyomáskülönbség 
kialakítását.

Ezért az alacsony viszkozitású folyadékok szivattyúzásához a szívócsőével azonos vagy annál 
nagyobb átmérőjű lábszelepet kell felszerelni, illetve a szivattyú lábszelep nélkül is felszerelhető 
U-vezetékes kialakításban.

Figyelem! Nagy viszkozitású folyadékok szivattyúzásához nem javasolt a lábszelep.

• A levegő és a gázok szívóvezetékből és szivattyúból való eltávolításához a nyomóoldalon lévő 
ellennyomást csökkenteni kell. Önfelszívás esetén a szivattyú indítását nyitott és üres nyomóve-
zetékkel kell végezni, amely lehetővé teszi a levegő vagy a gázok kis nyomáson történő távozását.

• Egy másik lehetőség hosszú vezetékek esetén, illetve a nyomóvezetékbe telepített visszacsapó-
szelep esetén, ha a szivattyú nyomóoldala közelében leválasztószeleppel rendelkező megkerü-
lőszakaszt telepítenek. Ez a szelep az önfelszívás során kinyit, és lehetővé teszi a levegő vagy  
a gáz távozását kis nyomáson. A megkerülőszakaszt az ellátótartályhoz kell visszavezetni,  
nem a szívónyíláshoz.

3.18.6.3 Leválasztószelepek
A megfelelő karbantartás érdekében fontos,  
hogy lehetőség legyen a szivattyú leválasztására.  
A leválasztás a szívó- és nyomóvezetékekbe  
szerelt szelepekkel lehetséges.

• Ezeknek a szelepeknek a csővezetékkel 
azonos átmérőjű hengeres nyílással kell 
rendelkezniük (teljes furat). (Lehetőleg 
kapuszelepeket vagy golyósszelepeket 
kell alkalmazni.)

• A szivattyú működtetésekor a szelepeknek  
teljesen nyitva kell lenniük. A kimenetet soha  
nem szabad a szívó- vagy nyomóvezetékekben  
található szelepek zárásával szabályozni.  
A szabályozásnak a tengelyfordulatszám  
módosítávával, illetve a közeg megkerülőszakaszon  
keresztüli átirányításával (vissza az ellátótartályba) kell történnie. 

3.18.6.4 Szitaszűrő
Az idegen részecskék súlyos károkat okozhatnak a szivattyúban. Szitaszűrő beépítésével meg kell 
akadályozni az ilyen részecskék bejutását.

• A szitaszűrő kiválasztásakor vegye figyelembe a nyílások méretét, hogy a nyomásveszteség 
minimális legyen. A szitaszűrő keresztmetszeti területének háromszor nagyobbnak kell lennie  
a szívócső keresztmetszeténél.

• A szitaszűrőt úgy telepítse, hogy lehetséges legyen a karbantartás és a tisztítás.

• Ügyeljen arra, hogy a szitaszűrő nyomáscsökkenésének kiszámítása a megfelelő viszkozitás 
alkalmazásával történjen. Szükség esetén fűtse a szitaszűrőt, hogy csökkenjen a viszkozitás és  
a nyomásesés.

A maximálisan megengedett részecskeméretet lásd a 3.15 szakaszban.

3.18.7 Másodlagos csővezetékek
A csatlakozók és dugók méretéről lásd a 6.0 fejezetet.

3.18.7.1 Leeresztővezetékek
A szivattyú leeresztődugókkal van ellátva.
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S-köpeny a tengelyterület körül

S-köpeny a szivattyúfedélen

 
3.  Köpeny a szivattyúfedélen 
Gőzellátás használata esetén a tápvezetéket a legmagasabb pozícióban csatlakoztassa,  
a visszavezető csövet pedig a legalacsonyabb pozícióban, hogy a kicsapódott víz a legalsó vezetéken 
át távozzon. Folyadékbetáplálás esetén a két pozíciónak nincs jelentősége. A berendezéshez  
Bh leeresztődugó tartozik, amely leeresztővezetéknek tekinthető (TG H6-40 – TG H360-150).

3.18.7.2 Fűtőköpenyek
1.  S típusú köpenyek
Az S-köpenyek telített gőzökkel (max. 10 bar, 180°C), illetve nem veszélyes közegekkel való 
használatra alkalmasak. Bl menetes csatlakozókkal vannak ellátva (a méreteket lásd a 6.0 fejezetben). 

A csatlakoztatás menetes vezetékekkel vagy a menetben tömített csőcsatlakozásokkal lehetséges (az 
ISO 7/1 szabványnak megfelelő kúpos menet), illetve a meneten kívüli lapos tömítések használatával 
(az ISO 228/1 szabványnak megfelelő hengeres menet). A menettípusról lásd a 3.21.7 szakaszt.

 2. T típusú köpenyek
A T-köpenyek speciális acélkarimákkal vannak ellátva (a szivattyúval együtt kiszállítva), amelyekre 
szakembernek kell felhegesztenie a csővezetékeket. A köpenyek lágyvasból vagy hasonló  
képlékeny anyagból készülnek. A Cf csőméreteiről lásd a 6.0 fejezetet.
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Folyadékkör bekötése  
a tömítésen keresztül

3.18.8 Átmosási/fojtási közeg 
Ha a tengelytömítésnek átmosásra vagy fojtásra van szüksége, a felhasználónak kell kiválasztania  
a megfelelő közeget és biztosítania azokat a vezetékeket és kiegészítőket (szelepek stb.), amelyek  
a tengelytömítés megfelelő működéséhez szükségesek. 

Átmosási vagy fojtási kör telepítésekor mindig a legalsó csatlakozót használja bemenetként,  
és a legmagasabbat kimenetként (kétoldalas csatlakozás esetén). Ez elősegíti az esetleges  
gázok távozását. 

Átmosási/fojtási közeg kiválasztása 
Ügyelni kell a szivattyúzott folyadék és az átmosási/fojtási közeg összeférhetőségére.  
A tömítőfolyadékot úgy válassza ki, hogy elkerülje a nemkívánatos kémiai reakciókat.  
Emellett ellenőrizze a konstrukciós anyagok és az elasztomerek maximálisan megengedett 
hőmérsékletét és kémiai ellenállóképességét. Kétség esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.

4.  Köpeny a tengelytömítés körül 
Csatlakoztassa a betápláló és visszatérő vezetéket a köztes burkolat két csatlakozójához. A köztes 
burkolat alsó részén leeresztődugó található (Bg). Gőzbetáplálás esetén ez egy leeresztővezetékhez 
csatlakoztatható a kondenzvíz elvezetése érdekében.

Figyelem!     A csatlakoztatást követően ellenőrizze a fűtőkör tömítettségét, és légtelenítse  
megfelelő módon.

5.  Köpenyek a biztonsági nyomáscsökkentő szelepen –  
a rugóburkolat körül
A biztonsági nyomáscsökkentő szelep köpenyeit telített gőzzel  
(max. 10 bar, max. 180 °C) vagy nem veszélyes közegekkel  
(max. 10 bar, max. 200 °C) való használatra tervezték.  
Bo típusú menetes csatlakozókkal vannak ellátva (a méreteket  
lásd a 6.0 fejezetben).  A bekötésre menetes csővel vagy  
a menetben tömített csőcsatlakozásokkal van lehetőség  
(az ISO 7/1 szabványnak megfelelő kúpos menet).  
A menettípusról lásd a 3.21.7 szakaszt.

Gőzbetáplálás használata esetén a tápvezetéket a legmagasabb pozícióban csatlakoztassa,  
a visszavezető csövet pedig a legalacsonyabb pozícióban, hogy a kondenzvíz a legalsó vezetéken  
át távozzon. Folyadékbetáplálás esetén a két pozíciónak nincs jelentősége.

3.18.8.1 Tömítés
A tengely tömszelencéjéhez egy csatlakozás használatával fojtás, két csatlakozás használatával  
pedig átmosás alkalmazható, a tömítődoboz tömítőgyűrűjén keresztül.

Egy darab fojtott csatlakozás
A fojtási közeg egy csatlakozáson keresztüli betáplálására a következő esetekben kerül sor:
• Ha az önfelszívó szivattyú tömítésen (3000) keresztüli légbeszívását el kell kerülni, vagy 

ha a tömítőgyűrűknek kenésre van szükségük a szárazon futás megelőzése érdekében. 
Csatlakoztassa a tömítőgyűrűt (2020) a nyomóoldali karimához vagy egy másik folyadékhoz  
a Bd vagy Bi elemen keresztül. 
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Átmosási közeg keringetése  
nyomás nélkül (GG)

3.18.8.3 Kettős mechanikus tömítés – tandemes elrendezés
A csúszófelületek megfelelő kenése és hűtése érdekében  
(a tengelytömítés folyadék felőli oldalán) járjon el az egyszeres  
mechanikus tömítésről szóló részben leírtak szerint.

A Bj csatlakozón keresztül biztosítsa a közegellátást, amely  
a mechanikus tömítés fojtását adja a légkör felőli oldalon.  
Telepítse a fojtási közeg tartályát max. 1 méterrel a szivattyú  
fölé, és engedje a közeget nyomás nélkül vagy legalábbis  
túlnyomás nélkül keringeni. A hőszifon elvnek köszönhetően  
nyitott tartályból való betáplálás is lehetséges.

A fojtási közeg nyomását csökkenteni kell, hogy ne nyomja  
ki a mechanikus tömítést.

Az egyéb csatlakoztatási opciókról lásd a 3.18.8.6 szakaszt  
(Másodlagos bekötések).

Folyadékkör bekötése egyetlen mechanikus tömítésen keresztül

3.18.8.2 Egyszeres mechanikus tömítés
A csúszófelületek kenésének és hűtésének biztosítása érdekében közegáramlásra van szükség  
a mechanikus tömítés mentén. Járjon el a következőképpen: 

Egy csatlakozási pont
• Csatlakoztassa a szívó- vagy nyomókarimát Bd vagy Bi csatlakozóval.

Két csatlakozási pont
• A nyomókarimát Bd vagy Bi csatlakozóval, a szívókarimát pedig Bc csatlakozóval kösse be.

• A csővezetéket lássa el megfelelő kiegészítőkkel az áramlás csökkentése érdekében.

• A két csatlakozási pont egyikénél Bc bekötés használható töltőcsatlakozóként és légtelenítőként.

• Ha magas nyomóoldali nyomás esetén a tömítést (3000) tehermentesíteni kell. Csatlakoztassa  
a szívókarimát Bd vagy Bi csatlakozón keresztül. 
Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű területén a nyomás a légköri nyomás fölött legyen,  
hogy elkerülje a légbeszívást az utolsó tömítőgyűrűkön keresztül, ami a tömítés szárazon 
futásához vezet.

• A szivattyúzott folyadéknak fojtásra van szüksége, hogy elkerülhető legyen az atmoszférával 
való érintkezés (ha a folyadék korrozív vagy mérgező), illetve ha meg kell előzni a dörzshatású 
folyadékok tömítésen való felgyülemlését. 
Kössön be egy másik, tiszta folyadékot (pl. vizet) a Bd vagy Bi csatlakozón keresztül olyan 
nyomáson, amely nagyobb, mint a tömítés előtti nyomás. 
A folyadékból kis mennyiség az üzemi folyadékba fog szivárogni.

Két átmosási csatlakozó
Az átmosási közeg két csatlakozást igényel (a be- és kimenethez). Ezt a következőre használják: 

• A szivárgás leeresztéséhez, valamint a tömítés hűtéséhez vagy fűtéséhez (3000).  
Csatlakoztassa a bemenetet Bc vagy Bi csatlakozóval, a kimenetet pedig Bd vagy Bj 
csatlakozóval. A szivattyúzott folyadék és más közeg is használható átmosási közegként.
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Kettős mechanikus tömítés rögzítőgyűrű nélkül

Axiális rögzítőgyűrű az első mechanikus tömítésnél

3.18.8.4 Kettős mechanikus tömítés – egymásnak háttal igazítva

• A fojtási közeg kimeneteként a Bd vagy Bi csatlakozót 
használja, bemenetként pedig a Bj csatlakozók egyikét.

• A Bc csatlakozót betöltéshez és a légtelenítő  
dugóhoz használja (a H2-32/H3-32 modellnél és  
a tengelytömítés területe körül elhelyezett köpenyek 
esetén ez nem lehetséges). 

• Hagyja, hogy a közeg a csúszófelületek (B) között  
1-2 bar túlnyomáson keringjen a szivattyú oldalán (A) 
lévő tömítőtér nyomásához képest. Normál körülmények 
között a tömítési térben (A) a nyomás egyenlő  
a szívónyomás és a nyomáskülönbség (∆p)  
felének az összegével.

Rögzítőgyűrű
Az első mechanikus tömítésnél (a folyadék oldalán) axiális rögzítőgyűrű szerelhető fel (lásd még: 
4.7.7.3 szakasz, vagy EN12756 (DIN24960) szabvány). 

Ez a rögzítőgyűrű megakadályozza, hogy a mechanikus tömítés statikus része kinyomódjon  
a tartójából abban az esetben, ha a fojtási nyomás (B) csökken vagy megszűnik.

A rögzítőgyűrűt a statikus gyűrűhöz kell igazítani, és a mechanikus tömítéssel együtt kell szállítani.

Egyes mechanikus tömítések úgy vannak kialakítva, hogy az álló gyűrűt nem lehet kinyomni  
a tartójából. Ilyen esetben nincs szükség rögzítőgyűrűre.

3.18.8.5 Kazettás mechanikus tömítés
A kazettás mechanikus tömítés különféle konfigurációkban érhető el:
• Egyszeres mechanikus tömítés fojtóelemmel (szivárgásszabályozás vagy gőzfojtás) (GCT)
• Egyszeres mechanikus tömítés ajakos tömítéssel (folyadékfojtás) (GCQ)
• Kettős mechanikus tömítések (GCD)
• Tripla ajakos tömítés (LCT TV / LCT XX): alacsony nyomásfojtás vagy alacsony nyomásfojtás 

szivárgásészleléssel a 2. és 3. ajakos tömítés között

A részletekről és az átmosási/fojtási csatlakozókról lásd a 4.7.7.4 szakaszban lévő ábrát.
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Példák:

API terv 02/ ISO kód 00 – Nincs keringetés - de lehetséges
A csatlakozók dugóval vannak lezárva, és felhasználhatók a tengelytömítő tér esetleges jövőbeli 
légtelenítéséhez, illetve a keringetés vagy az átmosás bekötéséhez is. Ez a konfiguráció 
szabványosnak tekinthető a TopGear H modelleknél.

API tervek 11, 13, 21/ ISO kódok 02, 03, 06, 07 – Szivattyúzott folyadék keringetése
A szivattyúzott termék nyíláson keresztüli visszakeringetése a szivattyú nyomóoldalától a tengelytömítő 
kamrához vagy a tengelytömítő kamrától a szivattyú szívóoldalához. A folyadék belső útvonalon  
tér vissza. A kapacitás csökkentéséhez bizonyos korlátozások szükségesek.

Ha a szivattyúzott folyadék viszkózus, akkor a légtelenítés megkönnyítése érdekében javasolt  
a tömítőkamrát a szivattyú szívóoldalához csatlakoztatni, amennyiben a szívónyomás a légköri  
nyomás közelében vagy afölött van, és nem áll fenn a tömítésen keresztüli légbeszívás kockázata.

3.18.8.6 Másodlagos bekötések
Az ISO-kód vagy az API-terv alapján számos különféle csatlakozástípus lehetséges a keringetéshez, 
a fojtáshoz vagy a tengelytömítés átmosásához.

A tengelytömítés keringetési, fojtási és átmosási konfigurációinak áttekintése.

Tengelytömítés ISO 5199 kód API 610 terv

PQ 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 2,11,12,13,21,22,23,31,32,41,51,52,53,54,61,62
GS 02,03,04,05,06,07,08 2,11,12,13,21,22,23,31,32,41
GG, GCT, GCQ, 
GCD-tandem 02,03,04,05,06,07,08,09,10,13 2,11,12,13,21,22,23,31,32,41,51,52,61,62

GD,GCD 08,09,11,12,13 51,53,54,62
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Túlnyomásos tömítés (kettős tömítés)
A tengelytömítő kamrához külső tartályból vagy körből származó túlnyomásos tömítőfolyadékot 
vezetnek be. A tömítőfolyadéknak tisztának és a szivattyúzott folyadékkal összeférhetőnek kell lennie.

API tervek 53, 54/ ISO kódok 09, 11, 12  API tervek 51, 62/ ISO kódok 08, 13
Keringetett fojtóközeg    Nem keringetett fojtóközeg

API terv 61/ ISO kód 03 – Szivárgás-ellenőrzés és izolálás 
(Cartex TN3 GCT egykazettás mechanikus tömítés)
Ha a tömítőkamra nincs bekötve, akkor tömítésszivárgás-kontrollként szolgál (szivárgás az első 
tengelytömítésen keresztül). A tömítőkamra csővezetékhez köthető, amely leengedi a kiszivárgott 
közeget. A szárazon futás kockázata miatt ez az elrendezés csak egyszeres mechanikus kazettás 
tömítés esetén javasolt. 

API tervek 51, 62/ ISO kódok 08, 09, 13, 03 – Statikus fojtás
(GG dupla mechanikus tandem tömítés, Cartex TN3 GCT egykazettás mechanikus tömítés, Cartex 
QN3 GCQ egykazettás mechanikus tömítés, Cartex DN3 GCD dupla kazettás mechanikus tömítés).
Csatlakoztatható egy külső forrásból áramló, tiszta, nem nyomás alatti fojtási közeg is (folyadék  
vagy gőz).

API tervek 12, 22, 31, 32, 41/ ISO kódok 04, 05, 08, 09 – Tiszta átmosás
Tiszta folyadék áramoltatása a tömítőkamrához. A folyadék lehet szűrőszitán vagy ciklonleválasztón 
és nyíláson keresztül visszakeringetett szivattyúzott folyadék, vagy tiszta, a rendszerrel összeférhető 
folyadék is külső forrásból. Ez a közeg érintkezésbe kerül a szivattyúzott folyadékkal, ezért fontos  
az összeférhetőség.
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API terv 52/ ISO kódok 10, 03 – Keringetett fojtás
Nem túlnyomásos 
tömítőfolyadékot csatlakoztatnak, 
amely külső forrásból 
van betáplálva, és a két 
tengelytömítés között áramlik.

3.18.9 Útmutató a felszereléshez
Csupasztengelyes szivattyú esetén a hajtóművel való összeszerelést a felhasználónak kell elvégeznie. 
A felhasználónak emellett gondoskodnia kell a szivattyú biztonságos telepítéséhez és üzembe 
helyezéséhez szükséges eszközökről is.

3.18.9.1 A szivattyúegység szállítása
• A szivattyúegység emelése és szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás kellően 

erős konstrukciójú, és nem fog megsérülni a szállítás során.

• Használjon daruhorgokat az alaplemezen vagy a vázon. (Lásd: 1.0 fejezet)

3.18.9.2 A szivattyúegység alapozása
A szivattyúegységet alaplemezre vagy pontosan az alapzat szintjén elhelyezett vázra kell felszerelni. 
Az alapzatnak szilárdnak, vízszintesnek, simának és vibrációtól mentesnek kell lennie, mert csak így 
biztosítható a szivattyú és a meghajtás megfelelő működése. (Lásd a 3.18.2.5 szakaszt)

3.18.9.3 Variátorok, fogaskerékház, hajtóművek, motorok
Tanulmányozza a szállító által biztosított használati útmutatót.
Ha a szállítmány nem tartalmazza az útmutatót, forduljon a szivattyú szállítójához.
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3.18.9.4 Villanymotoros hajtás
• Mielőtt villanymotort csatlakoztatna a hálózati áramellátáshoz, tekintse át az áramszolgáltató  

helyi előírásait, valamint az EN 60204-1 szabványt.

• A villanymotorok bekötését bízza szakemberre. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megakadályozza az elektromos csatlakozások és a kábelek rongálódását.

Megszakító
A szivattyúegységen történő munkavégzés biztonsága érdekében szereljen fel egy megszakítót  
a géphez a lehető legközelebb. Emellett földzárlatkapcsolót is ajánlott felszerelni. A kapcsolóberen-
dezéseknek meg kell felelniük a hatályos előírásoknak, az EN 60204-1 szabvány szerint.

Motortúlterhelés elleni védelem
A motor túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére termikus vagy termomágneses megszakítót  
kell beépíteni. A kapcsolót állítsa be a motor által felvett névleges áramerősséghez.

Csatlakoztatás 
• A szükséges nagy indítónyomaték miatt ne használjon csillag-delta áramkört a villanymotorokhoz.

• Egyfázisú váltakozó áram esetén használjon olyan motorokat, amelyek indítónyomaték-
rásegítéssel rendelkeznek.

• Biztosítson kellően nagy indítónyomatékot a frekvenciavezérlésű motorok számára, és 
gondoskodjon a motor megfelelő hűtéséről alacsony fordulatszámon. Szükség esetén telepítsen 
kényszerített szellőztetésű motort.

3.18.9.5 Belsőégésű motorok
Ha a szivattyúegységben belsőégésű motort használ, tanulmányozza a szállítmány részeként kapott 
kezelési kézikönyvet. Ha a szállítmány nem tartalmazza az útmutatót, forduljon a szivattyú szállítójához.
A kézikönyvtől függetlenül az alábbi pontokat kell ellenőrizni minden belsőégésű motorral 
kapcsolatban:

• Megfelelés a helyi biztonsági előírásoknak
• A belsőégésű motor kipufogógázainak megfigyelése a belégzés megelőzése érdekében
• Az indítóberendezésnek automatikusan ki kell kapcsolnia, ha a motor beindult
• Tilos módosítani a motorfordulatszám gyárilag beállított maximumát
• A motor beindítása előtt ellenőrizni kell az olajszintet

Figyelem! 
• Ne járassa a motort zárt helyen
• Ne tankoljon, amíg jár a motor

Az elektromos berendezések, a terminálok 
és a vezérlőrendszerek alkatrészei nyugalmi 
állapotban is áram alatt lehetnek. Az ezekkel való 
érintkezés halálos balesetet, súlyos sérülést vagy 
helyrehozhatatlan anyagi kárt okozhat.

Vezeték Motor

U (Volt) 230/400 V 400 V

3 x 230 V delta –

3 x 400 V csillag delta
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3.18.9.6 Tengelykapcsoló
A belső fogazásű fogaskerekes szivattyú viszonylag nagy indítónyomatékot igényel.  A működtetés 
során sokkszerű terhelések fordulnak elő a fogaskerék-szivattyú működési elvével járó pulzálás miatt. 
Ezért válasszon olyan tengelykapcsolót, amely 1,5-szerese a normál állandó terheléshez ajánlott 
nyomatéknak.

Illeszkedés  
A teljes egységek szivattyútengelyét és motortengelyét a gyártás során precízen illesztik. 
A szivattyúegység felszerelése után ellenőrizni kell a szivattyú és a motor tengelyének illesztését,  
és szükség esetén újra kell illeszteni őket.

A tengelykapcsoló-tagok beállítása csak a villanymotor mozgatásával történhet!

1  Helyezzen egy vonalzót (A) a tengelykapcsolóra. Alátétek elvételével 
vagy hozzáadásával érje el, hogy a villanymotor a megfelelő 
magasságba kerüljön, azaz a vonalzó éle a tengelykapcsoló két 
felének teljes hosszán feküdjön fel (lásd az ábrát).

2  Ismételje meg az ellenőrzést a tengelykapcsoló oldalain a tengely 
magasságában. Állítsa be úgy a villanymotort, hogy a vonalzó éle  
a tengelykapcsoló két felének teljes hosszán felfeküdjön.

3  Ellenőrizze a beállítást még egyszer külső tapintókörzővel (B)  
2 átellenes pontban a tengelykapcsoló két felének oldalán  
(lásd az ábrát).

4  Ismételje meg ezt az ellenőrzést üzemi hőmérsékleten, és szánjon időt a minimális illesztési 
eltérés elérésére.

5  Szerelje fel a védőburkolatot. Lásd az alábbi ábrát és a megengedett legnagyobb tűréshatárokat 
felsoroló megfelelő táblázatot a tengelykapcsoló-tagok beállításához.

Helyzettűrések
Külső átmérő 

a csatlakozáshoz 
[mm]

Va Vamax - Vamin 

[mm]

Vrmax 

[mm]min [mm] max [mm] 

81-95 2 5* 4 6* 0.15 0.15

96-110 2 5* 4 6* 0.18 0.18

111-130 2 5* 4 6* 0.21 0.21

131-140 2 5* 4 6* 0.24 0.24

141-160 2 6* 6 7* 0.27 0.27

161-180 2 6* 6 7* 0.30 0.30

181-200 2 6* 6 7* 0.34 0.34

201-225 2 6* 6 7* 0.38 0.38

* = tengelykapcsoló távtartóval

Szíjhajtás
A szíjhajtások növelik a tengely végét és a csapágyakat érő terhelést. Ezért bizonyos korlátozásokra 
van szükség a tengelyterhelés maximuma, a viszkozitás, a szivattyúzási nyomás és a fordulatszám 
tekintetében.

3.18.9.7 A mozgó alkatrészek védelme
A szivattyú üzembe helyezése előtt helyezzen védőburkolatot a tengelykapcsolóra vagy a szíjhajtásra. 
A védőburkolatnak teljesítenie kell az EN 953 tervezési és konstrukciós szabvány előírásait.

100 °C fölötti üzemi hőmérséklet esetén gondoskodjon a csapágykonzol és a csapágyak 
megfelelő környezeti léghűtéséről. A csapágykonzol nyílásait nem kell védelemmel ellátni, ha a 
forgó alkatrészeken nincsenek olyan kinyúló elemek (kulcsok vagy kulcsnyílások), amelyek sérülést 
okozhatnak (lásd: prEN809). Ez megkönnyíti a tengelytömítés ellenőrzését és karbantartását.
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A szivattyú feltöltése

3.19 Indítási utasítások
3.19.1 Általános információk

A szivattyú akkor helyezhető üzembe, ha a 3.18 Telepítés fejezetben leírt összes intézkedést 
elvégezték.

• Az üzembe helyezés előtt a kezelőket teljeskörűen tájékoztatni kell a szivattyú/
szivattyúegység helyes üzemeltetéséről és a biztonsági előírásokról. A jelen  
kezelési kézikönyvnek mindig a személyzet rendelkezésére kell állnia.

• Az üzembe helyezés előtt a szivattyút/szivattyúegységet ellenőrizni kell látható 
sérülések szempontjából. Az esetleges sérüléseket vagy váratlan változásokat 
azonnal jelenteni kell az üzemvezetőnek.

3.19.2 A szivattyú tisztítása
A szivattyún belül ásványolaj-maradványok lehetnek, amelyek a szivattyú teszteléséből és a 
csapágyperselyek kezdeti kenéséből maradtak vissza. Ha az ilyen anyagok jelenléte nem elfogadható 
a szivattyúzott folyadékhoz, a szivattyút alaposan meg kell tisztítani. Járjon el a 3.21.2.8 szakaszban 
leírtak szerint (A folyadék leeresztése). 
Megjegyzés:     az élelmiszeripari alkalmazásokhoz készült szivattyúkat élelmiszeripari szempontból 

biztonságos olajjal konzerválják. Az alkalmazott termék egy NSF H3 által 
jóváhagyott olaj (oldható). Az NSF H3 jóváhagyás ellenére a szivattyút az első 
indítás előtt alaposan meg kell tisztítani. 

3.19.2.1 A szívóoldali vezeték tisztítása
A TG szivattyú első üzembe helyezésekor a szívóoldali vezetéket alaposan meg kell tisztítani.
Ne használja a szivattyút. A TG szivattyú nem alkalmas alacsony viszkozitású, szennyezett  
folyadékok szivattyúzására. 

3.19.3 Légtelenítés és feltöltés
A megfelelő működés érdekében a szivattyút az első 
indítás előtt légtelenítse, és töltse fel a szivattyúzni kívánt 
folyadékkal.

• Csavarja le a Bb, Bc, Be és Bd töltőnyílások dugóit.  
Töltse fel a szivattyút a szivattyúzni kívánt folyadékkal. 
Ezzel egyidejűleg megtörténik a szivattyú légtelenítése.

• Húzza meg szorosra a töltőnyílások dugóit.

• Amikor a TG szivattyút első alkalommal helyezik üzembe,  
illetve ha új tömítéseket szerelnek fel, a tömítéseket  
összenyomó csavarokat 3-4 nap elteltével újra meg kell  
húzni (a meghúzási nyomatékokról lásd a 3.21.3.1 szakaszt).
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3.19.4 Ellenőrzőlista – Első indítás 
Szervizmunkákat követően, illetve a szivattyú első üzembe helyezésekor (első indítás) ellenőrizze  
a következő listán lévő elemeket:

 Betápláló- és nyomóvezeték

c	 Tisztítsa meg a szívóoldali és nyomóoldali csöveket.
c	 Ellenőrizze a szívóoldali és nyomóoldali csöveket szivárgás szempontjából.
c	 A szívóoldali vezetéknek biztosítson megfelelő védelmet az idegen testek bejutása ellen.

 Jellemzők

c	Ellenőrizze a szivattyú és a biztonsági nyomáscsökentő szelep jellemzőit (szivattyútípus –  
lásd az adattáblát, fordulatszám, üzemi nyomás, teljesítmény, üzemi hőmérséklet, forgásirány, 
NPSHr stb.).

 Villamos telepítés

c	 A villamos telepítést a helyi előírások szerint kell elvégezni.
c	 A motor feszültsége feleljen meg a hálózati feszültségnek. Ellenőrizze a kapocslécet.
c	 Ügyeljen arra, hogy az indítónyomaték kellően nagy legyen (nem szabad csillag/delta  

indítást alkalmazni).
c	 A motorvédelmet állítsa be megfelelően.
c	 A motor forgásiránya feleljen meg a szivattyú forgásirányának.
c	 Ellenőrizze a motor forgását (az egységről leválasztva).

 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep

c	 Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a biztonsági nyomáscsökkentő szelep  
(a szivattyúra vagy a csővezetékre).

c	 Ellenőrizze a biztonsági nyomáscsökkentő szelep megfelelő helyzetét. A biztonsági 
nyomáscsökkentő szelep áramlási iránya feleljen meg a szívó- és nyomóvezetékek helyzetének.

c	 Telepítsen kettős biztonsági nyomáscsökkentő szelepet, ha a szivattyút mindkét irányban 
használják.

c	 Ellenőrizze a biztonsági nyomáscsökkentő szelep kioldási nyomását (lásd az adattáblát).

 Köpenyek

c	 Telepítse a köpenyeket.
c	 Ellenőrizze a hűtő-/fűtőközeg maximális nyomását és hőmérsékletét.
c	 Alkalmazza és kösse be a megfelelő fűtőközeget vagy hűtőközeget.
c	 Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelel-e a biztonsági szabványoknak.

 Tengelytömítés

c	 Ellenőrizze a hűtő- vagy fűtőkört szivárgás szempontjából.
c	 Ellenőrizze a fojtási vagy átmosási közeg nyomását, hőmérsékletét, jellegét és bekötéseit. 
c	 Egymásnak háttal elrendezett dupla mechanikus tömítés esetén a pufferközeget nyomás  

alá kell helyezni a szivattyú elindítása előtt.
c	 A PR-verzió (fordított tömítés) használata esetén csokoládéipari alkalmazásokhoz: 

A tömítést az üzemben kézi erővel enyhén meghúzzák. Csokoládé szivattyúzásakor a tömítést 
apránként kell meghúzni az első indításkor, hogy a lehető legkisebb szivárgást érjük el, ami éppen 
csak elegendő a tömítőgyűrűk kenéséhez. A túlságosan szivárgó csokoládé miatt túlmelegedhet 
a tömítés, ami karamellizációt okozhat és a tömítés túlzott kopását eredményezi. Győződjön meg 
arról, hogy a külső kenőzsír-ellátás működik, hogy megfelelően kenje a perselyes csapágyat  
az indításkor.

 Hajtás

c	 Ellenőrizze a szivattyú, a motor, a fogaskerékház stb. állapotát.
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 Védelem

c	 Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági eszköz (csatolók, forgó alkatrészek, 
hőmérsékletfigyelő) a helyén van és működőképes.

c	 A 60 °C-on vagy afölött működő szivattyúk esetében győződjön meg arról, hogy megfelelő 
védelem van biztosítva a véletlen érintés ellen.

3.19.5 Indítás
A szivattyú üzembe helyezésekor a következő ellenőrzőlistát és eljárást kövesse:

c	 Töltse fel folyadékkal a szivattyút.
c	 Gondoskodjon a szivattyú megfelelő előmelegítéséről.
c	 Ellenőrizze a fojtási közeg meglétét. Szabadon tud keringeni?
 (Figyelem: GD-konfiguráció esetén: Nyomás alatt van a tömítés?)
c	 A szívó- és nyomóoldali szelepek legyenek teljesen nyitva.
c	 Indítsa el a szivattyút rövid időre, és ellenőrizze a motor forgásirányát.
c	 Indítsa el a szivattyút, és ellenőrizze a folyadék felszívását (szívónyomás).
c	 Ellenőrizze a szivattyú fordulatszámát.
c	 Ellenőrizze a nyomóoldali vezetéket és a tömítést szivárgás szempontjából.
c	 Ellenőrizze a szivattyú megfelelő működését.
c	 Ha a tömszelence (PO és PQ változatok) szivárgása túl erős, állítsa be (szorosabbra húzással)  

a tömszelence nyomását. 
 A PR-változat (fordított tömítés) használata esetén csokoládé szivattyúzásakor a tömítést 

apránként kell meghúzni az első indításkor, hogy a lehető legkisebb szivárgást érjük el, ami éppen 
csak elegendő a tömítőgyűrűk kenéséhez. A túlságosan szivárgó csokoládé miatt túlmelegedhet 
a tömítés, ami karamellizációt okozhat és a tömítés túlzott kopását eredményezi. Győződjön  
meg arról, hogy a külső kenőzsír-ellátás működik, hogy megfelelően kenje a perselyes  
csapágyat az indításkor.

3.19.6 Leállítás
A szivattyú üzemen kívül helyezésekor a következő eljárást kövesse:

c	 Kapcsolja ki a motort.
c	 Zárja el az összes segédvezetéket (fűtő-/hűtőkör, átmosási/fojtási közeg köre). 
c	 Ha el kell kerülni a folyadék megszilárdulását, tisztítsa meg a szivattyút, amíg a folyadék  

még folyékony állapotban van. 

Lásd még: 3.21 Karbantartási útmutató

Figyelem!     Ha a folyadék visszaáramlik a nyomóvezetékből a szivattyúba, akkor elképzelhető,  
hogy a szivattyú ellenkező irányban forog. Ezt megakadályozhatja úgy, hogy elzárja  
a nyomóvezeték szelepét az utolsó forgási ciklusok alatt.

3.19.7 Rendellenes működés
Figyelem!    Rendellenes működés vagy problémák esetén a szivattyút azonnal le kell állítani  

és üzemen kívül kell helyezni. Értesítsen minden felelőst. 

c	 A szivattyú újraindítása előtt állapítsa meg a probléma okát és hárítsa el a problémát.
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3.20 Hibaelhárítás

Tünet Ok Teendő
Nincs áramlás
A szivattyú nem 
végez önfelszívást

Túl nagy emelési magasság 1 • Csökkentse a különbséget
a szivattyú és a szívótartály szintje között.

• Növelje a szívócső átmérőjét.
• Csökkentse a szívócső hosszát és összetettségét 

(minél kevesebb könyökidomot vagy hasonló 
szerelvényt használjon).
Lásd még a 3.18 Telepítés szakaszt.

Levegőszivárgás a szívócsőben 2 • Javítsa a szivárgást.
Nagyon alacsony viszkozitás 3 • Növelje a szivattyú fordulatszámát és csökkentse az 

axiális hézagot (lásd: 3.21 Karbantartási útmutató).
A szívószűrő vagy szitaszűrő el van 
tömődve

4 • Tisztítsa meg a szívószűrőt vagy szitaszűrőt.

A szivattyúházat nem megfelelően 
helyezték vissza javítás után

5 • Szerelje fel helyesen a szivattyúházat. 
Lásd: 3.18 Telepítés. 

Helytelen forgásirány a motornál 6 • 3 fázisú meghajtásoknál cseréljen fel 2 csatlakozót.
• Módosítsa a szívó- és nyomónyílást.  

(Figyelem! Ellenőrizze a biztonsági  
nyomáscsökkentő szelep helyét.)

A szivattyú elakad, 
illetve az áramlás 
szabálytalan

A szívótartály folyadékszintje  
túl alacsony

7 • Korrigálja a folyadékellátási hibát
• Szereljen fel szintkapcsolót

Túl nagy teljesítmény 8 • Csökkentse a szivattyú fordulatszámát, vagy 
alkalmazzon kisebb teljesítményű szivattyút.

• Szereljen fel megkerülővezetéket visszacsapószeleppel.
Légbeszívás 9 • Javítsa a levegőszivárgást a szívócsőben.

• Ellenőrizze vagy cserélje a tengelytömítést.
• Ellenőrizze a tengelytömítést, illetve biztosítson fojtást.
• Helyezze fel a Bb dugót a szivattyú nyomóoldalára, 

hogy növelje a tömítődobozban fennálló nyomást.
Kavitáció 10 • Csökkentse a különbséget a szivattyú  

és a szívótartály szintje között.
• Növelje a szívócső átmérőjét.
• Csökkentse a szívócső hosszát és összetettségét 

(minél kevesebb könyökidomot vagy hasonló 
szerelvényt használjon).
Lásd még: 3.18 Telepítés.

A szivattyúban párolog a folyadék 
(pl. felmelegedés miatt)

11 • Ellenőrizze a hőmérsékletet.
• Ellenőrizze a folyadék páranyomását.
• Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.  

Szükség esetén telepítsen nagyobb szivattyút.
Elégtelen 
teljesítmény

A szivattyú fordulatszáma túl 
alacsony

12 • Növelje a szivattyú fordulatszámát.  
Figyelem! Ne lépje túl a maximális fordulatszámot,  
és ellenőrizze az NPSHr értékét.

Légbeszívás 13 • Javítsa a levegőszivárgást a szívócsőben.
• Ellenőrizze vagy cserélje a tengelytömítést.
• Ellenőrizze a tengelytömítés fojtását, illetve biztosítson 

fojtást.
• Helyezze fel a Bb dugót a szivattyú nyomóoldalára, 

hogy növelje a tömítődobozban fennálló nyomást.
Kavitáció 14 • Csökkentse a különbséget a szivattyú és a szívótartály 

szintje között.
• Növelje a szívócső átmérőjét.
• Csökkentse a szívócső hosszát és összetettségét 

(minél kevesebb könyökidomot vagy hasonló 
szerelvényt használjon). 
Lásd még a 3.18 Telepítés szakaszt.

Az ellennyomás túl magas 15 • Ellenőrizze a nyomóvezetéket.
• Növelje a csőátmérőt.
• Csökkentse az üzemi nyomást.
• Ellenőrizze a tartozékokat (szűrő, hőcserélő stb.).

A biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep túl alacsony értékre  
van állítva

16 • Helyes nyomásbeállítás.
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Tünet Ok Teendő
Elégtelen 
teljesítmény

Túl alacsony viszkozitás 17 • Növelje a szivattyú fordulatszámát.  
Figyelem! Ne lépje túl a maximális 
fordulatszámot, és ellenőrizze az NPSHr értékét.

• Szükség esetén telepítsen nagyobb szivattyút.
• • Ha a szivattyút fűtőköpenyekkel vagy elektromos 

fűtéssel fűtik, csökkentse a fűtési teljesítményt.
Axiális hézag 18  • Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja  

az axiális hézagot. 
Lásd: 3.21 Karbantartási útmutató.

Felszabaduló gázok 19 • Növelje a szivattyú fordulatszámát.  
Figyelem! Ne lépje túl a maximális 
fordulatszámot, és ellenőrizze az NPSHr értékét.

• Telepítsen nagyobb szivattyút
A szivattyú túl zajos Túl magas a szivattyú fordulatszáma 20 • Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.  

Szükség esetén telepítsen nagyobb szivattyút.
Kavitáció 21 • Csökkentse a különbséget a szivattyú  

és a szívótartály szintje között.
• Növelje a szívócső átmérőjét.
• Csökkentse a szívócső hosszát és összetettségét 

(minél kevesebb könyökidomot vagy hasonló 
szerelvényt használjon). 
Lásd még a 3.18 Telepítés szakaszt.

Az ellennyomás túl magas 22 • Növelje a csőátmérőt.
• Csökkentse az üzemi nyomást.
• Ellenőrizze a tartozékokat (szűrő, hőcserélő stb.).

Tengelykapcsoló-illeszkedési hiba 23 • Ellenőrizze és korrigálja az illeszkedést. 
Lásd még a 3.18 Telepítés szakaszt.

Az alaplemez vagy a csővezetékek 
vibrációja

24 • Használjon nehezebb alaplemezt és/vagy rögzítse 
erősebben az alaplemezt/csővezetékeket.

A golyóscsapágyak megrongálódtak  
vagy elkoptak

25 • Cserélje ki a golyóscsapágyakat.

A szivattyú túl 
sokat fogyaszt vagy 
túlzottan felforrósodik

Túl magas a szivattyú fordulatszáma 26 • Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.  
Szükség esetén telepítsen nagyobb szivattyút.

A tömszelence túl szoros 27 • Ellenőrizze vagy cserélje a tömszelencét.
Tengelykapcsoló-illeszkedési hiba 28 • Ellenőrizze és korrigálja az illeszkedést.

Lásd még a 3.18 Telepítés szakaszt.
A viszkozitás túl nagy 29 • Növelje az axiális hézagot. 

Lásd: 3.21 Karbantartási útmutató.
• Melegítse a szivattyút.
• Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.
• Növelje a nyomóvezeték átmérőjét.

Gyors kopás Az ellennyomás túl magas 30 • Növelje a csőátmérőt.
• Csökkentse az üzemi nyomást.
• Ellenőrizze a tartozékokat (szűrő, hőcserélő stb.). 

Szilárd anyag került a folyadékba 31 • Szűrje a folyadékot.
A szivattyú szárazon fut 32 • Korrigálja a folyadékellátási hibát.

• Szereljen fel szintkapcsolót vagy szárazfutás  
elleni védelmet.

• Melegítse fel a folyadékot.
• Szüntesse meg vagy csökkentse a légbeszívást.

Korrózió 33 • Használjon más anyagú szivattyút vagy 
alkalmazásparamétereket.

Motortúlterhelés Az ellennyomás túl magas 34 • Növelje a csőátmérőt.
• Csökkentse az üzemi nyomást.
• Ellenőrizze a tartozékokat (szűrő, hőcserélő stb.).

A tömszelence túl szoros 35 • Ellenőrizze és cserélje a tömszelencét.
A viszkozitás túl nagy 36 • Növelje az axiális hézagot. 

Lásd: 3.21 Karbantartási útmutató.
• Melegítse a szivattyút.
• Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.
• Növelje a nyomóvezeték átmérőjét.

Szivattyúszivárgás A tömszelence túlzottan szivárog 37 • Ellenőrizze vagy cserélje a tömszelencét.
A mechanikus tömítés szivárog 38 • Cserélje a mechanikus tömítést.
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3.20.1 Újrafelhasználási és ártalmatlanítási útmutató
3.20.1.1 Újrafelhasználás

A szivattyú újrafelhasználását vagy üzemen kívül helyezését csak a belső részek teljes leeresztése  
és tisztítása után szabad megkezdeni. 

Figyelem!
Ennek során tartsa be a vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi előírásokat. A folyadékokat 
engedje le, és használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést a helyi előírások szerint.

3.20.1.2 Ártalmatlanítás
A szivattyú ártalmatlanítását csak a teljes leeresztést követően szabad megkezdeni.
Járjon el a helyi előírások szerint.

Ha ez alkalmazható, szerelje szét a terméket, és hasznosítsa újra az alkatrészeket és anyagokat.

Figyelem!     Ha a tünetek nem szűnnek meg, a szivattyút azonnal üzemen kívül kell helyezni.  
Forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Tünet Ok Teendő
A mechanikus 
tömítés túl gyorsan 
elhasználódik

A viszkozitás túl nagy 39 • Fűtse a szivattyút.
• Szereljen fel dupla mechanikus tömítést.

Nem megfelelő légtelenítés /  
szárazon futás

40 • Töltse fel a szivattyút folyadékkal
• Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep  

vagy a felső fedél helyzetét.
Túl magas hőmérséklet 41 • Csökkentse a hőmérsékletet.

• Szereljen fel megfelelő mechanikus tömítést.
Túl hosszú ideig tartó önfelszívás / 
szárazon futás

42 • Rövidítse le a szívócsövet.
• Biztosítson szárazfutás elleni védelmet.
• Ellenőrize a mechanikus tömítés maximálisan 

megengedett szárazon futási idejét.
A folyadék dörzshatású 43 • Szűrje vagy semlegesítse a folyadékot.

• Szereljen fel dupla mechanikus tömítést 
kemény tömítőfelületekkel, és alkalmazzon 
tömítőfolyadékot.
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3.21 Karbantartási útmutató
3.21.1 Általános információk

Ez a fejezet csak azokat a műveleteket ismerteti, amelyeket a helyszínen elvégezhet a szokásos 
karbantartás során. 
A szervizt igénylő karbantartás és javítás érdekében forduljon a helyi beszállítóhoz.

• A nem megfelelő, hibás és/vagy rendszertelen karbantartás a szivattyú működési hibáit, magas 
javítási költségeket és hosszú távú üzemképtelenséget eredményezhet. Ezért gondosan kövesse 
az ebben a fejezetben megadott iránymutatásokat.

 A szivattyú karbantartási műveletei, az ellenőrzések, a megelőző karbantartás vagy a berendezés 
eltávolítása során mindig kövesse az előírt eljárásokat.

 Ezen utasítások vagy figyelmeztetések be nem tartása veszélyes lehet a felhasználó számára  
és / vagy súlyosan károsíthatja a szivattyút / szivattyúcsoportot. 

• A karbantartási műveleteket csak képzett szakember végezheti. Mindig viselje a szükséges 
biztonsági ruházatot, amely védelmet nyújt a magas hőmérséklet és a káros és/vagy maró hatású 
folyadékok ellen. Győződjön meg róla, hogy a személyzet elolvassa a teljes használati útmutatót, 
és különösen azokat a fejezeteket, amelyek a munkára vonatkoznak.

• Az SPX nem felelős az iránymutatások be nem tartásából eredő balesetekért és károkért.

3.21.2 Előkészítés
3.21.2.1 Környezet (a helyszínen)

Mivel bizonyos alkatrészek nagyon kicsi tűréshatárokkal rendelkeznek és/vagy érzékenyek, tiszta 
munkakörnyezetet kell fenntartani a helyszíni karbantartás során.

3.21.2.2 Szerszámok
A karbantartási és javítási munkákhoz csak olyan technikailag megfelelő szerszámokat használjon, 
amelyek jó állapotban vannak.

3.21.2.3 Leállítás
A karbantartási és ellenőrzési tevékenység megkezdése előtt a szivattyút üzemen kívül kell helyezni. 
A szivattyút/szivattyúegységet teljesen nyomásmentesíteni kell. Ha a szivattyúzott folyadék lehetővé 
teszi, hagyja a szivattyút lehűlni a környezeti hőmérsékletre.

3.21.2.4 Motorral kapcsolatos biztonsági tudnivalók
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy a motor ne indulhasson el, amíg a szivattyún 
dolgozik. Ez különösen fontos a távirányítható villanymotoroknál.
Kövesse az alábbi eljárást:
• Állítsa a szivattyún lévő megszakítót kikapcsolt helyzetbe.
• Kapcsolja ki a szivatyút a vezérlődoboznál.
• Zárja le a vezérlődobozt vagy helyezzen figyelmeztető táblát a vezérlődobozra.
• Távolítsa el a biztosítékokat, és vigye őket magával a munkavégzés helyére.
• Ne távolítsa el a védőburkolatot a tengelykapcsoló körül, amíg a szivattyú teljesen le nem állt.

3.21.2.5 Konzerválás
Ha a szivattyút hosszabb ideig nem fogják használni:

• Először eressze le a szivattyút.
• Ezután kezelje a belső részeket VG46 ásványolajjal vagy más tartósító folyadékkal (például 

étkezési minőségű élelmiszerolaj).
• A szivattyút hetente egyszer rövid időre be kell kapcsolni, vagy a tengelyt hetente egyszer  

teljes fordulattal el kell forgatni. Ez biztosítja a védőolaj megfelelő áramlását.
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3.21.2.6 Külső tisztítás
• Tartsa a szivattyú felületét a lehető legtisztább állapotban. Ez leegyszerűsíti az ellenőrzést, 

továbbá biztosítja a jelölések olvashatóságát és azt, hogy nem a kezelők ne feledkezzenek  
meg a zsírzógombokról.

• Győződjön meg arról, hogy a tisztítószerek nem lépnek be a golyóscsapágy-térbe. Fedje le 
azokat az alkatrészeket, amelyek nem érintkezhetnek folyadékokkal. Tömített csapágyak esetén 
ügyeljen arra, hogy a tisztítószerek ne károsítsák a gumitömítéseket. Soha ne permetezze  
a szivattyú forró részeit vízzel, mivel bizonyos komponensek megrepedhetnek a hirtelen hűtés 
miatt, és a szivattyúzott folyadék a környezetbe fröccsenhet.

3.21.2.7 Villamos telepítés
• Az elektromos berendezés karbantartási műveleteit csak szakképzett személyzet végezheti, 

és csak az elektromos áramellátás leválasztása után. Óvatosan kövesse a nemzeti biztonsági 
előírásokat.

  Tartsa be a fent említett előírásokat, ha úgy végzi a munkát, hogy a tápegység csatlakoztatva van.

• Győződjön meg róla, hogy a tisztítandó elektromos eszközök megfelelő szintű védelemmel 
rendelkeznek (pl. az IP54 védelmet nyújt a por és a fröccsenő víz ellen, de a vízsugarak ellen 
nem). Lásd az EN 60529 szabványt. Válasszon megfelelő módszert az elektromos készülékek 
tisztítására.

• A meghibásodott biztosítékokat csak megfelelő kapacitású eredeti biztosítékokra cserélje.

• Minden karbantartás után ellenőrizze az elektromos berendezés alkatrészeit látható károsodások 
szempontjából, és szükség esetén javítsa.

3.21.2.8 A folyadék leeresztése 
• A nyomást és a szívóvezetéket a szivattyúhoz a lehető legközelebb zárja el.

• Ha a szivattyúzott folyadék nem szilárdul meg, hagyja, hogy a szivattyú lehűljön a környezeti 
hőmérsékletre a leengedés előtt.

• Olyan folyadékok esetén, amelyek szobahőmérsékleten megszilárdulnak vagy nagyon viszkózussá 
válnak, a szivattyút azonnal ki kell üríteni a csővezetékről történő leválasztást követően. Mindig 
viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

• Védje magát védősisakkal. A folyadék kispriccelhet a szivattyúból.

• Nyissa ki a Be, Bb, Bc és Bd légtelenítőnyílásokat.

• Ha nincs leeresztővezeték, akkor óvintézkedéseket  
kell tenni annak érdekében, hogy a folyadék ne  
szennyezze a környezetet.

• Nyissa ki a szivattyúház alján lévő Ba leeresztőcsapot.

• Hagyja a folyadékot kifolyni.

• A szivattyútereket átmosóközeggel vagy  
tisztítófolyadékkal öblítse át oly módon, hogy  
egy öblítőrendszert csatlakoztat a következő  
bemeneti nyílásokhoz:

- Ba, Be:  a térfogatkiszorító rész
- Ba, Bb:  a rotor mögötti tér
- Ba, Bd:  a csapágypersely és az első mechanikus 

tömítés mögötti tér a GS, GG és GC 
tengelytömítés-változatok esetén

- Ba, Bc:  a csapágypersely és a mechanikus 
tömítődoboz mögötti tér a GD 
tengelytömítés-változat esetén

- Bc, Bd:  tömítési terület és tömítőgyűrű a PQ 
tengelytömítés-változat esetén

• Szerelje vissza a dugókat, és zárja a szelepeket, ha vannak ilyenek.
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3.21.3.2 Műanyag vagy gumi alkatrészek
 • Ne tegye ki a gumiból vagy műanyagból készült alkatrészeket (kábelek, tömlők, tömítések) 

olajoknak, oldószereknek, tisztítószereknek vagy egyéb vegyszereknek, kivéve, ha alkalmasak 
erre.

• Ezeket az alkatrészeket ki kell cserélni, ha tágulást, zsugorodást, keményedést vagy egyéb 
károsodást tapasztal rajtuk.

3.21.3.3 Lapos tömítések
• Soha ne használja újra a lapos tömítéseket.
• A lapos tömítéseket és az elasztikus gyűrűket a dugók alatt mindig eredeti SPX alkatrészekre 

cserélje.

3.21.3.4 Szűrő vagy szitaszűrő
A szívóvezeték alján lévő szűrőket vagy szitaszűrőket rendszeresen tisztítani kell.
Figyelem! A szívócsőben eltömődött szűrő elégtelen szívónyomást eredményezhet a 
beömlőnyílásnál. A nyomócsőben eltömődött szűrő nagyobb nyomást eredményezhet.

3.21.3.5 Súrlódásgátló csapágyak
A TG H2-32 és TG H3-32 szivattyúk 2RS golyóscsapágyai teljes élettartamra szóló, az üzemi 
hőmérsékletnek megfelelő kenéssel rendelkeznek. Nem igényelnek rendszeres kenést.

A TG H6-40 mérettől kezdődően a szivattyúk golyóscsapágyai rendszeresen zsírozhatók a 
csapágyfedélen lévő zsírzófejen keresztül.

Ajánlott kenőzsírok (a szállítóval is egyeztesse!)

Szállító NLGI-2 NLGI-3 Szállító NLGI-2 NLGI-3

BP LS2 LS3 Mobil Mobilux EP2
Chevron Polyurea EP grease-2

SKF
LGMT2 LGMT3

Esso
BEACON 2 (*) BEACON 3 LGHP2/1 (*)
BEACON EP2 (*) UNIREX N3 (*)

Shell
ALVANIA R2 ALVANIA R3

Fina
LICAL EP2 CERAN HV DARINA GREASE R2
MARSON L2 Texaco Multifak EP-2

Gulf Crown Grease No.2 Crown Grease No.3 Total Multis Complex SHD 220

(*)  Az SPX által javasolt kenőanyagok.

Dugó szegéllyel és rugalmas alátéttel

Csavar Ma (Nm) 
8.8 / A4

Dugó szegéllyel és 
lapos tömítéssel Ma (Nm)

M6 10 G 1/4 20
M8 25 G 1/2 50
M10 51 G 3/4 80
M12 87 G 1 140
M16 215 G 1 1/4 250
M20 430
M24 740
M30 1500

3.21.2.9 Folyadékkörök
• Nyomásmentesítse a köpenyeket és a megfelelő folyadékköröket.
• Válassza le a csatlakozókat a köpenyekről és a keringető vagy átmosási/fojtási közeg köreiről.
• Szükség esetén tisztítsa meg a köpenyeket és a köröket sűrített levegővel.
• Kerülje a folyadék vagy a termikus olaj környezetbe jutását.

3.21.3 Specifikus alkatrészek
3.21.3.1 Anyák és csavarok

A sérült anyákat és csavarokat vagy a hibás menetű alkatrészeket a lehető leghamarabb el kell 
távolítani, és ugyanazon rögzítési osztályba tartozó alkatrészekkel kell kicserélni. 

• Lehetőleg használjon nyomatékkulcsot.
• A meghúzási nyomatékokról lásd az alábbi táblázatot.
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TG H szivattyútípus Csapágytípus Zsír mennyisége (gramm)

2-32 3302-2RS Nincs szükség újrakenésre
3-32 3302-2RS Nincs szükség újrakenésre
6-40 3204 vagy 5204A 5
15-50 3206 vagy 5206A 10
23-65 3206 vagy 5206A 10
58-80 3307 vagy 5307A 15
86-100 3308 vagy 5308A 20
185-125 3310 vagy 5310A 25
360-150 7312 BECBJ párosítva 40

TG H szivattyúméret
Maximális megen-
gedett sugárirányú 
hézagok

2-32 és 6-40 között 0.10 mm
15-50 és 23-65 között       0.15 mm
58-80 és 86-100 
között     0.25 mm

185-125 0.30 mm
360-150 0.35 mm

3.21.3.6 Siklócsapágyak
Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szivattyút a fogaskerekek és a siklócsapágyak kopása 
szempontjából, hogy elkerülje a többi alkatrész túlzott elhasználódását. 

• Gyors ellenőrzést végezhet az elülső és hátsó kihúzási 
rendszerrel.  A siklócsapágyak megengedett legnagyobb 
sugárirányú hézagait lásd a táblázatban.

• A siklócsapágyak cseréje esetén forduljon  
a helyi beszállítóhoz. 

 A 2RS golyóscsapágyak teljes élettartamukra szóló kenéssel rendelkeznei, és nem kell  
őket újrakenni. 
ISO 3000 és AFBMA 5000 egyaránt alkalmazható, és ugyanaz a beépített méretük.

• Ha a súrlódásgátló csapágyat 4 alkalommal újratöltötték, meg kell tisztítani.  
Cserélje ki a régi zsírt újra, vagy újítsa fel a súrlódásgátló csapágyakat.

• Magas hőmérséklet esetén a súrlódásgátló csapágyakat 500 és 1000 üzemóránként újra  
kell kenni:

 - NLGI-2 osztályú kenőzsír használatakor: 90 °C-nál magasabb üzemi hőmérséklethez
 - NLGI-3 osztályú kenőzsír használatakor: 120 °C-nál magasabb üzemi hőmérséklethez

• Ha a terhelés rendkívül magas, abban az esetben, ha a zsír nagy mennyiségű olajat veszít,  
a csúszásgátló csapágyak minden csúcsterhelés után újbóli kenést igényelnek. Javasoljuk,  
hogy még a szivattyú működése közben, de a csúcsterhelés után végezze az újrakenést.

Az SPX által ajánlott standard „többcélú” zsír (NLGI-2 konzisztenciaosztály) -50–160 °C 
hőmérséklet-tartományban használható.

Ennél magasabb hőmérséklet esetén a standard zsírt magas hőmérsékletű zsírral kell helyettesíteni 
(NLGI-3 konzisztenciaosztály). Ez a zsír a konkrét terméktől függően akár 180 °C-ig használható.

-20 °C alatti üzemi hőmérséklet esetén, illetve ha nem az SPX által javasolt zsírral történik az 
újratöltés, gondosan konzultáljon a szállítóval az adott körülményeknek leginkább megfelelő zsír 
kiválasztásához. 

Ha a szivattyú egy rendszer része lesz, illetve szélsőségesen magas vagy alacsony 
hőmérsékleten fog működni, akkor a kenőzsír szállítójával együttműködve kell meghatározni 
a megfelelő kenőanyagot és kenési intervallumot.

Ne használjon együtt eltérő osztályú vagy gyártmányú zsírokat. Az ilyen keverékek súlyos károkat 
okozhatnak. Forduljon a helyi kenőzsírszállítóhoz.

Újrakenés
• A TG H6-40 szivattyúmérettől kezdődően a golyóscsapágyak a zsírzógombon keresztüli 

rendszeres kenést igényelnek 5000 üzemóránként vagy 12 havonta (a kettő közül a korábbi).
• Adjon hozzá megfelelő osztályú kenőzsírt (lásd: 3.21.3.5). Kerülje a túltöltést (lásd az alábbi 

táblázatot).
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Helyes

Helytelen

TG H6-40 és TG H360-150 között: 
5 db

A tömítőgyűrűk hajlítása és megcsavarása

2. Tömszelence felszerelése
  1.  Először hajlítsa és csavarja meg a tömítőgyűrűt  

az ábrán látható módon.
 2.  Csavarja a szivattyútengely köré, és szorosan nyomja  

a gyűrűt az aljához.
   •  Használjon megfelelő méretű tömítőgyűrűket
   •   Ne használjon éles tárgyat (például csavarhúzót),  

hogy a gyűrűt a helyére nyomja, mivel az elvághatja  
a gyűrűt. Ehelyett használja egy megfelelő méretű  
cső félbevágott darabját.

 3. A következő gyűrűket ugyanígy helyezze fel.  
   Egyenként nyomja le őket. Ügyeljen arra, hogy az egymást  

követő gyűrűk bevágásait 90 fokban elforgassa.    
 4.  Miután az összes tömítőgyűrűt felhelyezte, nyomja rá  

a tömszelencét (2040) az utolsó felhelyezett gyűrűre,  
majd kézzel húzza meg átellenesen az anyákat.

   Vigyázzon, hogy az anyákat ne húzza túl szorosra!
    A szárazon futás elkerülése érdekében a tengely tömszelencéjének kis mértékben  

mindig szivárognia kell.

3. A szivattyú bejáratása
  1. Töltse fel a szivattyút és indítsa el.
 2. Engedje, hogy az új tömítőgyűrűk néhány óráig fussanak.  

  Figyelem! Ezalatt a tömszelence a szokásosnál jobban fog szivárogni!
 3.  A szivattyú bejáratása közben ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e túlmelegedés. Legyen 

óvatos a forgó tengellyel!
  4.  A bejáratási időszak után diagonálisan kissé húzza szorossabbra a tömszelence anyáit, amíg 

a tömszelence szivárgása alig néhány cseppre csökken percenként.

3.21.3.7 Tengelytömítések

 A. PO tömszelence 

• A tömszelencével ellátott szivattyúknál rendszeresen ellenőrizze a tömszelence szivárgását.  
Az enyhe szivárgás normális jelenség. 

• Rendszeresen ellenőrizze a tömítőgyűrű csatlakozását (ha van ilyen).
• Ha a tömszelence túlságosan szivárog, vagy ha a szivattyút szervizelni kell, a régi tömítőgyűrűt  

ki kell cserélni. Ezt a csapágy és a csapágykonzol szétszerelése nélkül lehet elvégezni.

1. Tömszelence szétszerelése
  1. Lazítsa meg a tömszelence anyáit (2070).
  2. Nyomja vissza a tömszelencét (2040), amennyire lehetséges.
  3. Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket (3000) egy tömítéseltávolító szerszámmal.
  4. Alaposan tisztítsa meg a köztes burkolatot és a tengelyt.
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Helyes

Helytelen

A tömítőgyűrűk hajlítása és megcsavarása

 B. PQ tömszelence 

• A tömszelencével ellátott szivattyúknál rendszeresen ellenőrizze a tömszelence szivárgását.  
Az enyhe szivárgás normális jelenség. 

• Rendszeresen ellenőrizze a tömítőgyűrű csatlakozását (ha van ilyen).
• Ha a tömszelence túlságosan szivárog, vagy ha a szivattyút szervizelni kell, a régi tömítőgyűrűt  

ki kell cserélni. Ezt a csapágy és a csapágykonzol szétszerelése nélkül lehet elvégezni.

1. Tömszelence szétszerelése
  1. Lazítsa meg a tömszelence anyáit (2070).
  2. Nyomja vissza a tömszelencét (2040), amennyire lehetséges.
  3. Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket (3000) egy tömítéseltávolító szerszámmal.
  4.  A tömítőgyűrű (2020), amelynek a külső átmérőjén hornyok találhatók, kis horog vagy  

egy tömítésleszedő szerszám segítségével távolítható el.
  5. Alaposan tisztítsa meg a köztes burkolatot és a tengelyt. 

  

 2. Tömszelence felszerelése
 1.  Először hajlítsa és csavarja meg a tömítőgyűrűt  

az ábrán látható módon.
 2.  Csavarja a szivattyútengely köré, és szorosan nyomja  

a gyűrűt az aljához.
   •  Használjon megfelelő méretű tömítőgyűrűket
   •  Ne használjon éles tárgyat (például csavarhúzót),  

hogy a gyűrűt a helyére nyomja, mivel az elvághatja  
a gyűrűt. Ehelyett használja egy megfelelő méretű  
cső félbevágott darabját.

 3. A következő gyűrűket ugyanígy helyezze fel.  
   Egyenként nyomja le őket. Ügyeljen arra, hogy az  

egymást követő gyűrűk bevágásait 90 fokban elforgassa.
 4.  Miután az összes tömítőgyűrűt felhelyezte, nyomja rá  

a tömszelencét (2040) az utolsó felhelyezett gyűrűre,  
majd kézzel húzza meg átellenesen az anyákat.  
Vigyázzon, hogy az anyákat ne húzza túl szorosra!

    A szárazon futás elkerülése érdekében a tengely  
tömszelencéjének kis mértékben mindig szivárognia kell.

3. A szivattyú bejáratása
 1. Töltse fel a szivattyút és indítsa el.
 2. Engedje, hogy az új tömítőgyűrűk néhány óráig fussanak.  

  Figyelem! Ezalatt a tömszelence a szokásosnál jobban fog szivárogni!
 3.  A szivattyú bejáratása közben ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e túlmelegedés.  

Legyen óvatos a forgó tengellyel!
 4.  A bejáratási időszak után diagonálisan kissé húzza szorossabbra a tömszelence anyáit,  

amíg a tömszelence szivárgása alig néhány cseppre csökken percenként.
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Névleges axiális hézag

TG H szivattyúméret (sax) [mm]

2-32 – 6-40 0.10 – 0.15
15-50 – 23-65 0.10 – 0.20
58-80 – 86-100 0.15 – 0.25
185-125 – 360-150 0.20 – 0.40

 C. PR fordított tömítés

 Csokoládé szivattyúzásakor a tömítést apránként kell meghúzni az első indításkor, hogy a lehető 
legkisebb szivárgást érjük el, ami éppen csak elegendő a tömítőgyűrűk kenéséhez. A túlságosan 
szivárgó csokoládé miatt túlmelegedhet a tömítés, ami karamellizációt okozhat és a tömítés túlzott 
kopását eredményezi. Ha a tömszelence túlságosan szivárog, vagy ha a szivattyút szervizelni 
kell, a régi tömítőgyűrűket ki kell cserélni. Ezt a csapágy és a csapágykonzol szétszerelése nélkül 
lehet elvégezni.

 Rendszeresen ellenőrizze a külső kenőzsír-ellátás működését, hogy megfelelően kenje  
a perselyes csapágyat, különösen az indításkor. Ügyeljen a kenőzsír és a szivattyúzott  
folyadék összeférhetőségére.

 D. Mechanikai tömítés

 Ha a mechanikai tömítés túlságosan szivárog, akkor ugyanolyan típusú új tömítésre kell cserélni. 
 

Figyelem! A mechanikai tömítés anyagait szigorúan a szivattyúzott folyadék és az üzemi 
körülmények alapján választják ki. Ezért a szivattyúhoz csak azt a folyadékot szabad használni, 
amelyhez megvásárolták. Ha a folyadék vagy az üzemi körülmények megváltoznak, az új üzemi 
körülményekhez megfelelő mechanikai tömítést kell felszerelni.

3.21.4 Elülső kihúzható egység

A TG szivattyúk elülső kihúzható egységgel 
is rendelkeznek. A folyadékmaradványok 
eltávolításához vagy a szabadonfutó 
csapágyak kopásának ellenőrzéséhez a 
szivattyú fedelét kihúzhatja a szivattyúházból 
anélkül, hogy leválasztaná a szívó- és 
nyomócsöveket. 

Lásd: 4.0 Szétszerelés/összeszerelés
és 6.6 Súlyok.

3.21.5 Hátsó kihúzható egység

A szivattyú átmosásához vagy a siklócsapágy 
kopásának ellenőrzéséhez a csapágykonzol  
és a köztes burkolat, valamint a tengely és  
a rotor könnyedén kihúzható hátrafelé anélkül, 
hogy leválasztaná a szívó- és nyomócsöveket. 
Távtartó tengelykapcsoló használatakor  
a meghajtómechanizmust nem kell mozgatni.

Lásd: 4.0 Szétszerelés/összeszerelés  
és 6.6 Súlyok.

3.21.6 Hézagbeállítás 

A TG szivattyúk a megfelelő axiális hézatbeállításokkal kerülnek kiszállításra. Bizonyos esetekben 
azonban az axiális hézag beállítására lehet szükség:

• Ha a rotor és a szabadonfutó egyenletes kopását  
kompenzálni kell.

• Ha az áramlás túl alacsony az alacsony viszkozitású  
folyadékok szivattyúzásához, és csökkenteni kell a csúszást.

• Ha a folyadék viszkózusabb a vártnál, akkor a szivattyú 
belsejében fellépő súrlódás csökkenthető az axiális hézag 
növelésével.

Az axiális hézag beállításához a következőképpen járjon el:
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ISO 228/1 Hézagosztály Szimbólum Példa

Belső 
menet Csak egy osztály G ISO 228/1 – G 1/2

Külső 
menet

A. osztály 
(standard) G ISO 228/1 – G 1/2

B. osztály 
(extra hézag) G...B ISO 228/1 – G 1/2 B

ISO 7/1 Típus Szimbólum Példa

Külső 
menet

Mindig kúpos 
(keskenyedő) R ISO 7/1 – R 1/2

ISO 7/1 Típus Szimbólum Példa

Belső 
menet Hengeres (párhuzamos) Rp ISO 7/1 – Rp 1/2

Külső 
menet

Mindig kúpos 
(keskenyedő) R ISO 7/1 – R 1/2

1. Lazítsa meg az állítócsavarokat (1480).
2. Szorítsa meg a csavarokat (1540).
3. A szivattyú tengelye a görgőscsapággyal és  

a rotorral együtt a szivattyúfedélnek nyomódik.  
Az axiális hézag ilyenkor nulla.

4. Helyezzen fel egy hézagmérőt a csapágykonzolra.
5. Helyezze a tapintóeszközt a tengely végére, és kezdje  

el a mérést.
6. Lazítsa meg a csavarokat (1540) és húzza szorosabbra  

az állítócsavarokat (1480), ezzel hátrafelé nyomva a rotort  
és a görgős csapágyat.

7. Szorítsa addig az állítócsavarokat, amíg a tengely vége és  
a csapágykonzol közötti távolság a kívánt értékkel nagyobb  
nem lesz.

8. Rögzítse újra a tengelyt a csavarok meghúzásával (1540).  
A beállított hézag ismét megváltozhat. Ezért a tengely  
hátrafelé nyomásakor a hézagot 0,02 mm-rel növelni kell.

3.21.7  A menetes csatlakozások megnevezése
Hogy egyértelmű legyen, milyen menetes csatlakozású tömítéstípusról van szó, az egyes típusokat  
az ISO 7/1 és az ISO 228/1 szabványok szerint jelöljük, a következőképpen.

3.21.7.1  Rp menetes csatlakozó (pl. Rp 1/2)
Ha nincs lapos tömítőfelület, a csatlakozót Rp néven jelöljük, az ISO 7/1 szabványnak megfelelően.  
A csatlakozásnak tömítve kell lennie a menetben. A dugókat vagy csőcsatlakozásokat kúpos menettel 
kell ellátni az ISO 7/1 külső menetre vonatkozó előírásai szerint (pl. ISO 7/1 – R1/2). 

3.21.7.2 G menetes csatlakozó (pl. G 1/2)
Ha a menetes csatlakozó lapos tömítőfelülettel rendelkezik, G jelöléssel hivatkozunk rá az ISO 228/1 
szabványnak megfelelően.  
Ez a csatlakozó tömítőlemezzel tömíthető. A dugókat vagy csőcsatlakozásokat tömítőgallérral és 
hengeres külső menettel kell ellátni az ISO 228/1 előírásainak megfelelően (pl. ISO 228/1 - G1/2).
 
Az ISO 7/1 külső menetre vonatkozó előírásai szerinti kúpos menettel rendelkező dugók vagy 
csőcsatlakozások (pl. ISO 7/1 – R1/2) is használhatók.

Kúpos dugó
ISO 7/1 – R 1/2

Kúpos csővég
ISO 7/1 – R 1/2

Dugó gallérral
ISO 228/1 – G 1/2

Kúpos csővég
ISO 7/1 – R 1/2
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4.0 Összeszerelési és szétszerelési útmutató
4.1 Általános információk

A nem megfelelő vagy rossz összeszerelés és szétszerelés a szivattyú meghibásodásához, magas 
javítási költségekhez és hosszú távú üzemképtelenséghez vezethet. Forduljon a helyi forgalmazóhoz 
információkért.

A szét- és összeszerelést csak szakképzett személyzet végezheti. Az ilyen személyzetnek ismernie 
kell a szivattyút, és be kell tartania az alábbi utasításokat.

Ezen utasítások vagy figyelmeztetések be nem tartása veszélyes lehet a felhasználó számára és/vagy 
súlyosan károsíthatja a szivattyút/szivattyúegységet. Az SPX nem felelős az iránymutatások be nem 
tartásából eredő balesetekért és károkért.

4.2 Szerszámok
- Csavarkulcskészlet  Szélesség: 8 – 30
- Hatszögletű kulcsok  Szélesség: 2 – 14
- Tengelycsavarkulcs  HN 2-4-6-7-8-10-12
- Csavarhúzó
- Visszacsapásmentes kalapács  Gumi, műanyag, ólom...
- Karton, papír, szarvasbőr
- Tömítésleszedő szerszám PQ, PO, PR változathoz
- Tengelykapcsoló-leválasztó
- Golyóscsapágy-leszedő
- Műszerolaj   Pl. Shell ONDINA 15     

Esso BAYOL 35
 vagy kenőanyag  Pl. OKS 477
- Loctite 241  Max. hőmérséklet = 150°C 
- Loctite 648 Hőálló típus
- Golyóscsapágy-zsír  A típusról lásd: 3.21.3.5
- Mérőeszköz az axiális hézag beállításához  Lásd még: 3.21.6
- Mérőeszköz a magasság méréséhez  Lásd még: 3.17.3 

a biztonsági szelep állítócsavarján

4.3 Előkészítés
Az ebben a fejezetben leírt tevékenységeket egy javításra alkalmas műhelyben vagy  
a munkakörnyezetben elrendezett mobil műhelyben kell elvégezni.

Mindig tiszta környezetben dolgozzon. Az érzékeny alkatrészeket, például a tömítéseket,  
a csapágyakat, a mechanikus tengelytömítéseket stb. a lehető legkésőbb vegye ki  
a csomagolásukból.

Mindig kövesse a 3.21 szakasz utasításait a következők tekintetében:

• a szivattyú üzemen kívül helyezése • hátsó és elülső kihúzható egység

• tömítőgyűrűk felszerelése • axiális hézag beállítása

• a szivattyú leszerelése a rendszerről •  a biztonsági nyomáscsökkentő 
szelep beállítása

• a csapágyak kenése

4.4 Szétszerelés után
• Minden egyes szétszerelés után óvatosan tisztítsa meg az alkatrészeket, és ellenőrizze  

az épségüket. A sérült alkatrészeket cserélje.

• A sérült alkatrészeket eredeti alkatrészekre cserélje. 

• Összeszereléskor használjon új grafit tömítéseket. Soha ne használjon korábban használt  
lapos tömítéseket.
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Leszerelés és összeszerelés: 
TG H2-32 és TG H3-32  
gördülőcsapágya

4.5 Súrlódásgátló csapágyak
4.5.1 Általános információk

• Soha ne használja újra a leszerelt csapágyakat vagy zárólemezeket!

• A csapágy (és a tengelykapcsoló) leszereléséhez és felszereléséhez  
a megfelelő szerszámokat használja annak érdekében, hogy a szivattyút  
sokkterhelés nélkül ellenőrizhesse. Az ütődések károsíthatják  
a perselyes csapágyak és a mechanikus tömítés érzékeny anyagát. 

• A súrlódásgátló csapágy interferenciásan illeszkedik a szivattyú  
tengelyére, és hézaggal illeszkedik a csapágykonzolra. 

• A súrlódásgátló csapágy könnyen felszerelhetők, ha felmelegítik  
80 °C-ra, hogy rácsússzon a szivattyútengelyre. 

• Mindig a csapágy belső gyűrűjét nyomja. Ha a külső gyűrűt nyomja,  
megsérülhetnek a gördülő részek a rotor és a tengely között.

• A szivattyútengelyt támassza alá a rotor oldalán, ne magát a rotort!  
A rotor/szivattyú tengelyére ható tengelyirányú erő károsíthatja  
a zsugorított csatlakozást. 

• A TG H2-32 
és TG H3-32 szivattyúk 2RS típusú súrlódásgátló csapágyai  
teljes élettartamra szóló kenéssel és tömítéssel rendelkeznek.  
A többi szivattyúméret csapágyait a ketrecnél kell zsírozni.

 Figyelem! Használjon megfelelő osztályú és megfelelő típusú zsírt. Ne töltse túl.

4.5.2 A TG H2-32 és TG H3-32 szétszerelése
1. Először szerelje le a rugalmas tengelykapcsolófelet a tengelykapcsoló-leválasztó szerszámmal.

2. Vegye le a kulcselemet (1570), az állítócsavarokat (1480) és az önmenetvágó csavarokat 
(1540).

3. Szerelje le a csapágy burkolatát (1470).

4. Finoman ütögesse ki a biztosító alátét ajakrészét  
(1510) a záróanya hornyából (1500).

5. Lazítsa meg a záróanyát (1500) és vegye  
le a tengelyről.

6. Vegye le a biztosító alátétet (1510).

7. Vegye le a csapágyat a csapágyházzal együtt (1430)  
a szivattyútengelyről. Használjon megfelelő célszerszámot.

8. Szerelje le a tartógyűrűt (1460).

4.5.3 A TG H2-32 és TG H3-32 összeszerelése
1. Helyezze a csapágyházat (1430) és a tartógyűrűt (1460) a szivattyútengelyre.

2. Illesszen új csapágyat (1440) a szivattyútengelyre, a tartógyűrűhöz (1460).

3. Helyezzen fel új biztosító alátétet (1510).

4. Helyezze fel a záróanyát (1500), és rögzítse a biztosító alátét (1510) egyik ajakrészének 
behajtásával a záróanya hornyaiba (1500).

5. Helyezze a külső csapágyfedelet a csapágyra.

6. Helyezze fel az állítócsavarokat (1480) és az önmenetvágó csavarokat (1540).   

7. Állítsa be az axiális hézagot (lásd: 3.21.6).

8. Illessze fel a kulcselemet (1570) és a rugalmas tengelykapcsolófelet.
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Gördülőcsapágyak, TG H6-40 – TG H360-150

4.5.4 Szétszerelés: TG H6-40 – TG H360-150
1. Először szerelje le a rugalmas tengelykapcsolófelet egy tengelykapcsoló-leválasztó szerszámmal.

2. Vegye le a kulcselemet (1570), az állítócsavarokat (1480), az önmenetvágó csavarokat (1540) 
és a hosszú csavarokat (1530).

3. Szerelje le a külső csapágyfedelet (1470) és a V-tömítést (1490).

4. Válassza le a csapágykonzolt (1400).

5. Finoman ütögesse ki a biztosító alátét ajakrészét (1510) a záróanya hornyából (1500).

6. Lazítsa meg a záróanyát (1500) és vegye le a tengelyről.

7. Vegye le a biztosító alátétet (1510).

8. Nyomja el a belső csapágyfedelet (1430) és a V-tömítést (1420) a csapágytól.

9. Vegye le a csapágya(ka)t (1440) a szivattyútengelyről a megfelelő célszerszámmal.

10. Szerelje le a tartógyűrűt (1460), a külső Seeger-gyűrűket (1450)  
(csak TG H6-40 – TG H23-65), a belső csapágyfedelet (1430) és a V-tömítést (1420).

4.5.5 Összeszerelés: TG H6-40 – TG H360-150
1. Helyezze a V-tömítést (1420) és a belső csapágyfedelet (1430) a szivattyútengelyre.

2. Helyezze fel a külső Seeger-gyűrűket (1450) (csak TG H6-40 – TG H23-65) és a tartógyűrűt 
(1460) a szivattyútengelyre.

3. Helyezzen új csapágyat (1440) a tengelyre. Nyomja a csapágyat a tartógyűrűhöz (1460).

4. A TG H360-150 esetén két golyóscsapágy (1440) van illeszkedő párban, O-konfigurációban.

5. Helyezzen fel új biztosító alátétet (1510).

6. Helyezze fel a záróanyát (1500), és rögzítse a biztosító alátét egyik ajakrészének behajtásával  
a záróanya hornyaiba (1500).

7. Zsírozza meg a csapágyat.

8. Tisztítsa meg a csapágykonzolt (1400). Szerelje fel a köztes burkolatra csavarokkal (1410).

9. A külső és belső csapágyfedelet helyezze a csapágyra. A két fedelet hosszú csavarokkal  
rögzítse egymáshoz (1530).

10. Helyezze fel az állítócsavarokat (1480) és az önmenetvágó csavarokat (1540).   

11. Állítsa be az axiális hézagot (lásd: 3.21.6).

12. Illessze fel a V-tömítést (1490), a kulcselemet (1570) és a rugalmas tengelykapcsolófelet.
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A biztonsági nyomáscsökkentő szelep összeszerelése és szétszerelése

4.6 Nyomáscsökkentő szelep
• A nyomáscsökkentő szelepet nem szabad leszerelni, amíg teljesen ki nem oldották a rugót.

• A rugó kioldása előtt mérje meg a beállítócsavar helyzetét, hogy a rugót később 
vissza tudja állítani az eredeti nyitási nyomásra. 

4.6.1 Szétszerelés 
• Oldja ki a csavarokat (7310) és a fedelet (7050).

• Mérje meg és jegyezze fel az állítócsavar (7320) pontos helyzetét. (Lásd a H méretet.)

• Lazítsa ki az anyát (7330) és az állítócsavart (7320), amíg a rugó (7150) teljesen ki nem old.

• Vegye le a rugóburkolatot (7040) a csavarok kioldásával (7300).

• Most már hozzáférhető a rugó (7150), a szelep (7010) és a szelepülék (7110).

4.6.2 Összeszerelés 
• Ellenőrizze a tömítőfelületet a szelepüléken (7110) és a szelepen (7010).

• Ha a felület enyhén sérült, megfelelő csiszolópasztával kijavítható. Súlyos elhasználódás esetén 
azonban a szelepüléket (figyeljen a zsugorillesztésre) és a szelepet cserélni kell.

• Mindig az eredetivel megegyező méretű, megfelelő típusú rugót és megfelelő állítócsavart 
használjon (lásd: 3.17.3).

• Helyezze fel a rugóburkolatot (7040) és a csavarokat (7300).

• Helyezze fel az állítócsavart (7320) és az anyát (7330), és az állítócsavart a mért H távolságra 
csavarja be.

• Rögzítse a pozíciót az anya meghúzásával (7330).

 Megjegyzés: Ha más típusú rugó és/vagy beállítócsavar van felszerelve, a nyomáscsökkentő 
szelep nyitási nyomását hidraulikusan kell beállítani.

• Helyezze fel a fedelet (7050) és a csavarokat (7310).
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Célszerszámok a mechanikus tömítés felszereléséhez

Jelölések:
A: Mérési távolság a perselyes csapágytól a házig
X:  Az első mechanikus tömítéstől mérendő beállítási távolság GS és GG változatok esetén  

(lásd a 4.7.7.1 táblázatot)
Y:  A második mechanikus tömítéstől mérendő beállítási távolság GG és GD változatok esetén  

(lásd a 4.7.3 táblázatot)

4.7 Mechanikai tömítés
Iránymutatások a mechanikus tömítés összeszereléséhez és beállításához a GS, GG és GD 
szivattyútípusoknál.

4.7.1 Általános információk
• A karbantartásért, ellenőrzésért és összeszerelésért felelős minden személynek megfelelően 

képzettnek kell lennie.

• Kövesse az összeszerelni/beállítani kívánt mechanikus tömítés útmutatóját. 

• A mechanikus tömítések szerelését és beállítását csak tiszta műhelyben szabad végezni.

• Használjon megfelelő, jó állapotú szerszámokat. Ügyeljen a szerszámok helyes kezelésére.

4.7.2 Előkészítés
Győződjön meg róla, hogy a felszerelni kívánt mechanikus tömítés megfelelő méretű és konstrukciójú, 
és ellenőrizze a következő utasítások szerint, hogy felszerelhető-e:

• A méretek a szabványos EN12756 (DIN24960) mechanikai tömítéseken, a standard axiális 
hézagon és a standard szivattyúalkatrészeken alapulnak.

• A GS és GG szivattyúváltozatok esetén (kivéve a TG H2-32 és TG H3-32 méreteket) az első 
mechanikus tömítés hossza egyenlő lehet az EN (DIN) L1K (rövid változat) vagy az EN (DIN) 
L1N (hosszú változat) hosszával. A GG változat második mechanikus tömítése mindig rövid,  
a DIN-L1K hosszával egyenlő. A TG H2-32 és TG H3-32 típusoknál csak rövid L1K EN12756 
(DIN24960) mechanikus tömítések használhatók.

• A GD változat mindig mindkét mechanikus tömítéssel rendelkezik, és a rövid tömítés hossza 
egyenlő az EN (DIN) L1K hosszával.

• Ha a mechanikus tömítés hossza nem felel meg az EN12756 (DIN24960) szabványnak, akkor  
a beépítési hosszt és távolságot újra kell számítani (a 4.7.7.1 táblázat adatai alapján).

• A GD (háttal egymásnak fordított) dupla mechanikus tömítés esetén problémák léphetnek fel,  
ha L1K-nél rövidebb tömítést szerelnek fel. Ilyen esetekben egyes alkatrészek cseréje szükséges.

• A mechanikus tömítést úgy szerelje fel, hogy a szivattyú függőleges helyzetben van,  
és a szivattyúfedél lefelé néz. Kövesse az alábbi szerelési sorrendet.

• A mechanikus tömítést a szivattyúfedél és a rotot közötti axiális hézag nélkül kell beállítani.  
A rotor és a tengely is a szivattyúfedélnek nyomódik.

 -  A standard axiális hézag az X és Y beállítási távolságok része (az X értékéről lásd a 4.7.7.1 
táblázatot, az Y értékéről pedig a 4.7.3 táblázatot).

 -  Ellenőrizze a tengely felületét. Az éles szegélyeket ragasztószalaggal vagy más megfelelő 
eszközzel védje.

4.7.3 Célszerszámok 
• Kúpos védőpersely (9010).
• Állítólemez az Y=1 mm (9020) távolság beállításához a GG változaton.
• Beállítószerszámok az Y távolság (9040) beállításához a GD változaton. 
• Különböző magasságú állítóbakok az X magasság beállításához (GS és GG).
• Önmenetvágó csavarkészlet a tömítésfedél vagy a szerszámok ideiglenes rögzítéséhez  

(9030 és 9050).
• Javasolt kenőanyag: OKS477 (EP gumihoz is alkalmas)
• Szarvasbőr

Változat Tétel Sz.
TG H szivattyúmérethez

2-32/3-32 6-40 15-50/23-65 58-80 86-100 185-125 360-150

GS, GG, GD 9010 1 x x x x x x x

GS
9020 2

Y beállítási távolság mm-ben

– 1 1 1 1 1 1
9030 2 – M6x10 M6x16 M8x20 M8x20 M8x25 M10x30

GD
9040 1

Y beállítási távolság mm-ben

0.6 8.9 11.9 10.3 10.8 10.3 12.2
9050 2 M6x10 M6x20 M6x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25



69

9010

A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

A forgórész felszerelése

4.7.4 Általános utasítások a szereléshez
• Soha ne érintse meg kezével vagy ujjaival a mechanikus tömítés tömítőfelületeit. Az ujjnyomok 

tömítetlenséget okozhatnak. Szükség esetén tisztítsa meg a tömítőfelületeket. Használjon 
szarvasbőr kendőt.

• Ha a mechanikus tömítőfelületek nem önkenő anyagból készülnek, ajánlatos kicsit megkenni  
a felületeket a szivattyúzott folyadékkal vagy híg olajjal. Ne használjon zsírt! 

• A felszereléskor kenje meg az O-gyűrűket. Ügyeljen a kenőanyag és a gumi összeférhetőségére. 
Soha ne használjon ásványolajat EP gumiból készült O-gyűrűkhöz.

• PTFE tömítések esetén a tengelynek nagyon simának kell lennie. A tömör PTFE tömítések 
felszerelése megkönnyíthető, ha az álló gyűrűt 100 °C-os vízben 15 percig melegítik. A forgó 
gyűrűt előre szerelje fel egy próbatengelyre, és melegítse a gyűrűt és a tengelyt 100 °C-os  
vízben 15 percig. Ezután hagyja lehűlni az alkatrészeket. Ahhoz, hogy szorosak legyenek,  
a PTFE tömítéseket kb. 2 óráig pihentetni kell, hogy az O-gyűrű megőrizze az új formáját.

• Abban az esetben, ha a mechanikus tömítés rögzítőcsavarokkal rendelkezik a forgó rész 
tengelyre való rögzítéséhez, javasolt kicsavarni a rögzítőcsavarokat, zsírtalanítani a furatokat és  
a csavarokat, majd Loctite ragasztóval rögzíteni őket (241-es típus vagy 648-as hőálló típus).

• Ha a mechanikus tömítés nem rendelkezik állítócsavarral (pl. Sealol 043 vagy Burgmann  
MG12), biztosítani kell hozzá egy állítógyűrűt állítócsavarokkal. Vegye ki az állítócsavarokat  
az állítógyűrűből, és zsírtalanítsa a furatait, valamint a csavarokat.

Megjegyzés: Az SPX által szállított állítógyűrű garantálja a megbízható rögzítést. Nem áll fenn  
a változó terhelések miatti kilazulás veszélye. Más állítógyűrűk esetén az SPX nem garantálja  
a megbízható rögzítést.

4.7.5 Az ülék állórészének felszerelése 
1. Illessze az ülék(ek) állórészét a házra.

2. Megfelelő szerszámokkal nyomja az üléket merőlegesen a házra.

3.  Az ülék felületét védje papírdarabbal vagy farostlemezzel, és kenje  
be a gumielemeket kenőanyaggal.  
Ez megkönnyíti a szerelést. 
 Figyelem: Ne használjon ásványolajat EP gumihoz.

4. Ellenőrizze az ülék felületének merőlegességét a tengely  
forgástengelyére a felszerelés után.

4.7.6 A forgórész felszerelése 
1. Kenje meg a tengelyt egy kevés kenőanyaggal. 

EP gumi esetén: Ne használjon ásványolajat!

2. Végje a tengely éles szegélyeit ragasztószalaggal vagy más eszközzel.

3. Használjon kúpos szerelőhüvelyt (9010) a tengelyen (lásd az ábrát).

4. Nyomja a forgórészeket a beállítógallérhoz vagy az állítógyűrűhöz.

5. Az állítócsavarokra vigyen fel egy csepp hőálló Loctite ragasztót,  
és illessze őket a forgórészbe. Húzza meg a csavarokat.
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2.  Állítócsavarokkal a szivattyútengelyre erősített mechanikus tömítés 

A.  TG H2-32 és TG H3-32 méretek

  Az ilyen típusú mechanikus tömítések felszereléséhez és beállításához a köpenyfedelet (0400) 
és a dugókat (0460) el kell távolítani az alábbi ábrán látható módon.  
 A gallérgyűrű (2090) általában nem használható, mert a fix szélessége nem teszi lehetővé  
az ilyen típusú mechanikus tömítéshez szükséges szűk tűréseket.

  Először állítsa be a mechanikus tömítés forgórészét, majd rögzítse a szivattyútengelyre  
az állítócsavarokkal. A beállítást és a rögzítést követően a szerelés az ábrán látható módon 
folytatható. Tömítse a dugókat (0460) magas hőmérsékletnek ellenálló gyantás tömítőanyaggal 
(pl. Loctite 648). A beállítás módja ugyanaz, mint a nagyobb szivattyúknál: ezt a következő 
bekezdésekben ismertetjük.

Mechanikus tömítés felszerelése állítógyűrű nélkül

4.7.7 A mechanikus tömítés beállítása
4.7.7.1 GS – Egyszeres mechanikus tömítés

1. Mechanikus tömítés állítócsavarok nélkül (pl. Sealol 043 és Burgmann MG12) –  
TG H2-32 és TG H3-32 szivattyúméretek 

 A mechanikus tömítés egy gallérgyűrűhöz (2090) illeszkedik (lásd az ábrát).  
Beállításra nincs szükség, ha a mechanikus tömítés beépített hossza megfelel az EN12756 
(DIN24960) L1K hosszúságnak. Ha a mechanikus tömítés beépítési hossza kisebb, mint  
az L1K hossz, akkor a gallérgyűrű szélességét a megfelelő beépítési hosszhoz kell igazítani.
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B.   TG H6-40 és TG H360-150 közötti méretek  
A mechanikus tömítést mindig állítócsavarokkal kell beállítani és rögzíteni a szivattyútengelyen. 
Ha a mechanikus tömítés nem rendelkezik állítócsavarral (pl. Sealol 043 és Burgmann MG12), 
speciális állítócsavaros állítógyűrűt (3030 és 3040) kell használni a mechanikus tömítés 
szivattyútengelyen való beállításához és rögzítéséhez.

  1. Mérje le az A távolságot.
 2.  Keresse ki a táblázatból az X távolságot. Ha a mechanikus tömítés nem standard L1K vagy 

L1N hosszúságú, számítsa ki az X értékét a 72. oldalon lévő táblázat adatai alapján. 
 3. Helyezze az előre szerelt szivattyúfedelet (0030) a munkaasztalra.
 4. Szerelje fel a tömítést (1100).
 5.  Egyenlő távolságokban helyezzen el 2 vagy 3 darab, X magasságú távolságbeállító blokkot  

a tömítésre (1100). Az X magasságának pontossága 0,25 mm-es lépésenként állítható.
 6. Szerelje fel a szivattyúházat (0010).
 7. Szerelje össze a szabadonfutót a persellyel (0600) és a rotort a tengellyel (0700). 
 8. Nyomja a rotor-tengely egységet a szivattyúfedélnek (0030).
 9. Szerelje fel a forgó mechanikus tömítéselemet (3010) vagy az állítógyűrűt (3030).
 10. Szorítsa meg az állítócsavarokat, és rögzítse őket Loctite használatával.
 11.  Állítógyűrű (3030) használata esetén most szerelje fel a mechanikus tömítés  

forgórészét (3010).
 12. Vegye le a távtartó blokkokat.
 13. Szerelje fel a szivattyúfedelet (0030) csavarok segítségével.
 14. Ellenőrizze a tömítőfelületek simaságát. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet.
 15.  Kenje meg a felületet egy csepp híg olajjal vagy szivattyúzott folyadékkal.  

A karbon felületeket ne kenje!
 16.  Szerelje össze a tömítést (2080) és a mechanikus tömítés fedelét (2200)  

az előre felszerelt ülékkel.
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TG H szivattyútípus Tengelyátmérő 
[mm]

EN12756 (DIN24960) KU  
(rövid típus)

EN12756 (DIN24960) NU  
(hosszú típus)

l1k  [mm] B B (állítógyűrűvel) L1N-max  [mm] B

2-32/3-32 16 35 46.1 0 – –

6-40 22 35.7 34.7 44.7 45 42.2

15-50/23-65 32 42.5 36.7 46.7 55 49.2

58-80 40 45 35.7 45.7 55 45.7

86-100 45 45 36.3 46.3 60 51.3

185-125 55 47.5 34.3 44.2 70 56.8

360-150 65 52.5 36.3 46.3 80 63.8

Standard hossz (L1k vagy L1N-max) : Nem standard hossz = L : 
A = mért érték  A = mért érték – a B-hez lásd: EN (DIN) KU
X = A - B X = A - B -  L + L1k 

Értékek az X beállítási távolság újraszámításához
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GS és GG tengelytömítés EN (DIN) KU mechanikus tömítés esetén EN (DIN) NU mechanikus tömítés esetén

„A” méret (mm) TG H
2-32/
3-32

TG H
6-40

TG H
15-50/
23-65

TG H
58-80

TG H
86-100

TG H
185-125

TG H
360-150

TG H
6-40

TG H
15-50/
23-65

TG H
58-80

TG H
80-100

TG H
185-125

TG H
360-150Mért

alsó
határ

felső
határ

A
fő

B: 46.13 34.68 36.7 35.73 36.28 34.33 36.33 42.18 49.2 45.73 51.28 56.78 63.83

X beállítási magasság [mm] X beállítási magasság [mm]

48.65 48.90 48.78 2.65
48.90 49.15 49.03 2.90
49.15 49.40 49.28 3.15
49.40 49.65 49.53 3.40
49.65 49.90 49.78 3.65
46.20 46.45 46.33 11.65 4.15
46.45 46.70 46.58 11.90 4.40
46.70 46.95 46.83 12.15 4.65
46.95 47.20 47.08 12.40 4.90
47.20 47.45 47.33 12.65 5.15
47.45 47.70 47.58 12.90 5.40
53.00 53.25 53.15 16.45 3.95
53.25 56.50 53.40 16.70 4.20
53.50 53.75 53.65 16.95 4.45
53.75 54.00 53.90 17.20 4.70
54.00 54.25 54.15 17.45 4.95
54.25 54.50 54.40 17.70 5.20
54.50 54.75 54.65 17.95 5.45
54.75 55.00 54.90 18.20 5.70
56.40 56.65 56.53 20.80 10.80
56.65 56.90 56.78 21.05 11.05
56.90 57.15 57.03 21.30 11.30
57.15 57.40 57.28 21.55 11.55
57.40 57.65 57.53 21.80 11.80
57.65 57.90 57.78 22.05 12.05
57.90 58.15 58.03 22.30 12.30
58.15 58.40 58.28 22.55 12.55
55.30 55.55 55.43 19.15 4.15
55.55 55.80 55.68 19.40 4.40
55.80 56.05 55.93 19.65 4.65
56.05 56.30 56.18 19.90 4.90
56.30 56.55 56.43 20.15 5.15
56.55 56.80 56.68 20.40 5.40
56.80 57.05 56.93 20.65 5.65
57.05 57.30 57.18 20.90 5.90
57.30 57.55 57.43 21.15 6.15
58.30 58.55 58.43 24.10 1.65
58.55 58.80 58.68 24.35 1.90
58.80 59.05 58.93 24.60 2.15
59.05 59.30 59.18 24.85 2.40
59.30 59.55 59.43 25.10 2.65
59.55 59.80 59.68 25.35 2.90
59.80 60.05 59.93 25.60 3.15
60.05 60.30 60.18 25.85 3.40
60.30 60.55 60.43 26.10 3.65
66.30 66.55 66.43 32.10 9.65
66.55 66.80 66.68 32.35 9.90
66.80 67.05 66.93 32.60 10.15
67.05 67.30 67.18 32.85 10.40
67.30 67.55 67.43 33.10 10.65
67.55 67.80 67.68 33.35 10.90
67.80 68.05 67.93 33.60 11.15
68.05 68.30 68.18 33.85 11.40
68.30 68.55 68.43 34.10 11.65

Vastagságértékek az X beállítási távolsághoz

Megjegyzés:      EN (DIN) KU mechanikus tömítés állítógyűrűvel
  Vonja ki az állítógyűrű magasságát az X beállítási magasságból
  (Állítógyűrű normál szélessége = 10 mm)
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Y (9020)

bolts (9030)
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3030
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Bc 2080 2080 3020 2400
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Dupla mechanikus tömítés 
szerelése tandem  
elrendezésben (GG)

4.7.7.2 GG – Dupla mechanikus tömítés, tandem

1. Szerelje fel az első mechanikus tömítést ugyanazon a módon, mint a GS típusú egyszeres 
mechanikus tömítést (lásd: 4.7.7.1).

2. Rögzítse a mechanikus tömítés fedelét (2200) 2 csavarral (9030), a csavarok teljes meghúzása 
nélkül. A tömítőlap (2080) ne nyomódjon össze.

 

3. Helyezzen 2 darab 1 mm (Y=1 mm) vastagságú távtartó lemezt (9020) a tömítőfedélre  
(a TG H2-32 és TG H3-32 esetén nem, ha Y=0). 

4. Szerelje fel a második mechanikus tömítést (3020).

5. Vegye le a távtartó lemezt (9020) és a két csavart (9030).

6. Szerelje fel a második tömítőlapot (2080) és a mechanikus tömítés burkolatát (2400).

4.7.7.3 GD – Dupla mechanikus tömítés, háttal álló
1. Szerelje össze a szivattyúburkolatot (0010) a szivattyúfedéllel (0030), a komplett szabadonfutót 

(0600), a rotort a tengellyel (0700) és az előre összeszerelt köztes burkolattal (0020).

2. Húzza meg a csavarokat (0040/0210 és 1200).

3. Szerelje fel előzetesen az álló ülékegységeket a köztes burkolatba (0020) és a tömítésfedélbe 
(2400).

4. Helyezze a szivattyút függőleges helyzetbe, szivattyúfedéllel lefelé, és nyomja a rotort  
és a tengelyt a szivattyúfedélnek. 

5. Helyezze fel a rögzítőgyűrűt (3050), ha van.

6. Ellenőrizze a tömítőfelületek simaságát. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet.

7. Kenje meg a felületeket egy csepp híg olajjal vagy szivattyúzott folyadékkal.  
A karbon felületeket ne kenje!

8. Szerelje fel az első mechanikus tömítés forgórészét (3010).

9. Állítsa be a tömítés hosszát az Y távolságon egy speciális U alakú szerszámmal (9040).

 (Lásd: 4.7.3 Célszerszámok).

csavarok (9030)
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adjusting tool 
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Dupla mechanikus tömítés szerelése háttal álló elrendezésben (GD)

10. Rögzítse a beállítószerszámot 2 csavarral (9050).

11. Húzza meg a mechanikus tömítés csavarjait, és rögzítse őket Loctite segítségével.

12. Vegye le a beállítószerszámot (9040) és a két csavart (9050).

13. Szerelje fel a második mechanikus tömítés forgórészét (3020). Nyomja neki az első  
mechanikus tömítésnek, és ragassza a rögzítőcsavarokat Loctite segítségével.

14. Ellenőrizze a tömítőfelületek simaságát. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet.

15. Kenje meg a felületeket egy csepp híg olajjal vagy szivattyúzott folyadékkal.  
A karbon felületeket ne kenje!

16. Helyezze fel a tömítőlapot (2080), a távtartó gyűrűt (2600), a második tömítőlapot (2080)  
és a tömítés fedelét (2400) az előre szerelt ülékre.

beállítószerszám

csavarok (9050)
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QN3 ábra – X nyíllal jelzett nézet
•  Vegye le a fekete megfogót (1x) a tengelyhüvely rögzítése 

előtt (lehetővé teszi a tengelyhüvely forgását).
•  Vegye le a nem színezett megfogókat (3x) a szivattyú 

felszerelése és az axiális hézag beállítása után.

4.7.7.4 GC – Mechanikus tömítőkazetta

A.  Általános információk

1.  Tisztítsa meg a tengelyt és a burkolatot, majd ellenőrizze a tömítőfelületek épségét.  
Mindig használjon jó állapotú új tömítőlapot (2080). 
Ügyeljen arra, hogy a segédcsatlakozások nyílása megfelelő helyzetben legyenek és 
hozzáférhetők legyenek a használatra. 
A pontos helyzeteket lásd az ábrákon, a részletes utasításokat pedig a következő 
bekezdésekben.

2.  Kenje az O-gyűrűt a tengelyhüvelyen belül (a kenőanyagról lásd: 4.7.4 és 4.7.5). 
Használjon kúpos szerelőhüvelyt (9010) a tengelyen (lásd: 4.7.6). 
Helyezze a kazettát a tengelyre, és szerelje a szivattyúházra.

3.  Csavarozza a kazetta tömítőlemezét szorosan a szivattyúházra. 
Annak érdekében, hogy a tengely szerelés közben el tudjon forogni, távolítsa el a fekete befogót, 
de a nem színezett befogókat hagyja a helyükön. A befogók rögzítik a mechanikus tömítés 
megfelelő axiális helyzetét, és központozzák a tengelyhüvelyt.

4.  Folytassa a szivattyú összeszerelését és állítsa be az axiális szivattyúhézagot (lásd: 3.21.6).

5.  Rögzítse a kazetta tengelyhüvelyét a szivattyútengelyhez a rögzítő beállítócsavarokkal. Az 
állítócsavarokat rögzítse Loctite használatával. Miután a kazettát rögzítette a szivattyútengelyhez 
és a szivattyúházhoz, távolítsa el az összes szerelőbefogót. A befogókat tárolja biztonságos 
helyen, mert később szükség lehet rájuk (például javításkor).

6.  Üzembe helyezés előtt vegye le a menetes csatlakozónyílások műanyag sapkáit. 

7.  Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket a működés és karbantartás közbeni balesetek 
megelőzése érdekében (pl. folyadék- vagy gőzkilövellés, forgó alkatrészekkel és forró  
felületekkel való érintkezés).

B.  Burgmann QN3 és TN3 egyszeres mechanikus tömítőkazetta 

1. A kazettát az alábbi ábrák szerint helyezze fel.

2. A TN3 leeresztőcsatlakozóját (1x NPT 1/8) mindig alulra helyezze.

3. A QN3 kazettán a leeresztőcsatlakozót (1x NPT 1/8) mindig le kell zárni dugóval, vagy zárt 
leeresztővezetékhez kell csatlakoztatni. Normál helyzetben ez a csatlakozó alul van, és lehetővé 
teszi a fojtási folyadék leengedését. 

4. Ha felső helyzetbe fordítják, az NPT 1/8 légtelenítőként használható, de ebben az esetben  
a konzolon extra hozzáférési nyílást kell biztosítani.  

állítócsavarok

FOJTÓKÖZEG FOJTÓKÖZEG

fekete megfogó (célszerszám)

LEERESZTÉS NPT1/8 dugó



77

2080 3010 2500

fixing set screws

X

G1/4 G1/4

DRAIN NPT1/8

black jig
(assembly tool)

2080 3010 2500

fixing set screws

X STEAM
PLUG

CONDENSE LINE
NPT1/8

G1/4

A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

1. A gőz az egyik G1/4 nyíláshoz csatlakoztatható a konzol bal vagy jobb oldalán. Az ellenkező 
oldalon lévő G1/4 nyílást dugóval le kell zárni.

2. Az NPT 1/8 nyíláshoz kondenzvezetéket lehet csatlakoztatni (ha van); ellenkező esetben hagyja 
nyitva ezt az NPT 1/8 nyílást, hogy a gőz szabadon távozhasson az atmoszférába. 
A gőznyomást úgy kell leereszteni, hogy a gőz csak kis sugárban távozzon az atmoszférába.

3. Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket a működés és karbantartás közbeni, gőz okozta 
balesetek megelőzése érdekében.

 

TN3 Gőz ábra – X nyíllal jelzett nézet
•  Vegye le a fekete megfogót (1x) a tengelyhüvely  

rögzítése előtt (lehetővé teszi a tengely forgását).
•  Vegye le a nem színezett megfogókat (3x) a szivattyú  

felszerelése és az axiális hézag beállítása után.

TN3 – X nyíllal jelzett nézet
•  Vegye le a fekete megfogót (1x) a tengelyhüvely 

rögzítése előtt (lehetővé teszi a tengely forgását).
•  Vegye le a nem színezett megfogókat (3x) a szivattyú 

felszerelése és az axiális hézag beállítása után.

 TN3 kazetta gőzfojtással
  Ha a TN3 kazettát gőzfojtással használják, csatlakoztassa a gőz- és kondenzvezetéket a TN3 Gőz  

c. ábra szerint.

fekete megfogó

(célszerszám)

rögzítő állítócsavarok

LEERESZTŐK NPT1/8

rögzítő állítócsavarok

GŐZ

DUGÓ

KONDENZVEZETÉK NPT1/8
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DN3 ábra – X nyíllal jelzett nézet
•  Vegye le a fekete megfogót (1x) a tengelyhüvely 

rögzítése előtt (lehetővé teszi a tengely forgását).
•  Vegye le a nem színezett megfogókat (3x) a szivattyú 

felszerelése és az axiális hézag beállítása után.

C.  Burgmann DN3 dupla mechanikus tömítőkazetta

1. A kazettát a DN3 ábra szerint helyezze el.

2. Az OUT és IN jelzésű G1/4 nyílásokat a szivattyútengely forgásirányának megfelelően 
pozicionálja. A pontos forgásirány a szivattyútengelyen látható (lásd még: 3.18.4).  
Az OUT nyílásnak a legmagasabb felső helyzetben kell lennie, hogy lehetővé tegye  
a levegő és a gázok távozását.

3. Ha a szivattyú mindkét forgásirányban működni fog, akkor az OUT és IN nyílást a leggyakrabban 
használt vagy a legkritikusabb forgásirány szerint kell elhelyezni. Ha kétségei támadnak, forduljon 
a forgalmazóhoz vagy a Burgmann vállalathoz.

 

4. Mindig gondoskodjon folyadékos fojtásról.

 Ha a fojtás nincs nyomás alatt, vagy ha a nyomás alacsonyabb, mint a tengely tömítődobozának 
nyomása, akkor a dupla mechanikus tömítés tandem elrendezésű tömítésként viselkedik.

 Ha a folyadékos fojtás nyomás alatt van, akkor a dupla mechanikus tömítés úgy viselkedik, 
mint az egymásnak háttal fordított elrendezésű egységek. Ilyen esetben a folyadékos fojtás 
nyomásának 10%-kal magasabbnak kell lennie, mint a tengely tömítődobozában uralkodó 
nyomásnak.

 Ügyeljen arra, hogy a túlnyomás ne legyen túl nagy. A maximálisan javasolt túlnyomás  
a tengelytömítés nyomásánál 1.5 barral nagyobb érték.

 Normál körülmények között a tengelytömítő dobozban lévő nyomás egyenlő a szívónyomás  
és a nyomáskülönbség (Dp) felének az összegével. Ha kétségei támadnak, mérje meg  
a tengelytömítő doboz nyomását, vagy forduljon a szállítóhoz.

5. A folyadékos fojtás elrendezéséről lásd: 3.18.8.3 (túlnyomás nélküli fojtás) és 3.18.8.4 
(túlnyomásos fojtás), illetve forduljon a szivattyú szállítójához vagy a Burgmann vállalathoz.

Megjegyzés:  Gázfojtáshoz használható dupla kazettás mechanikus tömítések is elérhetők  
(= speciális kivitel). Ilyen esetben kövesse a kazettához kapott utasításokat.

D.  Tripla ajakos tömítőkazetta

A teljes kazettát egyetlen egységként lehet leszerelni a csupasztengelyes szivattyúról.  
Az egység további szétszerelését csak az SPX szerviz végezheti, illetve csak az SPX  
szerviz támogatásával lehet elvégezni. 

rögzítő állítócsavarok

fekete megfogó

fekete megfogó
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5.0 Metszetrajzok és alkatrészlista
Pótalkatrészek rendelése
Pótalkatrészek rendelésekor a következő adatokra van szükség:  
 1. A szivattyú típusa és sorozatszáma (lásd az adattáblát)
 2. Pozíciószám, mennyiség és leírás
Példa: 1. Szivattyú típusa: TG H58-80 R2SS BR5 BR5 PQTC
  Sorozatszám: 2000-101505
 2. Poz. 0600, 1, szabadonfutó + persely komplett egység

5.1 TG H2-32 és 
 TG H3-32

Tömítőegység
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Poz. Leírás Sz./szivattyú Megelőző karbantartás

0010 szivattyúház - menetes csatlakozó 1
0020 köztes burkolat 1
0040 önmenetvágó csavar 4
0100 felső fedél, komplett 1
0400 köpenyfedél, a tengelytömítésen 1
0410 süllyesztett fejű csavar 4

0460
dugó, PQ változat 2
dugó, Gx változat 3

0600 szabadonfutó + persely, komplett 1 x
0700 rotor + tengely, komplett 1 x
0710 perselyes csapágy, tengelyen 1 x
0720 rögzítőcsavar 1
1030 dugó 1
1040 tömítőgyűrű 1 x x
1050 dugó 2
1060 tömítőgyűrű 2 x x
1080 önmenetvágó csavar 4
1090 tömítés 1 x
1100 tömítés 2 x x
1200 tőcsavar 4
1210 dugó 1
1220 tömítőgyűrű 1 x x
1570 ék 1 x x
1580 anya 4
4000 szivattyúburkolat 1 x

Poz. Leírás Sz./
szivattyú Megelőző karbantartás

0010 R1: szivattyúház 1

0050
csap rozsda-
mentes acél 1

Rácsavarozott karimák (opcionális)

9000 rácsavarozott 
karimák 1

0060 gallérelem 2
0070 szabad karima 2
0080 tömítőgyűrű 2 x x

Poz. Leírás Sz./szivattyú Megelőző karbantartás

1400 csapágykonzol 1
1410 peremesfejű csavar 4
1430 csapágyház 1
1440 golyóscsapágy 1 x x
1460 tartógyűrű 1
1470 csapágyfedél 1
1480 rögzítőcsavar 2
1500 rögzítőanya 1
1510 biztosító alátét 1 x x
1540 önmenetvágó csavar 2
1550 adattábla 1
1560 szegecs 4
1600 hálós védőelem, komplett 2

1610 Savetix® peremesfejű csavar - 
rozsdamentes acél

4

1620 Savetix® alátét - rozsdamentes acél 4

1630 hálós védőelem - rozsdamentes acél 2

1700 tartókonzol, komplett 1

5.1.1 Hidraulikus rész

5.1.3 Karimás csatlakoztatási opciók

5.1.2  Csapágykonzol
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Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

2020 tömítőgyűrű, 
osztott 1

2040 tömszelence 1
2060 tőcsavar 2
2070 anya 2
2090 tartógyűrű 1
3000 tömítőgyűrű 5 x x

5.1.4.2 S-köpeny a tengelytömítés körül

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

0400 köpenyfedél 1
0420 tömítés 1 x x
0430 dugó 2
0440 tömítőgyűrű 2 x x
0470 O-gyűrű 1 x x

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

0200 köpenyfedél 1

0210 önmenetvágó 
csavar 4

0220 tömítés 1 x x

0230 peremesfejű 
csavar 2

5.1.5 Tömítési opciók
5.1.5.1 Tömítőgyűrűk – PQ

5.1.4 S-köpeny opciók
5.1.4.1 S-köpeny a szivattyúfedélen
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5.1.5.4 Dupla mechanikai tömítés, háttal álló – GD

5.1.5.3 Dupla mechanikai tömítés, tandem – GG

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karban-

tartás

2080 tömítés 2 x x
2400 tömítésfedél 1
2410 csap 1
2430 dugó 2
2600 távtartó gyűrű 1

2610 önmenetvágó 
csavar 4

2620 tartóburkolat 1
2640 csap 1

3010 mechanikai 
tömítés 1 x x

3020 mechanikai 
tömítés 1 x x

3050 rögzítőgyűrű 
(opcionális) 1

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karban-

tartás

2080 tömítés 2 x x

2090 tartógyűrű 
(opcionális) 1

2210 csap 1
2400 tömítésfedél 1
2410 csap 1

2420 önmenetvágó 
csavar 4

2440 tartóburkolat 1

3010 mechanikai 
tömítés 1 x x

3020 mechanikai 
tömítés 1 x x

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

2080 tömítés 1 x x
2090 tartógyűrű (opcionális) 1
2200 tömítésfedél 1
2210 csap 1
2220 önmenetvágó csavar 4
3010 mechanikai tömítés 1 x x

5.1.5.2 Egyszeres mechanikus tömítés – GS
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4000

1100

1040
1030

0010

1060
1050
1090
0100
1080

0700

1570

0720

0020

1220
1210

1200

1420

1430

1450

1460
1510

1500 1630

1610

1560
1550

1410
1470

1540

1520

1530

1480

1490

1700

1230
1240

Seal assembly

(only for TG H6-40, TG H15-50 and TG H23-65)

0040

0600

0710

1440

1400
1620

1100

For food applications *
1101

For food applications *
1102

* for food applications: shape of gaskets follows the shape onto the pump casing

1600

A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

5.2 TG H6-40 – TG H360-150 

Tömítőegység

Élelmiszeripari 
alkalmazásokhoz *

Élelmiszeripari alkalmazásokhoz *

(csak TG H6-40, TG H15-50 és TG H23-65)

* élemiszeripari alkalmazásokhoz: a tömítések alakja a szivattyúház szerint van kialakítva
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Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karban-
tartás

0010 szivattyúház 1 1 1 1 1 1 1
0020 köztes burkolat 1 1 1 1 1 1 1
0040 önmenetvágó csavar 4 6 6 8 8 8 12
0100 felső fedél, komplett 1 1 1 1 1 1 1

0600 szabadonfutó + persely, 
komplett 1 1 1 1 1 1 1 x

0700 rotor + tengely, komplett 1 1 1 1 1 1 1 x

0710 perselyes csapágy, 
tengelyen 1 1 1 1 1 1 1 x

0720 rögzítőcsavar 1 1 1 1 1 1 1
1030 dugó 1 1 1 1 1 1 1
1040 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x
1050 dugó 2 2 2 2 2 2 2
1060 tömítőgyűrű 2 2 2 2 2 2 2 x x
1080 önmenetvágó csavar 4 8 8 8 8 8 8
1090 tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x
1100* tömítés 2 2 2 2 2 2 2 x x
1101* tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x
1102* tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x

1200
önmenetvágó csavar - 6 6 6 6 8 12
tőcsavar 4 - - - - - -
peremesfejű csavar - - - 2 2 - -

1210 dugó 1 1 1 1 1 1 1
1220 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x
1230 dugó 2 2 2 3 3 3 3
1240 tömítőgyűrű 2 2 2 3 3 3 3 x x
1570 ék 1 1 1 1 1 1 1 x x
1580 anya 4 - - - - - -

4000 szivattyúfedél + szaba-
donfutó csap, komplett 1 1 1 1 1 1 1 x

* az 1100-as tétel nem élelmiszeripari szivattyúkra vonatkozik (2x / szivattyú) 
az 1101-es és 1102-es tétel élelmiszeripari szivattyúkra vonatkozik (1 / szivattyú)

Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karban-
tartás

1400 csapágykonzol 1 1 1 1 1 1 1
1410 peremesfejű csavar 4 4 4 4 4 4 4
1420 V-tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x
1430 csapágyfedél 1 1 1 1 1 1 1

1440 golyóscsapágy - 
acél és fém ketrec 1 1 1 1 1 1 2 x x

1450 Seeger-gyűrű 1 1 1 - - - - x
1460 tartógyűrű 1 1 1 1 1 1 1
1470 csapágyfedél 1 1 1 1 1 1 1
1480 rögzítőcsavar 2 2 2 2 2 2 4
1490 V-tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x
1500 rögzítőanya 1 1 1 1 1 1 1
1510 biztosító alátét 1 1 1 1 1 1 1 x x
1520 zsírzószem 1 1 1 1 1 1 1
1530 süllyesztett fejű csavar 2 2 2 2 2 2 4
1540 önmenetvágó csavar 2 2 2 2 2 2 4
1550 adattábla 1 1 1 1 1 1 1
1560 szegecs 4 4 4 4 4 4 4
1600 hálós védőelem, komplett 2 2 2 2 2 2 2
1610 Savetix® peremesfejű csavar - 

rozsdamentes acél
4 4 4 4 4 4 4

1620 Savetix® alátét - rozsdamentes acél 4 4 4 4 4 4 4

1630 hálós védőelem - rozsdamentes acél 2 2 2 2 2 2 2

1700 tartókonzol, komplett 1 1 1 1 1 1 1

5.2.2 Csapágykonzol

5.2.1 Hidraulikus rész
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0010

A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

Poz. Leírás Sz./szivattyú Megelőző karbantartás

0010 szivattyúház 1

5.2.3 Karimás csatlakoztatási opciók 
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A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karbantartás

0400 köpenyfedél,  
a tengelytömítésen 2 2 2 2 2 2 2

0410 peremesfejű csavar 8 8 8 12 12 12 12
0420 tömítés 2 2 2 2 2 2 2 x x
0430 dugó 1 1 1 1 1 1 1
0440 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x

Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karbantartás

0200 köpenyfedél, elöl 1 1 1 1 1 1 1

0210
önmenetvágó csavar 4 6 6 8 8 8 12
peremesfejű csavar - 6 6 - - - -

0220 tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x

0230
peremesfejű csavar 4 - - 2 2 4 6
önmenetvágó csavar - 6 6 - - - -

0240 dugó 1 1 1 1 1 1 1
0250 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x

5.2.4.2 S-köpeny a tengelytömítés körül

5.2.4 Köpenyopciók
5.2.4.1 S-köpeny a szivattyúfedélen
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A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karbantartás

0200 köpenyfedél, elöl 1 1 1 1 1 1 1

0210
önmenetvágó csavar 4 - - 8 8 8 12
peremesfejű csavar - 6 6 - - - -

0220 tömítés 1 1 1 1 1 1 1 x x

0230
peremesfejű csavar 2 - - 2 2 4 6
önmenetvágó csavar - 2 2 - - - -

0240 dugó 1 1 1 1 1 1 1
0250 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x
0300 hegesztőnyak karima 2 2 2 2 2 2 2
0310 tömítés 2 2 2 2 2 2 2 x x
0320 peremesfejű csavar 8 8 8 8 8 8 8

5.2.4.3 T-köpenyek karimás csatlakozóval a szivattyúfedélen 
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Poz. Leírás H6-40 H15-50 H23-65 H58-80 H86-100 H185-125 H360-150 Megelőző karbantartás

0400 köpenyfedél,  
a tengelytömítésen 2 2 2 2 2 2 2

0410 peremesfejű csavar 8 8 8 12 12 12 12
0420 tömítés 2 2 2 2 2 2 2 x x
0430 dugó 1 1 1 1 1 1 1
0440 tömítőgyűrű 1 1 1 1 1 1 1 x x
0500 hegesztőnyak karima 2 2 2 2 2 2 2
0510 tömítés 2 2 2 2 2 2 2 x x
0520 peremesfejű csavar 8 8 8 8 8 8 8

5.2.4.4 T-köpenyek karimás csatlakozóval a tengelytömítés körül 
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Poz. Leírás Sz./
szivattyú Megelőző karbantartás

2080 tömítés 1 x x
2200 tömítésfedél 1
2210 csap 1
2220 önmenetvágó csavar 4
3010 mechanikai tömítés 1 x x

3030 állítógyűrű 
(opcionális) 1

3040 állítócsavar 
(opcionális) 2

5.2.5.3 Egyszeres mechanikus tömítés – GS

Poz. Leírás Sz./
szivattyú Megelőző karbantartás

2000 tömszelence-ház 1
2030 önmenetvágó csavar 4
2040 tömszelence 1
2060 tőcsavar 2
2070 anya 2
2080 tömítés 1 x x
3000 tömítőgyűrű 5 x x

5.2.5.2 PO tömítőgyűrűk lámpagyűrű nélkül

Poz. Leírás Sz./
szivattyú Megelőző karbantartás

2000 tömszelence-ház 1
2010 tömítés 1 x x
2020 tömítőgyűrű, osztott 1
2030 önmenetvágó csavar 4
2040 tömszelence 1
2050 csap 1
2060 tőcsavar 2
2070 anya 2
2080 tömítés 1 x x
3000 tömítőgyűrű 5 x x

5.2.5 Tengelytömítési opciók
5.2.5.1 PQ tömítőgyűrűk lámpagyűrűvel
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Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

2080 tömítés 2 x x
2400 tömítésfedél 1
2410 csap 1
2430 dugó 2
2600 távtartó gyűrű 1

2610 önmenetvágó 
csavar 4

2620 tartóburkolat 1
2640 csap 1

3010 mechanikai 
tömítés 1 x x

3020 mechanikai 
tömítés 1 x x

3050 rögzítőgyűrű 
(opcionális) 1

5.2.5.6 Dupla mechanikai tömítés, háttal álló – GD

Poz. Leírás Sz./ 
szivattyú Megelőző karbantartás

2080 tömítés 2 x x
2200 tömítésfedél 1
2210 csap 1
2400 tömítésfedél 1
2410 csap 1

2420 önmenetvágó 
csavar 4

3010 mechanikai tömítés 1 x x
3020 mechanikai tömítés 1 x x

3030 állítógyűrű  
(opcionális) 1

3040 állítócsavar  
(opcionális) 2

5.2.5.5 Dupla mechanikai tömítés, tandem – GG

5.2.5.4 Kazettás mechanikus tömítés – GC

Poz. Leírás Sz./szivattyú Megelőző karbantartás

2080 tömítés 1 x x
2500 önmenetvágó csavar 4

3010 kazettás mechanikus 
tömítés 1 x x
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Poz. Leírás H6-40 H15-50
H23-65

H58-80
H86-100

H185-125
H360-150 Megelőző karbantartás

2000 tömszelence 1 1
2010 tömítés 1 1 x x

2030 önmenetvágó csavar 
tömítéshez 4 4

2050 csap 1 1
2080 tömítés 1 1 x x
2800 tömszelence 1 1
2810 tengelyhüvely 1 1
2820 tartógyűrű 1 1
2830 tartógyűrű kenéshez 1 1
2840 rögzítő 2 4
2850 imbuszcsavar (rögzítéshez) 2 4

2860 állítócsavar  
(tengelyhüvelyhez) 4 4

2870
önmenetvágó csavar  
(tömszelencéhez  
és dobozhoz)

2 2

3060 PTFE ajak (gylon) 3 3 x x
3070 o-gyűrű (viton) 2 2 x x
3080 o-gyűrű (viton) 1 1 x x

5.2.5.7 Kazettás mechanikus tömítés - LCT TV (LCT XX)



92

1230 1240

20002010

2020

2030

2060

2070

2080

2100

2110

2120

2130

2140

3000

1210 1220

0710

2170

2160

2050

TG GM 6-40 to TG GM 23-65
2140
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A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

Poz. Leírás H6-40 H15-50
H23-65

H58-80
H86-100

H185-125
H360-150 Megelőző karbantartás

0710 perselyes csapágy 1 1 1 1
2000 tömszelence-ház 1 1 1 1
2010 tömítés 1 1 1 1 x x
2020 illesztőcsap 1 1 1 1
2030 önmenetvágó csavar 4 4 4 4
2050 csap 1 1 1 1
2060 tőcsavar 2 2 2 2
2070 anya 2 2 2 2
2080 tömítés 1 1 1 1 x x
2100 tartógyűrű 1 1 1 1
2110 rögzítőcsavar 3 3 3 3
2120 csőcsonk 1 1 1 1
2130 visszacsapó szelep 1 1 1 1
2140 zsírzócsésze 1 1 1 1
2150 tömítőgyűrű (LR) 1 1 1 1
2160 zsírzószem 1 1 1 1
2170 rögzítőcsavar 1 1 - -

3000
tömítőgyűrű 4 5 5 x x
tömítőgyűrű-sor {1+LR+3} {1+LR+4} {2+LR+3}

5.2.5.8 Fordított tömítés – csokoládéipari változat
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A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

TG H2-32
TG H3-32

aa G 1 1/4

an 60

Ba G 1/4

Bb G 1/8

Be G 1/4

Bi Rp 1/8

Bj Rp 1/8

Bk Rp 3/8

da 246

db 80

dc 147

de M10

df 78

ea 34

eb 5 h9

ec 16

ed 14 j6

ma 50

mb 85

sp 17.5

va 51

vb 90

vc 115

vd 10

ve 35

vf 10

vh 55

za 90

zc 218

zd 65

ze 41

6.0 Méretrajzok
6.1 Standard szivattyú
6.1.1 TG H2-32 – TG H3-32 
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A.0500.373 – IM-TGH/07.05 HU (12/2020)

TG
H6-40

TG
H15-50

TG
H23-65

TG
H58-80

TG
H86-100

TG
H185-125

TG
H360-150

aa 40 50 65 80 100 125 150
Ba G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4
Bb G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2
Bc G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Bd G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Be G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Bj Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4
Bk Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Bm – – – G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
da 312 389 400 493 526 633 774
db 100 112 112 160 160 200 250
dc 191 209 219 297 315 380 468
de M12 M16 M16 M20 M20 M20 M20
df 78 126 126 159 162 204 199
ea 40 60 60 80 80 110 110
eb 6 h9 8 h9 8h9 10 h9 10 h9 14 h9 16 h9
ec 20.5 31 31 35 40 51.5 59
ed 18 j6 28 j6 28 j6 32 k6 37 k6 48 k6 55 m6
ef M6 M10 M10 M12 M12 M16 M20
ma 60 75 80 105 125 155 200
mb 80 75 80 100 115 155 185
sp 22 15 26 22.5 32 30.5 85
va 53 70 80 100 100 120 160
vb 100 120 130 160 160 200 270
vc 127 150 160 200 200 260 330
vd 12 12 12 14 14 18 22
ve 45 60 60 90 90 125 180
vf 11 14 14 17 17 22 24
vh 70 90 90 125 125 170 230
za 110 125 125 180 185 230 300
zb 100 125 125 160 180 200 240
zc 277 359 359 453 476 580 664
ze 61 68 80 94 109 132 168

6.1.2  TG H6-40 – TG H360-150
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TG H2-32
TG H3-32

aa 32
ab 73
ac PN16/25/40 100
ac PN20 89
ac PN50 98.5
ad PN16/25/40 140
ad PN20 120
ad PN50 135
ak PN16/25/40 4xd18
ak PN20 4xd16
ak PN50 4xd18
am PN16/25/40 32
am PN20 32
am PN50 33.5
zb 220

TG H6-40 TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125 TG H360-150

aa 40 50 65 80 100 125 150
ab – (*) 98 120 133 160 186 212 (*)
ac  PN16 110 125 145 160 180 210 241
ac  PN20 98.5 120.6 139.7 152.5 190.5 216 241
ac  PN25 110 125 145 160 190 220 250
ac  PN40 110 125 145 160 190 220 250
ac  PN50 114.5 127 149.4 168.1 200.2 235 270
ad 115 165 187 206 238 273 310
ak  PN16 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd18 8xd23
ak  PN20 4xd16 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd22 8xd23
ak  PN25 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd22 8xd26 8xd28
ak  PN40 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd22 8xd26 8xd28
ak  PN50 4xd22 8xd18 8xd22 8xd22 8xd22 8xd22 12xd23
am 18 21 21 24 25 28 30
zb 100 125 125 160 180 200 240

*)   TG H6-40 és TG H360-150 (anyagok: R és S): FF = lapos karimák
**) TG H6-40 négyzetes karimák a lekerekített karimák helyett

6.2.2 TG H6-40 – TG H360-150

6.2.1 TG H2-32 – TG H3-32

6.2 Karimás csatlakozók
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6.3 Köpenyek
6.3.1 TG H2-32 és TG H3-32

Köpenyek a szivattyúfedélhez és a menetes csatlakozóhoz, valamint köpeny a tengelytömítés és  
a menetes csatlakozó körül (SS)

TG H2-32 
TG H3-32

Bf G 1/4
Bg G 1/4
Bl G 1/2
Bn G 1/4
dg 59
dh 42
dk 80
dl 45
ma 50
zg 61
zh 62

Nincs köpeny a szivattyúfedélhez, de köpeny  
van a tengelytömítés és a menetes csatlakozó 
körül (OS)

Köpenyek a szivattyúfedélhez és a 
menetes csatlakozóhoz, a tengely-
tömítés és a menetes csatlakozó 
körül köpeny nélkül (SO)
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TG H6-40 TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125 TG H360-150

Bf G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Bg G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Bh G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Bl G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Cf 17.2x1.8 21.3x2 21.3x2 26.9x2.3 26.9x2.3 26.9x2.3 26.9x2.3
dg 80 87 84 121 115 135 175
dh 40 50 56 78 90 130 150
dk 100 112 112 160 160 200 250
dl 73 61 61 87 92 120 130
ma 60 75 80 105 125 155 200
zg 82 96 110 123 140 163 200
zh 88 115 115 137 147 183 220
zm 108 99 99 128 133 161 171
zk 116 134 148 165 182 205 241

Nincs köpeny a szivattyúfedélhez, de köpeny van 
a tengelytömítés és a menetes csatlakozó körül 
(OS)
Nincs köpeny a szivattyúfedélhez, de köpeny van 
a tengelytömítés és a karimás csatlakozó körül 
(OS)

Köpenyek a szivattyúfedélhez és 
menetes csatlakozó köpeny nélkül 
a tengelytömítés körül (SO)
Köpenyek a szivattyúfedélhez és 
menetes csatlakozó köpeny nélkül 
a tengelytömítés körül (TO)

Köpenyek a szivattyúfedélhez és a karimás csatlakozóhoz, valamint köpeny a tengelytömítés  
és a karimás csatlakozó körül (TT)

Köpenyek a szivattyúfedélhez és a menetes csatlakozóhoz, valamint köpeny a tengelytömítés  
és a menetes csatlakozó körül (SS)

6.3.2 TG H6-40 – TG H360-150
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TG H58-80
TG H86-100
TG H185-125
TG H360-150

TG H2-32
TG H3-32 TG H6-40 TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125 TG H360-150

dv 210 254 293 303 555 581 646 852
mc 40 40 50 50 70 70 70 80
tg 145 145 200 200 – – – –

TG H6-40
TG H15-50
TG H23-65

TG H2-32
TG H3-32

6.4 Biztonsági nyomáscsökkentő szelepek 
6.4.1 Egyetlen biztonsági nyomáscsökkentő szelep
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TG H58-80
TG H86-100
TG H185-125

TG H15-50
TG H23-65

TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125

dw 393 403 666 702 767
mc 50 50 70 70 70
tv – – 178 219 219
tw 184 184 238 300 300
tz 400 400 – – –

6.4.2 Kettős biztonsági nyomáscsökkentő szelep
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TG H58-80
TG H86-100
TG H185-125
TG H360-150

TG H15-50
TG H23-65

TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125 TG H360-150

Bo G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
di 101 101 418 444 509 618
dj 119 119 458 484 549 738
dk 253 263 – – – –
dm 62 59.5 98.5 103.5 103.5 135
dn 115 115 127 127 127 170
do 6.5 4 6 8 24 0
dv 293 303 555 581 646 852
mc 50 50 70 70 70 80
tg 200 200 – – – –

6.4.3 Fűtött biztonsági nyomáscsökkentő szelep
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Változat Tömeg Súly TG 
H6-40

TG 
H15-50

TG 
H23-65

TG 
H58-80

TG 
H86-100

TG 
H185-125

TG 
H360-150

Szivattyú (köpenyek nélkül)
GS kg daN 19 30 38 71 93 163 278
PO/PQ/PR kg daN 20 32 39 72 94 164 279
GG/GD/GC kg daN 20 34 39 73 95 165 280

Elülső kihúzható egység 
(szivattyúfedél és szabadonfutó) kg daN 2.5 3 4 10 13 26 60

Hátsó kihúzható egység 
(tengely, köztes burkolat és 
konzol)

kg daN 10 20 22 45 50 90 116

Köpenyek (kieg.)

SO kg daN 2 3 3 5 7 12 16
SS kg daN 3 4.5 4.5 8 10 18 22
OS kg daN 1 1.5 1.5 3 3 6 6
TO kg daN 2.5 3.5 3.5 5.5 8 13 21
TT kg daN 4 5.5 5.5 9 12 20 28
OT kg daN 1.5 2 2 3.5 4 7 7

Nyomáscsökkentő szelep 
(kieg.) kg daN 2 5 5 8 11 11 24

Kettős nyomáscsökkentő szelep 
(kieg.) kg daN - 15 15 27 39 39 -

Változat Tömeg Súly TG
H2-32

TG
H3-32

Szivattyú (köpenyek nélkül) 
GS kg daN 8 9
PO/PQ kg daN 9 10
GG/GD/GC kg daN - -

Elülső kihúzható egység 
(szivattyúfedél és szabadonfutó) kg daN 1 1

Hátsó kihúzható egység 
(tengely, köztes burkolat és konzol) kg daN 6 6

Rácsavarozott karimák 
(kieg.) kg daN 5 8

Köpenyek (kieg.)
SO kg daN 2 2
SS kg daN 3 3
OS kg daN 1 1

Nyomáscsökkentő szelep 
(kieg.) kg daN 2 2

TG H2-32
TG H3-32 TG H6-40 TG H15-50 TG H23-65 TG H58-80 TG H86-100 TG H185-125 TG H360-150

vm 90 100 120 120 160 160 200 270
vn 118 130 150 150 195 195 250 310
vo 10 17 17 17 20 20 20 20
vp 25 40 40 40 50 50 50 50
vr 20 30 30 30 50 50 50 100
vs M10 M12 M16 M16 M20 M20 M20 M20
vt 10 12 12 12 14 14 14 18
vu 2 3 3 3 4 4 4 9

6.5 Tartókonzol

6.6 Súlyok – tömeg
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Megfelelőségi	nyilatkozat
élelmiszerrel	érintkező	anyagokhoz

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

Ezennel igazoljuk, hogy a tervezett felhasználás során az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok a jelen nyilatkozat 
kiadásának időpontjában megfelelnek 

az	élelmiszerrel	érintkezésbe	kerülő	anyagokről	és	termékekről	szóló,	a	80/590/EGK	és	89/109/EGK	irányelveket	
hatályon	kívül	helyező	1935/2004/EK	rendelet	(2004.	október	27.)	általános	követelményeinek.

A jelen nyilatkozat a következő termék(ek)re vonatkozik:
Termék:   TopGear	belső	fogazású	fogaskerekes	szivattyú
Konfigurációk:  TG GP xx-xx FD G# OS UG6 UG6 AW
   TG GP xx-xx FD G# OS UR6 UR6 AW
   TG GP xx-xx FD G# SS UG6 UG6 AW
   TG GP xx-xx FD G# SS UR6 UR6 AW
   TG GP xx-xx FD G# OS SG2 SG2 AW
   TG GP xx-xx FD G# OS UG6 SG2 AW
   TG GP xx-xx FD G# SS SG2 SG2 AW
   TG GP xx-xx FD G# SS UG6 SG2 AW

	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	SG2	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	UG6	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	UR6	BR6	PRAW
	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	SG2	SG2	GS	WV
	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	UR6	UR8	GS	WV
	 	 	 TG	GM	yy-yy	FD	G#	OO	UG6	SG2	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	SG2	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	UG6	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	UR6	BR6	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	SG2	SG2	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	UR6	UR8	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	OS	UG6	SG2	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	SG2	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	UG6	BG2	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	UR6	BR6	PRAW
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	SG2	SG2	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	UR6	UR8	GS	WV
	 	 	 TG	GM	xx-xx	FD	G#	SS	UG6	SG2	GS	WV

	 	 	 TG	H	xx-xx	FD	R#	OO	UR6	BR6	PRAW
	 	 	 TG	H	xx-xx	FD	R#	OO	UR6	UR8	GS	WV
	 	 	 TG	H	xx-xx	FD	R#	SS	UR6	BR6	PRAW
	 	 	 TG	H	xx-xx	FD	R#	SS	UR6	UR8	GS	WV
                ahol:	xx-xx:	6-40	és	360-150	között
	 	 	 	 	 	 	 	 	 yy-yy:	6-40	és	23-65	között
	 	 	 	 	 	 	 	 	 #	:	1,	2,	3,	4	vagy	5

Műanyag használata esetén a következő további nyilatkozatok vannak érvényben:

• „Nyilatkozat az 1935/2004/EK előírásainak való megfelelőségről” a Gylon® tömítőlapokhoz 
az Eriks+Baudoin vállalattól (lásd a 103. oldalt)

• „Nyilatkozat az 1935/2004/EK előírásainak való megfelelőségről” a Clipperlon® tömítőlapokhoz 
az Eriks+Baudoin vállalattól (lásd a 104. oldalt)

• „Zertifikat – Bewertung der lebensmittelrechtlichen Konformität von Stopfbuchspackungen”  
a Buramex® tömítőgyűrűkhöz - SF 6335 az EagleBurgmann vállalattól (lásd a 105-106. oldalt)

• „Nyilatkozat az FDA-követelményeknek való megfelelőségről” az M7N mechanikus tömítéshez 
az EagleBurgmann vállalattól (lásd a 107-108. oldalt)

Ez a nyilatkozat három évig érvényes a szivattyú üzemünkből történő szállításától kezdve.
Ez a nyilatkozat nem módosítja a szerződéses megállapodásokat, különös tekintettel a garanciára és a felelősségre.

Erpe-Mere, 2014. április 1.

Gerard Santema
Igazgató
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20-6-2019

To European legislation 
To FDA regulation

Simulant Ratio S/V
A 6
B 6

D2 6

ERIKS bv | P.O. Box 280 | 1800 BK ALKMAAR, The Netherlands  | T +31 72 5141514 | E info@eriks.nl | www.eriks.com

CFR 21§177.1550

We confirm that the above mentioned material is compliant to the above
mentioned regulations and legislations. 
Products from this material are intended for repeated use in contact with
the below listed type of foods. 

This material has been evaluated according to the requirement of the of
the Regulation EC 1935/2004, Annex I. Materials intended to come into
contact, directly or indirectly, with food. 

The safety of this material has been verified by testing against the
migration requirements as described in EU 10/2011 and in accordance
with EN1186.

This material has been tested following the FDA regulation on
extraction. 

ERIKS guarantees that all products of this material are produced
according the directive for GMP (Good Manufacturing Practice)
2023/2006/EC, which is part of the guideline EC 1935/2004.
 
The traceability of the products derived from this material is secured
and the regulations for documentation and labelling protocol have
been fulfilled.

Migration test results EU 10/2011 (EN1186) - test perfomed on base material
Simulant media Type of food Time/temperature

10% Ethanol Aqueous food 4 hours at 100°C
3% Acetic acid

Declaration of Compliance

Product/material CLIPPERLON 2135 FG
Date of declaration

Acidic food with pH <4,5 4 hours at 100°C
Olive Oil  Free fat on the surface 2 hours at 175°C

For more information phone +31 72 514 15 14 or E‐mail info@eriks.nl
This declaration is not intended as technical documentation, the suitability of this product for a specific application should be verified with ERIKS. 

This declaration is valid until revocation or renewal.

Extraction in demi-water 2 hours Max. 3,1 mg/dm²
Extraction in n-heptane 2 hours Max. 3,1 mg/dm²

Max. 3,1 mg/dm²

EC 1935/2004 EU 10/2011

Extraction in ethanol 50% 2 hours

Test Requirements

Extraction test results CFR 21§177.1550

Extraction in ethyl acetate 2 hours Max. 3,1 mg/dm²
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T: +32 (0)53 60 27 15 

F: +32 (0)53 60 27 01 

E: johnson-pump@spxflow.com

Az SPX fenntartja a jogot a kialakítás és az anyagok értesítés  

vagy további kötelezettség nélküli megváltoztatására. A kialakítási 

részletek, a gyártáshoz használt anyagok és a méretadatok leírása  

a jelen kiadványban kizárólag tájékoztató jellegű, és csak külön 

 írásos megerősítés birtokában tekinthető megbízhatónak. 

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön a területileg 

illetékes forgalmazónál. További információkért látogasson el  

a www.spxflow.com weboldalra.
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