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Vyhlásenie o zhode ES
(podľa smernice o strojných zariadeniach ES 98/37/ES, dodatok IIA)

Výrobca
SPX Flow Technology
SPX Process Equipment BE NV
Evenbroekveld 2-6
BE-9420 Erpe-Mere
Belgicko

Týmto zaručujeme, že

zubové čerpadlá TopGear radu GM

Typy: TG GS2-25
 TG GS3-32
 TG GS6-40
 TG GS15-50
 TG GS23-65
 TG GS58-80
 TG GS86-100
 TG GS185-125
 
 
sú v zhode so smernicou o strojných zariadeniach ES 98/37/ES, 
dodatok I.

Vyhlásenie výrobcu
(podľa smernice o strojných zariadeniach ES 98/37/ES, dodatok IIB)

Tento produkt nesmie byť uvedený do prevádzky, kým nebude 
vyhlásené, že strojné zariadenie, do ktorého má byť integrovaný, je 
v zhode s ustanoveniami tejto smernice.

Erpe-Mere, 1. júla 2007

Gerwin Schaafsma
Prevádzkový riaditeľ pre Európu
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1.0 Úvod

1.1 Všeobecné informácie 
 Tento návod na obsluhu obsahuje potrebné informácie o čerpadlách typu TopGear a pred inštaláciou, 

servisom a údržbou sa musí dôkladne preštudovať. Tento návod sa musí uschovávať na mieste, ku 
ktorému má obsluha dobrý prístup.

 Dôležité upozornenie! 
Čerpadlo sa nesmie používať na iné ako odporúčané a stanovené účely bez predchádzajúcej 
konzultácie s miestnym predajcom.

 Kvapaliny, ktoré nie sú vhodné pre toto čerpadlo, môžu zapríčiniť poškodenia jednotky čerpadla a 
predstavujú riziko zranenia osôb.

1.2 Prijatie, manipulácia a skladovanie
1.2.1 Prijatie
 Po dodaní okamžite odstráňte všetky baliace materiály. Ihneď po dodaní skontrolujte prípadné 

poškodenia zásielky a ubezpečte sa, či výrobný štítok a typové označenie zodpovedajú dodaciemu listu 
a vašej objednávke.

 V prípade poškodenia alebo chýbajúcich dielov vypracujte správu a okamžite ju odovzdajte 
prepravcovi. Upozornite miestneho 
predajcu.

 Všetky čerpadlá majú na výrobnom 
štítku uvedené výrobné číslo.  
Toto číslo musí byť uvedené v každej 
korešpondencii s miestnym predajcom. 
Prvé dve číslice výrobného čísla 
označujú rok výroby.

1.2.2 Manipulácia
 Skontrolujte hmotnosť (váhu) jednotky čerpadla. Všetky diely s hmotnosťou nad 20 kg sa musia zdvíhať 

pomocou zdvíhacích popruhov a vhodných zdvíhacích zariadení napr. mostového žeriava alebo 
priemyselného vozíka. Pozrite si časť 6.6 Tiaž – hmotnosť.

Jednotku čerpadla nikdy nezdvíhajte pripevnenú len v dvoch 
bodoch. Nesprávne zdvíhanie môže spôsobiť zranenie osôb 
alebo poškodenie jednotky čerpadla.

Používajte vždy dva alebo viac zdvíhacích 
popruhov. Musia byť pripevnené spôsobom, 
ktorý zabráni ich zošmyknutiu. Jednotka 
čerpadla musí byť vo vodorovnej polohe.

1.2.3 Skladovanie
 Ak čerpadlo nie je okamžite uvedené do prevádzky, hriadeľ sa musí jedenkrát za týždeň pretočiť o 

úplnú otáčku. Takto sa zabezpečí správne rozdelenie konzervačného oleja.
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1.3 Bezpečnosť
1.3.1 Všeobecné informácie
 Dôležité upozornenie!
 Čerpadlo sa nesmie používať na iné ako odporúčané a stanovené účely bez predchádzajúcej 

konzultácie s miestnym predajcom.

 Čerpadlo musí byť vždy inštalované a používané v súlade s platnými národnými a miestnymi 
sanitárnymi a bezpečnostnými predpismi a zákonmi.

 Pri dodaní čerpadla alebo jednotky čerpadla kompatibilnej s normou ATEX je potrebné riadiť  
sa samostatným návodom na obsluhu ATEX.

•	 Pri	manipulácii	s	čerpadlom	vždy	noste	oblečený	primeraný	ochranný	odev.

•	 Pred	spustením	čerpadlo	riadne	upevnite,	aby	ste	zabránili	zraneniu	osôb	alebo	poškodeniu	
jednotky čerpadla.

•	 Na	oboch	stranách	čerpadla	nainštalujte	uzatváracie	ventily,	aby	bolo	pred	servisom	a	údržbou	
možné zatvoriť prívod a vývod. Skontrolujte, či je čerpadlo možné odvodniť bez zranenia iných 
osôb a kontaminácie prostredia alebo susedného zariadenia.

•	 Skontrolujte,	či	sú	všetky	pohyblivé	časti	správne	zakryté,	aby	sa	zabránilo	zraneniam.

•	 Všetky	elektroinštalačné	práce	musí	vykonávať	autorizovaný	personál	v	súlade	s	normou	EN60204-
1 a miestnymi predpismi. Inštalujte uzamykací hlavný vypínač napájania. Predídete neúmyselnému 
spusteniu. Pomocou vhodného zariadenia chráňte motor a ostatné elektrické zariadenie pred 
preťažením. Elektrické motory musia byť zásobované dostatočným množstvom chladiaceho 
vzduchu.

 V prostrediach, v ktorých existuje riziko explózie, sa musia používať motory klasifikované ako 
motory zabezpečené proti výbuchu spolu so špeciálnym bezpečnostným zariadením. Túto 
povinnosť prekonzultujte so štátnym úradom zodpovedným za bezpečnostné opatrenia tohto 
druhu.

•	 Nesprávna	inštalácia	môže	spôsobiť	smrteľné	zranenia.

•	 Motor	a	ostatné	nechránené	vybavenie	sa	nesmú	dostať	do	styku	s	prachom,	kvapalinami	a	
plynmi, ktoré môžu spôsobiť prehriatie, skrat, koróziu a požiar. 

•	 Ak	čerpadlo	spracováva	kvapaliny	nebezpečné	pre	osoby	alebo	životné	prostredie,	musí	sa	
inštalovať kontajner na unikajúcu kvapalinu. Všetky (prípadné) úniky sa musia zachytiť, aby sa 
zabránilo kontaminácii životného prostredia.

•	 Zabezpečte	viditeľnosť	šípok	a	ostatného	označenia	na	čerpadle.

•	 Ak	teplota	povrchu	systému	a	častí	systému	prevýši	60	°C,	príslušné	časti	sa	musia	označiť	textom	
„Horúci povrch“, aby sa zabránilo popáleniu.

•	 Jednotka	čerpadla	nesmie	byť	vystavená	prudkým	zmenám	teploty	kvapaliny	bez	
predchádzajúceho predhriatia alebo predchladenia. Veľké teplotné zmeny môžu spôsobiť trhliny 
alebo výbuch, čo môže mať za následok vážne zranenia osôb.

•	 Čerpadlo	nesmie	byť	v	prevádzke	nad	hranicou	stanoveného	výkonu.	Pozrite	si	časť	3.5	Základné	
vlastnosti.

•	 Pred	zasahovaním	do	čerpadla	alebo	systému	sa	musí	vypnúť	napájanie	a	uzamknúť	spúšťacie	
zariadenie. Pri zasahovaní do jednotky čerpadla postupujte podľa pokynov na demontáž a montáž, 
kapitola 4.0. V prípade nedodržania pokynov môže dôjsť k poškodeniu čerpadla alebo častí 
čerpadla. Takýto postup spôsobí aj neplatnosť záruky.

•	 Zubové	čerpadlá	sa	nikdy	nesmú	spúšťať	úplne	nasucho.	Pri	behu	nasucho	sa	vytvára	teplo	a	môžu	
sa poškodiť vnútorné časti, ako sú napr. puzdrové ložiská a tesnenie hriadeľa. Ak sa požaduje beh 
nasucho, čerpadlo sa musí napr. na krátky čas spustiť s dodávkou kvapaliny. 

  Upozornenie! V čerpadle sa musí ponechať malé množstvo kvapaliny na zabezpečenie mazania 
vnútorných častí. Ak existuje riziko behu nasucho počas dlhšej doby, namontujte vhodné 
zabezpečenie pre beh nasucho. Poraďte sa s miestnym predajcom.

•	 V	prípade	neuspokojivej	funkcie	čerpadla	sa	spojte	s	miestnym	predajcom.
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1.3.2  Jednotky čerpadla
1.3.2.1 Manipulácia s jednotkou čerpadla
 Používajte mostový žeriav, vysokozdvižný vozík alebo iné vhodné zdvíhacie zariadenie.

Okolo prednej časti čerpadla a zadnej 
časti motora pripevnite zdvíhacie 
popruhy. Skôr, ako sa náklad pokúsite 
zdvihnúť, skontrolujte, či je vyvážený. 
POZOR! Používajte vždy dva 
zdvíhacie popruhy.

Ak sa na čerpadle aj motore 
nachádzajú zdvíhacie kruhy, 
popruhy je možné upevniť na tieto 
kruhy. 
POZOR! Používajte vždy dva 
zdvíhacie popruhy.

Upozornenie
Jednotku čerpadla nikdy 
nezdvíhajte pripevnenú len 
v jednom bode. Nesprávne 
zdvíhanie môže spôsobiť zranenie 
osôb alebo poškodenie jednotky.

1.3.2.2 Inštalácia
 Všetky jednotky čerpadla musia byť vybavené uzamykacím bezpečnostným spínačom, aby sa počas 

inštalácie, údržby alebo iných prácach na jednotke predišlo neúmyselnému spusteniu.

 Upozornenie 
Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na jednotke čerpadla musí byť spínač vypnutý a uzamknutý. 
Neúmyselné spustenie môže spôsobiť vážne zranenie osôb.

 Jednotka čerpadla musí byť namontovaná na rovnom povrchu a pripevnená k základom alebo 
namontovaná na pogumovanom podstavci.

 Hadicové pripojenia čerpadla musia byť namontované bez napnutia, spoľahlivo pripevnené k čerpadlu 
a správne uložené. Nesprávne upevnená hadica môže poškodiť čerpadlo a systém.

 Upozornenie 
Elektrické	motory	musí	inštalovať	autorizovaný	personál	v	súlade	s	normou	EN60204-1.	Chybná	
elektrická inštalácia môže spôsobiť zelektrizovanie jednotky čerpadla a systému, čo môže viesť k 
smrteľným zraneniam.

 Elektrické motory musia byť vybavené primeranou chladiacou ventiláciou. Elektrické motory nesmú 
byť uzavreté v nepriedušných skriniach, krytoch atď.

 Prach, kvapaliny a plyny, ktoré môžu spôsobiť prehriatie a požiar, sa musia odvádzať mimo priestoru 
motora.

 Upozornenie 
Jednotky čerpadla, ktoré sa majú inštalovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, musia byť 
vybavené motormi zabezpečenými proti výbuchu. Iskry spôsobené statickou elektrinou môžu spôsobiť 
elektrický výboj a zapríčiniť výbuch. Skontrolujte, či sú čerpadlo a systém správne uzemnené. Platné 
predpisy si overte na príslušných úradoch. Nesprávna inštalácia môže viesť k smrteľným zraneniam.
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Pump type:

Article No.:

Unit serial No.:

Date:

SPX Process Equipment BE NV
Evenbroekveld 2-4
BE-9420 Erpe-Mere

www.johnson-pump.com and spxpe.com
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1.3.2.3 Pred uvedením jednotky čerpadla do prevádzky
 Prečítajte si návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny pre čerpadlo. Inštalácia musí byť vykonaná 

správne podľa príslušného návodu na obsluhu čerpadla.

 Skontrolujte zarovnanie čerpadla a hriadeľov motora. Počas prepravy, zdvíhania a montáže jednotky 
čerpadla sa zarovnanie mohlo posunúť. Pokyny pre bezpečnú demontáž ochranného krytu spojky sú 
uvedené v nasledujúcej časti: Demontáž a montáž ochranného krytu spojky.

 Upozornenie 
Jednotka čerpadla sa nesmie používať na iné kvapaliny ako kvapaliny, na ktoré bola odporučená a 
predaná. V prípade akýchkoľvek nejasností sa spojte s obchodným zástupcom. Kvapaliny, pre ktoré nie 
je čerpadlo vhodné, môžu poškodiť čerpadlo a ostatné časti zariadenia a spôsobiť zranenie osôb.

1.3.2.4 Demontáž a montáž ochranného krytu spojky
 Ochranný kryt spojky je pevný kryt, ktorý chráni používateľov a operátorov pred zachytením a 

poranením na otáčajúcom sa hriadeli a hriadeľovej spojke. Jednotka čerpadla je dodaná spolu s 
výrobnými montážnymi krytmi s certifikovaným maximálnym počtom otvorov v súlade s normou 
EN 294:1992.

 Upozornenie 
Ochranný kryt spojky sa nesmie počas prevádzky nikdy odstrániť. Uzamykací bezpečnostný spínač 
musí byť vypnutý a uzamknutý. Ochranný kryt spojky sa musí po odstránení vždy namontovať naspäť. 
Naspäť sa musia namontovať aj všetky doplnkové ochranné kryty. V prípade nesprávneho upevnenia 
ochranného krytu spojky hrozí riziko zranenia osôb.

a) Vypnite a uzamknite vypínač napájania.

b) Demontujte ochranný kryt spojky.

c) Dokončite prácu.

d) Opäť namontujte ochranný kryt spojky a všetky ostatné ochranné kryty. Skontrolujte, či sú skrutky 
správne utiahnuté.

1.3.2.5 Výrobný štítok – Vyhlásenie o zhode ES
 V prípade otázok týkajúcich sa jednotky čerpadla, inštalácie, údržby atď. vždy udávajte aj výrobné číslo 

uvedené na výrobnom štítku.

 V prípade zmeny prevádzkových podmienok čerpadla sa spojte s naším predajcom, aby sa zabezpečila 
bezpečná a spoľahlivá funkcia čerpadla.

 Vzťahuje sa to aj na úpravy väčšieho rozsahu, ako je napr. výmena motora alebo čerpadla na existujúcej 
jednotke čerpadla.
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1.4 Technické označenia

Veličina Symbol Jednotka

Dynamická 
viskozita

µ mPa.s = cP (centipoise)

Kinematická 
viskozita

ν = µ
     

  
ρ

ρ = hustota    [kg]
            dm3 
ν = kinematická viskozita    [ mm2

 ]  =  cSt (centistoke)
                  s

Upozornenie! V tomto návode na obsluhu sa používa iba dynamická viskozita.

Tlak p [bar]

∆p Tlakový rozdiel = [bar]

pm Maximálny tlak na výtlačnej prírube (prípustný tlak) = [bar]

Upozornenie! V tomto návode na obsluhu, ak nie je uvedené inak, je tlakom relatívny tlak [bar].

Čistá kladná 
sacia výška

NPSHa Čistá kladná sacia výška je celkový absolútny vstupný tlak v sacej prípojke 
čerpadla mínus tlak nasýtených pár čerpanej kvapaliny. 
Výška NPSHa sa vyjadruje stĺpcom kvapaliny (v m). 
Za určenie hodnoty NPSHa zodpovedá používateľ.

NPSHr Požadovaná čistá kladná sacia výška je výška NPSH určená po skúškach a 
výpočtoch vykonaných výrobcom čerpadla, aby sa zabránilo zníženiu výkonu v 
dôsledku kavitácie v čerpadle pri menovitom výkone. 
Hodnota NPSHr sa meria na sacej prírube v bode, v ktorom pokles výkonu 
spôsobí stratu tlaku min. 4 %.

Upozornenie! V tomto návode na obsluhu, ak nie je určené inak, platí NHPH = NPSHr.

Pri výbere čerpadla skontrolujte, či hodnota NPSHa je najmenej o 1 m väčšia ako hodnota NPSHr.
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2.0 Opis čerpadla
 Čerpadlá TopGear/GS sú rotačne objemové čerpadlá s vnútorným ozubením. Sú vyrobené z liatiny. 

Čerpadlá TG GS sú zostavené z modulových prvkov, ktoré umožňujú rôzne konštrukcie: rôzne tesnenia 
hriadeľa (upchávkové alebo mechanické tesnenie), vyhrievacie alebo chladiace plášte (para alebo 
vyhrievací olej), viacero klzných ložísk, materiály ozubeného prevodu a hriadeľa, namontovaný 
vypúšťací ventil a elektrické ohrievanie.

2.1 Typové označenie
 Vlastnosti čerpadla sú zakódované v nasledovnom typovom označení, ktoré sa nachádza na výrobnom 

štítku.

 Príklad:

 

1. Názov konštrukčnej triedy čerpadla
 TG = TopGear

2.  Názov radu čerpadla
 G =  Univerzálne použitie

  S =  Samostatné mechanické tesnenie – ložiská hriadeľa mimo kvapaliny

3.  Hydraulika označená prostredníctvom výtlačného objemu na 100 otáčok (v dm3) a 
nominálny priemer otvoru (v mm)

 TG GS2-25
 TG GS3-32
 TG GS6-40
 TG GS15-50
 TG GS23-65
 TG GS58-80
 TG GS86-100
 TG GS185-125

4.  Materiál čerpadla
 G Čerpadlo z liatiny

5.  Typ pripojenia
 1 Závitové pripojenia
  2 Príruby PN16 podľa normy DIN2533
 3 Príruby PN20 podľa normy ANSI 150 (libry)
   
6.  Varianty plášťa krytu čerpadla
 O Kryt čerpadla bez plášťov
 S Kryt čerpadla s plášťom a závitovým pripojením
 

TG    GS    58-80    G    2    S    SG    2    G1    AV
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 Príklad:

7.  Vložka vloženého ozubeného kolesa a materiály vloženého ozubeného kolesa
 SG  Vložka vloženého ozubeného kolesa z kalenej ocele so železným vloženým ozubeným 

kolesom
	 CG	 Karbónová	vložka	vloženého	ozubeného	kolesa	so	železným	vloženým	ozubeným	kolesom
 BG Bronzová vložka vloženého ozubeného kolesa so železným vloženým ozubeným kolesom
 HG Keramická vložka vloženého ozubeného kolesa so železným vloženým ozubeným kolesom

 
 SS  Vložka vloženého ozubeného kolesa z kalenej ocele s oceľovým vloženým ozubeným 

kolesom
	 CS	 Karbónová	vložka	vloženého	ozubeného	kolesa	s	oceľovým	vloženým	ozubeným	kolesom
 BS Bronzová vložka vloženého ozubeného kolesa s oceľovým vloženým ozubeným kolesom
 HS Keramická vložka vloženého ozubeného kolesa s oceľovým vloženým ozubeným kolesom
 US  Vložka vloženého ozubeného kolesa zo spekaného karbidu s oceľovým vloženým ozubeným 

kolesom

 BR  Bronzová vložka vloženého ozubeného kolesa s vloženým ozubeným kolesom z nerezovej 
ocele

	 CR	 	Karbónová	vložka	vloženého	ozubeného	kolesa	s	vloženým	ozubeným	kolesom	z	nerezovej	
ocele

 HR  Keramická vložka vloženého ozubeného kolesa s vloženým ozubeným kolesom z nerezovej 
ocele

 UR  Vložka vloženého ozubeného kolesa zo spekaného karbidu s vloženým ozubeným kolesom 
z nerezovej ocele

 

8.  Materiál kolíka vloženého ozubeného kolesa
 2 Kolík vloženého ozubeného kolesa z kalenej ocele
 5 Kolík vloženého ozubeného kolesa z nitridovanej nerezovej ocele
 6 Kolík vloženého ozubeného kolesa z nerezovej ocele s tvrdým povlakom

9.  Materiály rotora a hriadeľa
 G1  Rotor zo železa a hriadeľ z ocele

 N1  Rotor z nitridovaného nodulárneho železa a hriadeľ z ocele

 R1  Rotor z nerezovej ocele a hriadeľ z ocele

12. Usporiadanie hriadeľových tesnení
 Samostatné mechanické tesnenie Burgmann, typ MG12 
	 AV	 	Samostatné	mechanické	tesnenie	Burgmann	MG12;	karbón/SiC/FPM	(fluorokarbón)
	 WV	 Samostatné	mechanické	tesnenie	Burgmann	MG12;	SiC/SiC/FPM	(fluorokarbón)

 Samostatné mechanické tesnenie Burgmann, typ M7N
	 HV	 	Samostatné	mechanické	tesnenie	Burgmann	M7N;	keramika/karbón/FPM	(fluorokarbón)
 HT Samostatné mechanické tesnenie Burgmann M7N; keramika/karbón/vinutý PTFE
	 WV	 Samostatné	mechanické	tesnenie	Burgmann	M7N;	SiC/SiC/FPM	(fluorokarbón)
	 	WT	 Samostatné	mechanické	tesnenie	Burgmann	M7N;	SiC/SiC/PTFE-FFKM

 Poznámka: Sady O-krúžkov EPDM a FFKM (Chemraz®) sú k dispozícii na požiadanie.

 Variant samostatného mechanického tesnenia bez mechanického tesnenia
 XX Samostatné diely tesnenia – tesnenie na požiadanie

TG    GS    58-80    G    2    S    SG    2    G1    AV
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.2 Princíp prevádzky

3.0 Základné informácie

3.1 Štandardné časti čerpadla
Vrchný kryt

Stredné puzdro

Hriadeľ čerpadla

Ložiskový štít (kozlík)

Rotor

Teleso čerpadla
Vložené ozubené koleso

Kryt čerpadla

Kolík vloženého 
ozubeného kolesa

 Pri vysúvaní rotora a vloženého ozubeného kolesa zo záberu 
sa vytvára podtlak a kvapalina vstupuje do novovytvorených 
priestorov.

 Kvapalina sa prenáša v utesnených komôrkach na výtlačnú 
stranu čerpadla. 
Steny telesa čerpadla a oblúk vytvárajú uzatvorený priestor a 
oddeľujú saciu stranu od výtlačnej strany.

 Rotor a vložené ozubené koleso sa dostávajú do záberu a 
vytláčajú kvapalinu do výtlačného potrubia.

Otočením zmyslu otáčania sa zmení aj prietok cez čerpadlo.
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3.2.1 Samonasávanie
 Čerpadlá TopGear sa stávajú samonasávacími v prípade, keď sa v čerpadle nachádza dostatok kvapaliny 
na zaplnenie medzier a prázdnych miest medzi zubami. (Informácie o samonasávaní nájdete v časti 
3.19.6.2 Potrubie).

3.2.2 Bezpečnostný vypúšťací ventil – princíp činnosti
Princíp objemového čerpadla vyžaduje inštaláciu bezpečnostného vypúšťacieho ventilu chrániaceho 
čerpadlo pred pretlakom. Ventil sa môže nainštalovať na čerpadle alebo v inštalácii. 

 Tento bezpečnostný vypúšťací ventil obmedzuje tlakový rozdiel (∆p) medzi nasávaním a výtlakom, a 
nie maximálny tlak v celej inštalácii.

Napríklad, v prípade zablokovania výtlačnej 
strany nemôže médium unikať a pretlak môže 
zapríčiniť vážne poškodenie čerpadla.  
Bezpečnostný vypúšťací ventil poskytuje 
únikovú cestu nasmerovaním média späť 
do nasávacej strany, keď sa dosiahne určená 
úroveň tlaku. 

•	 Bezpečnostný	vypúšťací	ventil	chráni	čerpadlo	pred	pretlakom	iba	v	jednom	smere	prietoku.	 
Keď sa čerpadlo otáča v opačnom smere, bezpečnostný vypúšťací ventil ho nebude chrániť pred 
pretlakom.  Pri používaní čerpadla v oboch smeroch je potrebný dvojitý bezpečnostný vypúšťací 
ventil.

•	 Otvorený	bezpečnostný	vypúšťací	ventil	signalizuje,	že	inštalácia	nepracuje	správne.	Čerpadlo	sa	
musí okamžite zastaviť. Pred opätovným spustením čerpadla vyhľadajte a vyriešte problém. 

•	 Keď	na	čerpadle	nie	je	nainštalovaný	bezpečnostný	vypúšťací	ventil,	musí	byť	nainštalovaná	iná	
ochrana proti pretlaku.

•	 Upozornenie! Bezpečnostný vypúšťací ventil nevyužívajte ako regulátor prietoku. Kvapalina bude 
cirkulovať iba cez čerpadlo a rýchlo sa zahreje.

  Ak potrebujete regulátor prietoku, spojte sa s miestnym predajcom.

3.3 Zvuk
Čerpadlá TopGear sú rotačné objemové čerpadlá. V dôsledku kontaktu medzi vnútornými dielmi (rotor/
vložené ozubené koleso), kolísania tlaku atď. sú tieto čerpadlá hlučnejšie ako napr. odstredivé čerpadlá. 
Treba zohľadniť aj zvuk vychádzajúci z pohonnej jednotky a inštalácie.
Keďže hladina zvuku v prevádzkovej oblasti môže presiahnuť 85 dB(A), musíte používať ochranu sluchu.   
Pozrite si aj časť 3.7 Hladina zvuku. 

3.4 Všeobecné prevádzkové charakteristiky
Dôležité upozornenie! 
Čerpadlo je vypočítané na prenos kvapaliny tak, ako je to opísané v predbežnej kalkulácii. Ak sa zmení 
jeden alebo viac aplikačných parametrov, spojte sa s miestnym predajcom.

Kvapaliny, ktoré nie sú vhodné pre toto čerpadlo, môžu spôsobiť poškodenie jednotky čerpadla a 
predstavujú riziko zranenia osôb. 

Správne používanie si vyžaduje, aby sa pozornosť venovala všetkým nasledujúcim bodom: 
názov výrobku, koncentrácia a hustota. Viskozita produktu, častice v produkte (veľkosť, tvrdosť, 
koncentrácia, tvar), čistota produktu, teplota produktu, vstupný a výstupný tlak, ot./min. atď.  
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3.5   Základné vlastnosti 
Veľkosť čerpadla sa určuje podľa výtlačného objemu na 100 otáčok vyjadreného v litroch (alebo dm3) 
ale po zaokrúhlení, po ktorom nasleduje nominálny priemer otvoru vyjadrený v milimetroch.

Veľkosť čerpadla 
TG GS

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,test 
(bar)

2-25
25 13.5 65 1.83 1800 0.5 2.0 6.1 0.7 10 15

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 10  15

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 10  15

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 10  15

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 10  15

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 10 15

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 10  15

185-125
125 100 224 185 750 23 83 8.8 1.9 10  15

725 22 80 8.5 1.8

Maximálna viskozita

Typ tesnenia hriadeľa Maximálna viskozita
(mPa.s) *)

Samostatné mechanické tesnenie

		GS	s	Burgmann	MG12 3 000

		GS	s	Burgmann	M7N 5 000

*)  Poznámka:  
Uvedené hodnoty platia pre newtonovské kvapaliny pri prevádzkovej teplote. Maximálna povolená 
viskozita medzi sklznými čelnými plochami mechanického tesnenia závisí od povahy kvapaliny 
(newtonovská, plastická atď.), rýchlosti sklzu čelných plôch tesnenia a konštrukcie mechanického 
tesnenia.

Legenda
d  : priemer otvoru (sací a výtlačný otvor)  

B  : šírka vloženého ozubeného kolesa a dĺžka zubov rotora 

D  : okrajový priemer rotora (vonkajší priemer)  

Vs-100 : prenesený objem na 100 otáčok  

n.max : maximálne povolené otáčky hriadeľa (ot./min.)  

n.mot : normálne otáčky priameho pohonu elektrického motora (pri frekvencii 50 Hz)  

Q.th  : teoretická kapacita bez poklesu tlakového rozdielu = 0 barov

v.u  : obvodová rýchlosť rotora

v.i  : rýchlosť kvapaliny v otvoroch pri Qth (sací a výtlačný otvor)   

Dp  : maximálny prevádzkový tlak = tlakový rozdiel 

p.test : hydrostatický skúšobný tlak 
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3.6  Tlak
Tlakový rozdiel alebo prevádzkový tlak(p) je tlak, pri ktorom čerpadlo bežne pracuje.
V rade TopGear GS je maximálny tlakový rozdiel 10 bar.

Hydrostatický skúšobný tlak  je 1,5-násobok tlakového rozdielu t. j.:
rad TopGear GS má hydrostatický skúšobný tlak 15 bar.

Na	nasledujúcom	obrázku	sú	graficky	znázornené	niektoré	tlaky.

3.7 Hladina zvuku 
3.7.1 Hladina zvuku čerpadla bez pohonnej jednotky

Hladina akustického tlaku (LpA) 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad váženej hladiny zvuku A, akustického tlaku, L pA  čerpadla 
bez pohonnej jednotky nameraných v súlade s normou ISO3744 a vyjadrených v decibeloch dB(A). 
Referenčný akustický tlak je 20 µPa.

Hodnoty závisia od polohy, v ktorej sú merané. Boli merané v prednej časti čerpadla vo vzdialenosti 1 m 
od krytu čerpadla a upravené vzhľadom na hluk z pozadia a odrazy.

Uvedené hodnoty sú najvyššie namerané hodnoty pri nasledovných prevádzkových podmienkach.

	•	Prevádzkový	tlak:	až	do	10	bar.

	•	Čerpané	médium:	voda,	viskozita	=	1	mPa.s

	•	—	%	nmax	=	—	%	maximálnej	rýchlosti	hriadeľa

Veľkosť čerpadla 
TG GS

nmax (min-1)
Lpa (dB(A))

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

2-25 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

Hladina akustického výkonu (LWA) 
Akustický výkon LW je výkon vydaný čerpadlom v podobe zvukových vĺn a používa sa na porovnanie 
hladiny zvuku strojov. Je to akustický tlak Lp, ktorý pôsobí na okolitý povrch vo vzdialenosti 1 m.

LWA = LpA + Ls 
 
Vážená hladina zvukového výkonu A LWA je vyjadrená aj v decibeloch dB(A).  
Referenčný akustický výkon je 1 pW (= 10-12 W). LS	je	logaritmus	okolitého	povrchu	vo	vzdialenosti	1	m	
od čerpadla vyjadrený v dB(A) a uvedený v poslednom stĺpci horeuvedenej tabuľky.

15 bar

10 bar

H
yd

ro
st

at
ic

ký
 s

kú
šo

bn
ý 

tl
ak

 p
uz

dr
a

Tl
ak

ov
ý 

ro
zd

ie
l 

pr
ev

ád
zk

ov
éh

o 
tl

ak
u



18 A.0500.517 – IM-TGGS/03.00 SK (09/2010)

3.7.2 Úroveň zvuku jednotky čerpadla
Úroveň zvuku pohonnej jednotky (motor, prevodovka, . . .) sa musí pridať k úrovni zvuku čerpadla, aby 
sa stanovila celková úroveň zvuku jednotky čerpadla. Súčet viacerých úrovní zvuku sa musí vypočítať 
logaritmicky.

Na rýchly výpočet celkovej úrovne zvuku sa môže použiť nasledujúca tabuľka:

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

Lcelkové = L1 + L opravené 

 kde Lcelkové  : celková hladina zvuku jednotky čerpadla

    L1  : najvyššia hladina zvuku

    L2  : najnižšia hladina zvuku

    Lopravené  : člen závisiaci od rozdielu medzi oboma hladinami zvuku

V prípade dvoch hodnôt sa tento postup môže zopakovať.

Príklad: Pohonná jednotka :  L1 = 79 dB(A)

    Čerpadlo  :  L2 = 75 dB(A)

    Oprava  :  L1 - L2 = 4 dB(A)

    Podľa tabuľky  :  Lopravené = 1,4 dB(A)

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

3.7.3  Vplyvy
Skutočná hladina zvuku jednotky čerpadla sa môže od hodnôt uvedených v tabuľke vyššie odchyľovať 
z viacerých dôvodov.

•	 Zvukové	emisie	sa	znížia	pri	čerpaní	kvapalín	s	vysokou	viskozitou	v	dôsledku	lepších	mazacích	
a tlmiacich vlastností. Okrem toho, v dôsledku vyššieho trenia kvapaliny sa zvyšuje odporový 
moment vloženého ozubeného kolesa, čo spôsobuje nižšiu amplitúdu kmitov. 

•	 Zvukové	emisie	sa	zvýšia	pri	čerpaní	kvapalín	s	nízkou	viskozitou	v	kombinácii	s	nízkym	
prevádzkovým tlakom, pretože vložené ozubené koleso sa môže voľne pohybovať (nižšia záťaž, 
nižšie trenie kvapaliny) a kvapalina dostatočne netlmí.

•	 Vibrácie	v	potrubí,	vibrovanie	základovej	dosky	atď.	spôsobujú,	že	inštalácia	bude	produkovať	viac	
hluku.

3.8 Maximálna teplota
Celková teplota čerpadiel TopGear GS je 200 °C. Teplota je obmedzená z dôvodu blízkosti umiestnenia 
valivého ložiska k čerpadlu. Vyššia teplota by mohla spôsobovať problémy s mazaním a skrátila by sa 
životnosť tohto ložiska.

3.9  Varianty plášťa
S-plášte sú určené na používanie s nasýtenou parou alebo médiom, ktoré nepredstavuje 
nebezpečenstvo. Sú vybavené valcovitými závitovými pripojeniami v súlade s normou ISO 228-I. 
Maximálna teplota: 200 °C
Maximálny tlak: 10 bar
Materiál: Liatina GG25
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3.10.2 Maximálna teplota vnútorných častí
Pretože celková teplota čerpadiel TopGear GS je obmedzená na 200 °C, pre vnútorné časti
nie sú žiadne ďalšie teplotné obmedzenia.

3.10  Vnútorný
3.10.1  Materiály vložiek

Prehľad materiálov vložiek a oblasti použitia
Kód materiálu S C B H U

Materiál Oceľ Karbón Bronz Keramický materiál Spekaný karbid

Hydrodynamické
mazanie

ak áno na maximálny prevádzkový tlak = 16 bar

ak nie 6 bar (*) 10 bar (*) 6 bar (*) 6 bar (*) 10 bar (*)

Odolnosť voči korózii Uspokojivá Dobrá Uspokojivá Výborná Dobrá

Odolnosť proti oderu Slabá Žiadna Žiadna Dobrá Dobrá

Povolenie behu nasucho Nie Áno Mierne Nie Nie

Citlivosť na tepelné šoky Nie Nie Nie Áno dT<90 °C Nie

Citlivosť na bubliny v oleji Nie > 180°C Nie Nie Nie

Starnutie oleja Nie Nie > 150 °C Nie Nie

Povolenie na spracovanie potravín Áno Nie (antimón) Nie (olovo) Áno Áno

(*)  Toto nie sú absolútne hodnoty. Vyššie alebo nižšie hodnoty možné v dôsledku požívania, predpokladanej životnosť atď.

3.10.3 Prevádzka v podmienkach hydrodynamického mazania
Hydrodynamické mazanie môže byť dôležitým kritériom pre výber materiálu vložky.
Ak puzdrové ložiská pracujú v podmienkach hydrodynamického mazania, nie je medzi puzdrom 
a kolíkom alebo hriadeľom už žiadny materiálový kontakt a životnosť sa významne zvýši.
Ak neexistujú podmienky hydrodynamického mazania, puzdrové ložiská sa dostávajú do materiálového 
kontaktu s kolíkom alebo hriadeľom a treba brať do úvahy opotrebovanie týchto častí. 

Splnenie podmienky hydrodynamického mazania vyjadruje 
nasledujúca rovnica:

Viskozita * otáčky hriadeľa/tlak. rozdiel ≥K.hyd 
viskozita [mPa.s] 
otáčky hriadeľa [ot./min.] 
tlakový rozdiel [bar] 
K.hyd = konštrukčná konštanta pre každú veľkosť čerpadla.

Veľkosť čerpadla TG GS K.hyd

2-25 6000

3-32 7500

6-40 5500

15-50 6250

23-65 4000

58-80 3750

86-100 3600

185-125 2500
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3.10.4   Maximálny krútiaci moment materiálových kombinácií hriadeľa čerpadla a 
rotora
Maximálny povolený krútiaci moment je konštanta, ktorá nezávisí od otáčok a nesmie sa prekročiť, aby 
sa zabránilo poškodeniu čerpadla alebo hriadeľa čerpadla, uloženia rotora alebo hriadeľa alebo zubov 
rotora.

Veľkosť čerpadla 
TG GS

Mn (nominálny krútiaci moment) v Nm Md (počiatočný krútiaci moment v Nm

G rotor 
Železo

N rotor
Nitridované
nodulárne

železo

R rotor
Nehrdzavejúca

oceľ

G rotor 
Železo

N rotor
Nitridované
nodulárne

železo

R rotor
Nehrdzavejúca

oceľ

2-25 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

Nominálny krútiaci moment (Mn) sa musí kontrolovať v bežných prevádzkových podmienok a pri 
inštalovanom nominálnom krútiacom momente motora (Mn. motor), ale prepočítaný na otáčky 
hriadeľa čerpadla.

Pri spustení sa nesmie prekročiť počiatočný krútiaci moment (Md). Táto hodnota sa používa pre 
maximálny krútiaci moment nastavený obmedzovačom krútiaceho momentu v prípade, keď je 
nainštalovaný na hriadeli čerpadla.

3.11 Zotrvačný hmotnostný moment
TG GS 2-25 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

J (10-3	x	kgm2) 0,25 0,30 0,75 3,5 6,8 32 54 200

3.12 Axiálna a radiálna vôľa
TG GS 2-25 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Minimum (µm) 80 80 90 120 125 150 165 190

Maximum (µm) 134 134 160 200 215 250 275 320
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3.13 Špeciálna vôľa
Pre	riešenie	špeciálnej	vôle	sú	definované	nasledovné	triedy	vôle:

C0 = Axiálna vôľa krytu čerpadla nastavená na minimum
C1  =  Štandardná vôľa (nie je uvedená, lebo je štandardná)
C2  =  ~2 x štandardná vôľa
C3  =  3 x štandardná vôľa

 Požadovaná vôľa sa v objednávke označuje kódom so 4 číslicami, xxxx. 
Hodnota „1“ vždy predstavuje „normálnu hodnotu“ a netreba uskutočniť žiadne zvláštne opatrenie.

Čísla v tabuľkách uvedených nižšie sú priemerné hodnoty v mikrónoch (µm).

Radiálna vôľa rotora, vonkajšieho priemeru vloženého ozubeného kolesa – axiálna vôľa na kryte 
čerpadla

veľkosť čerpadla
C0 (µm) 

axiálna vôľa pc nastavená 
na minimum

C1 (µm)
normálne

C2 (µm)
= 2,2 x C1

C3 (µm)
= 3 x C1

Kód rotora 1xxx 1xxx 2xxx 3xxx

Kód vloženého ozubeného 
kolesa x1xx x1xx x2xx x3xx

Kód zostavy krytu 
čerpadla xxx0 xxx1 xxx2 xxx3

TG GS2-25 35 107 235 320

TG GS3-32 35 107 235 320

TG GS6-40 40 125 275 375

TG GS15-50 52 160 350 480

TG GS23-65 56 170 375 510

TG GS58-80 66 200 440 600

TG GS86-100 72 220 480 660

TG GS185-125 85 255 560 765

Diametrálna vôľa na kolíku a ložisku vloženého ozubeného kolesa

Veľkosť čerpadla C1 (µm)
normálne

C2 (µm)
= 2 x C1

C3 (µm)
= 3 x C1

Kód pre upravený kolík (6 materiálov) (2 alebo 3) *) xx1x xx2x xx3x

Kód pre upravenú bronzovú vložku vloženého ozubeného 
kolesa (Y alebo Z) **) xx1x xxYx xxZx

TG GS2-25 90 180 270

TG GS3-32 90 180 270

TG GS6-40 110 220 330

TG GS15-50 150 300 450

TG GS23-65 160 320 480

TG GS58-80 240 480 720

TG GS86-100 275 550 825

TG GS185-125 325 650 975

Špeciálna vôľa sa realizuje nasledovne:
Rotor a vložka ozubeného kolesa:   Dodatočným opracovaním vonkajšieho priemeru (kód 2, 3);  

alebo štandard = 1
Kryt čerpadla:    Nastavením počas montáže (kód 0, 2, 3);  

alebo štandard = 1
Kolík alebo puzdrové ložisko  
vloženého ozubeného kolesa;    Možné sú 2 prípady: (štandard = 1) 
   *)  prípad 1:  umiestnením špeciálneho kolíka (6 materiálov) 

s prispôsobeným priemerom kolíka (kód 2 
alebo 3)

     **)  prípad 2:   umiestnením špeciálnej bronzovej vložky 
s prispôsobeným vnútorným priemerom vložky 
(kód Y alebo Z).
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3.14 Vôľa medzi ozubením
TG GS 2-25 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Minimum (µm) 320 320 320 360 400 400 400 440

Maximum (µm) 640 640 640 720 800 800 800 880

3.15 Maximálna veľkosť pevných častíc
TG GS 2-25 3-32 6-40 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Veľkosť (µm) 80 80 90 120 125 150 165 190

3.16  Tesnenie hriadeľa
Mechanické tesnenie podľa normy EN12756 (DIN24960) – všeobecné informácie
Do čerpadla TopGear TG GS sa dá zabudovať krátke samostatné mechanické tesnenie podľa normy 
EN12756 (DIN24960). Mechanické tesnenie je uložené oproti ramenu rotora.
 

Veľkosť čerpadla TG GS 2-25
3-32 6-40 15-50

23-65
58-80

86-100 185-125

Priemer hriadeľa 18 22 35 40 55

Krátke, EN12756 (DIN 24960) KU018 KU022 KU035 KU040 KU055

L-1K (krátke, KU) 37,5 37,5 42,5 45 47,5

 Rozmery v mm

Prevádzkové charakteristiky
Maximálne prevádzkové charakteristiky, ako je viskozita, teplota a prevádzkový tlak, závisia od typu 
mechanického tesnenia a použitých materiálov. 

Do úvahy sa môžu vziať nasledujúce základné hodnoty.

Maximálne teploty elastomérov
Nitril (P):  110 °C
FPM (fluórokarbón):   180 °C
PTFE (pevný alebo vinutý PTFE):  220 °C
Chemraz®:  230 °C
Kalrez®*:  250 °C

* Kalrez® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti DuPont Performance Elastomers

Maximálna viskozita pre typy GS a GG 
3	000	mPas:		 Pre	samostatné	mechanické	tesnenia	ľahkej	konštrukcie	napr.	Burgmann	MG12	
5000 mPas:  Pre mechanické tesnenia pre silný krútiaci moment (poraďte sa s výrobcom).

Maximálna povolená viskozita medzi sklznými čelnými plochami mechanického tesnenia závisí od 
povahy kvapaliny (newtonovská, plastická atď.), rýchlosti sklzu čelných plôch tesnenia a mechanickej 
konštrukcie. 

Vôľa medzi ozubením



23A.0500.517 – IM-TGGS/03.00 SK (09/2010)

3.17 Bezpečnostný vypúšťací ventil

Príklad

V  35  –  G  10  H
 1    2           3     4     5      

1. Bezpečnostný vypúšťací ventil = V

2. Označenie typu = priemer prívodu (v mm)
 18  Veľkosť bezpečnostného vypúšťacieho ventilu pre typy  

TG GS2-25, TG GS3-32 a TG GS6-40

 27  Veľkosť bezpečnostného vypúšťacieho ventilu pre typy  
TG GS15-50, TG GS23-65

 35  Veľkosť bezpečnostného vypúšťacieho ventilu pre typy  
TG GS58-80

 50  Veľkosť bezpečnostného vypúšťacieho ventilu pre typy  
TG GS86-100, TG GS185-125

 

3. Materiály
 G Bezpečnostný vypúšťací ventil z liatiny

4. Trieda prevádzkového tlaku
   4 Prevádzkový tlak 1 – 4 bar

   6 Prevádzkový tlak 3 – 6 bar

 10 Prevádzkový tlak 5 – 10 bar

5. Vyhrievané puzdro pružiny
 H Vyhrievané puzdro pružiny bezpečnostného vypúšťacieho ventilu

Bezpečnostný vypúšťací ventil – horizontálny Bezpečnostný vypúšťací ventil – vertikálny
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3.17.1  Tlak
Bezpečnostné vypúšťacie ventily sú rozdelené do 3 tried prevádzkového tlaku – 4, 6 a10. Označenie 
tried určuje maximálny prevádzkový tlak ventilu. Každá trieda má štandardne nastavený tlak 1 bar nad 
udávaným maximálnym prevádzkovým tlakom. Na požiadanie môže byť nastavený nižší prevádzkový 
tlak, ale nikdy nie vyšší.

Trieda prevádzkového tlaku 4 6 10

Štandardne nastavený tlak (bar) 5 7 11

Rozsah prevádzkového tlaku (bar) 1 – 4 3 – 6 5 – 10

Rozsah nastaveného tlaku (bar) 2 – 5 4 – 7 6 – 11

3.17.2  Vyhrievanie
Zvar na puzdre pružiny je opatrený 2 závitovými pripojeniami. Pripojenia príruby nie sú k dispozícii.

Maximálna teplota: 200 °C 
Maximálny tlak: 10 bar
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3.17.3 Bezpečnostný vypúšťací ventil – relatívne nastavenie
Štandardný nastavený tlak sa upravuje vo výrobe. 

Upozornenie! Pri testovaní bezpečnostného vypúšťacieho ventilu namontovaného na čerpadle tlak nikdy 
nesmie prekročiť nastavený tlak ventilu + 2 bar.

Pri nastavení štandardného otváracieho tlaku postupujte nasledovne:

1. Uvoľnite skrutky s hlavičkou (7310). 

2. Odstráňte kryt (7050).

3. Odmerajte rozmer H.

4.	 V	nasledujúcej	tabuľke	odčítajte	koeficient	pružiny	a	stanovte	vzdialenosť,	o	ktorú	sa	musí	
nastavovacia skrutka (7320) uvoľniť alebo dotiahnuť.

Upozornenie! 
Koeficient pružiny p/f závisí od rozmerov pružiny. Odporúčame skontrolovať rozmery pred nastavovaním 
tlaku.

Ak bezpečnostný vypúšťací ventil nepracuje správne, čerpadlo sa musí okamžite odstaviť. 
Bezpečnostný vypúšťací ventil musí skontrolovať miestny predajca.

Vertikálny bezpečnostný vypúšťací ventil Modifikácia nastaveného tlaku

Koeficient pružiny – bezpečnostný vypúšťací ventil
 

Veľkosť čerpadla TG GS
        Rozmery pružiny

Tlak 
trieda

Du
mm

d
mm

Lo
mm

p/f
bar/min.

2-25
3-32
6-40

H
or

iz
on

tá
ln

y

4 25,5 3,0 64 0,26

6 25,5 3,5 66 0,43

10 25,5 4,5 60 1,72

15-50
23-65

4 37,0 4,5 93 0,21

6 37,0 4,5 93 0,21

10 36,5 6,0 90 0,81

58-80

Ve
rt

ik
ál

ny
 

4 49,0 7,0 124 0,32

6 49,0 7,0 124 0,32

10 48,6 8,0 124 0,66

86-100
185-125

4 49,0 7,0 124 0,16

6 48,6 8,0 124 0,33

10 49,0 9,0 120 0,55

(n
ez

ať
až

en
á)
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3.17.4 Výkresy rezov a zoznamy súčiastok
3.17.4.1 Samostatný bezpečnostný vypúšťací ventil

Samostatný bezpečnostný vypúšťací ventil – vertikálny

Samostatný bezpečnostný vypúšťací ventil – horizontálny

Pol. Opis – 
Materiál V18 V27 V35 V50 Prevencia Generálna  

oprava

7010 Kompletný ventil 1 1 1 1

7030 Teleso ventilu 1 1 1 1

7040 Puzdro pružiny 1 1 1 1

7050 Kryt 1 1 1 1

7100 Upínacia doska pružiny 2 2 2 2

7110 Sedlo ventilu 1 1 1 1

7150 Pružina 1 1 1 1

7170 Ploché tesnenie 1 1 1 1 x x

7180 Ploché tesnenie 1 1 1 1 x x

7240 Výrobný štítok 1 1 1 1

7300 Šesťhranná skrutka 4 4 4 4

7310 Šesťhranná skrutka 4 4 4 4

7320 Nastavovacia skrutka 1 1 1 1

7330 Šesťhranná matica 1 1 1 1

7360 Doska so šípkou 1 1 1 1

7400 Nit 4 4 4 4

7420 Nastavovacia skrutka – – 2 2
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3.17.4.2 Vyhrievané puzdro pružiny

Pol. Opis – materiál V18 V27 V35 V50 Prevencia Generálna oprava

7041 Vyhrievané  
puzdro pružiny

Nie je k 
dispozícii 1 1 1

Pol. Opis – materiál V18 V27 V35 V50 Prevencia Generálna oprava

8010 Puzdro v tvare Y

Nie je k 
dispozícii

1 1 1

8020 Skrutka s valcovou hlavou 16 16 16

8030 Závrtná skrutka 8 8 8

8040 Šesťhranná matica 8 8 8

8050 Ploché tesnenie 3 3 3 x x

8060 Doska so šípkou 1 1 1

8070 Nit 2 2 2

3.17.4.3 Dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil

Dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil – horizontálny Dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil – vertikálny
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3.18  Inštalácia
3.18.1 Všeobecné informácie

Tento návod poskytuje základné pokyny, ktoré treba dodržiavať pri inštalácii čerpadla. Preto je dôležité, 
aby si návod pred montážou preštudoval zodpovedný personál a aby bol potom k dispozícii na mieste 
inštalácie.

Pokyny obsahujú užitočné a dôležité informácie zabezpečujúce správnu inštaláciu čerpadla alebo 
jednotky čerpadla. Obsahujú aj dôležité informácie na prevenciu možných nehôd a vážneho 
poškodenia pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky inštalácie.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže zapríčiniť ohrozenie personálu ako aj životného 
prostredia a zariadenia a môže byť dôvodom straty všetkých práv na uplatnenie nároku na úhradu 
škôd.

Je nevyhnutné, aby sa dodržiavali značky pripevnené na zariadení, ako je napríklad šípka označujúca 
smer rotácie alebo symboly označujúce pripojenia kvapalín, a udržiavali sa v čitateľnom stave.

3.18.2 Umiestnenie
3.18.2.1 Krátke sacie potrubie.

Čerpadlo alebo jednotku čerpadla umiestnite čo najbližšie k zdroju kvapaliny a podľa možností pod 
úrovňou prívodu kvapaliny. Čím lepšie sú sacie podmienky, tým lepší je výkon čerpadla. Pozrite si aj 
časť 3.18.6.2 Potrubie. 

3.18.2.2 Prístup
Okolo čerpadla alebo jednotky čerpadla ponechajte dostatočný priestor, aby sa umožnila správna 
kontrola a údržba a zabezpečilo sa oddelenie čerpadla od okolia. 

Pri prednej časti čerpadla ponechajte dostatočný priestor, aby sa umožnila demontáž krytu čerpadla, 
vloženého ozubeného kolesa a kolíka vloženého ozubeného kolesa.

•	 Priestor	na	uvoľnenie	krytu	čerpadla	–	ma
•	 Priestor	na	demontáž	rotujúcich	častí	(hriadeľa	čerpadla	a	tesnenia)	–	mb
•	 Priestor	na	nastavenie	bezpečnostného	vypúšťacieho	ventilu	–	mc

Rozmery ma, mb a mc nájdete v kapitole 6.0.

Je nevyhnutné, aby bolo prevádzkové zariadenie čerpadla alebo jednotky čerpadla vždy prístupné 
(aj počas prevádzky). 

3.18.2.3 Inštalácia vo vonkajších priestoroch
Čerpadlo TopGear sa môže inštalovať aj na otvorenom priestranstve. Guľkové ložiská sú utesnené 
gumovými	spojmi	v	tvare	V,	ktoré	čerpadlo	chránia	pred	kvapkajúcou	vodou.	Vo	veľmi	vlhkých	
podmienkach odporúčame nainštalovať strechu.
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3.18.2.4 Inštalácia vo vnútorných priestoroch
Čerpadlo umiestnite tak, aby bol motor správne vetraný. Motor pripravte na prevádzku  
podľa pokynov dodaných výrobcom motora.

Pri čerpaní horľavých alebo výbušných látok zaistite správne uzemnenie. Súčasti zariadenia musia byť 
pripojené na uzemňovacie mostíky, aby sa znížilo nebezpečenstvo predstavované statickou elektrinou.
Používajte motory chránené proti výbuchu alebo nevýbušné motory podľa miestnych predpisov. 
Namontujte vhodné ochranné kryty spojky a vhodné spojky.

Nadmerné teploty 
V závislosti od čerpanej kvapaliny môžu vo vnútri čerpadla a okolo neho vznikať vysoké teploty. 
V prípade teploty 60 °C a vyššej musí zodpovedná osoba poskytnúť potrebné ochranné prostriedky 
a umiestniť oznámenia „Horúce povrchy“.

Pri izolácii jednotky čerpadla zaistite, aby bolo z puzdra ložiska umožnené dostatočné chladenie. Je to 
potrebné pre chladenie ložísk a mazanie ložiskového štítu  
(pozrite si časť 3.18.9.7 Ochrana pohyblivých častí). 

Používateľa chráňte voči únikom a prúdom kvapaliny.

3.18.2.5 Stabilita
Podklad 
Čerpadlo musí byť nainštalované na základovú dosku alebo na rám umiestnený v presnej rovine 
s podkladom. Podklad musí byť pevný, rovný, plochý a bez vibrácií, aby sa zaručilo správne zarovnanie 
čerpadla a pohonnej jednotky počas prevádzky. Pozrite si aj časť 3.18.9 Montážne pokyny a časť 
3.18.9.6 Hriadeľová spojka.

 Horizontálna montáž 
Čerpadlá	musia	byť	namontované	horizontálne	na	integrovaných	nohách.	Ostatné	druhy	inštalácie	
majú	dopad	na	vypúšťanie,	plnenie	a	fungovanie	mechanického	tesnenia	atď.	Ak	je	čerpadlo	alebo	
jednotka čerpadla namontovaná inak, spojte sa s miestnym predajcom.

 Podpera 
Pri pohone klinovým remeňom alebo  
spaľovacím motorom sa môže pod ložiskový štít 
umiestniť ďalšia podpera.  
Táto podpera môže byť dodaná na požiadanie. 
Je navrhnutá tak, aby tlmila sily remeňa a vibrácie 
a hriadeľu čerpadla umožňovala voľne sa rozpínať 
pozdĺž osi.

3.18.3 Pohon
Ak je dodaný iba hriadeľ čerpadla, používateľ je zodpovedný za pohon a montáž k čerpadlu. Používateľ 
musí zabezpečiť aj ochranu pohyblivých častí. Pozrite si aj časť 3.18.9 Montážne pokyny.

3.18.3.1 Počiatočný krútiaci moment

•	 Počiatočný	krútiaci	moment	čerpadiel	s	vnútorným	ozubením	je	prakticky	rovnaký	ako	nominálny 
krútiaci moment.

•	 Zabezpečte,	aby	mal	motor	dostatočne	veľký	počiatočný	krútiaci	moment.	Preto	si	vyberte	motor	
s	kapacitou	o	25	%	vyššou,	ako	je	príkon	čerpadla.

Upozornenie! Mechanický pohon s premenlivými otáčkami vyžaduje kontrolu dostupného krútiaceho 
momentu pri nízkych a vysokých otáčkach. 

•	 Frekvenčné	meniče	môžu	obmedzovať	počiatočné	krútiace	momenty.	

•	 Kontrolujte	tiež,	či	nebol	prekročený	maximálny	povolený	krútiaci	moment	hriadeľa	čerpadla	
(pozrite si časť 3.10.4). V kritických prípadoch môže byť dodané zariadenie na obmedzenie 
krútiaceho momentu, ako je napríklad sklzová spojka alebo odpájacia spojka.
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3.18.3.2 Radiálne zaťaženie na konci hriadeľa
Koniec hriadeľa čerpadla môže byť radiálne zaťažený maximálnou radiálnou silou (Fr). Pozrite si tabuľku.

•	 Táto	sila	sa	počíta	pri	maximálnom	povolenom	krútiacom	momente	a	maximálnom	povolenom	
prevádzkovom tlaku čerpadla.

•	 V	prípade	použitia	priameho	pohonu	s	pružnou	spojkou	sa	udaná	sila	neprekročí	v	prípade,	keď	
budú čerpadlo a pohon dobre zarovnané.

•	 Od	modelu	TG	GS15-50	sa	môže	používať	pohon	klinovým	remeňom.	

 V prípade pohonu klinovým remeňom 
Môže sa nastaviť vyššia maximálna povolená radiálna sila Fr, ako je uvedená v tabuľke, ale pre 
každý prípad sa musí prepočítať podľa tlaku, krútiaceho momentu a veľkosti remenice. Poraďte sa 
s miestnym predajcom.

3.18.4 Rotácia hriadeľa
Smer rotácie hriadeľa určuje, ktorý kanál 
čerpadla je nasávací a ktorý výtlačný. 
Vzťah medzi rotáciou hriadeľa a 
nasávacou a výtlačnou stranou 
udáva doska so šípkou smeru rotácie 
pripevnená na vypúšťacom ventile alebo 
na vrchnom kryte. 
Malé šípky 2 a 3 udávajú smer prietoku 
čerpanej kvapaliny. 
Vždy zaistite, aby čerpadlo rotovalo v 
smere označenom šípkou na doske.

Ak čerpadlo rotuje v opačnom smere, 
musí sa bezpečnostný vypúšťací ventil alebo vrchný kryt odmontovať a otočiť o 180 °. Ak čerpadlo 
rotuje v oboch smeroch, je potrebný dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil.

Veľkosť čerpadla TG GS Fr (N) – max

2-25/3-32 400

6-40 700

15-50/23-65 1000

58-80/86-100 2000

185-125 3000

Inštalácia bezpečnostného vypúšťacieho ventilu

1  Smer rotácie 
hriadeľa čerpadla

2  Nasávacia strana 
3  Výtlačná strana

Vypúšťanie

VypúšťanieNasávanie Nasávanie

Nasávanie Nasávanie
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3.18.5  Dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil
Keď je inštalovaný dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil, sú primontované tri dosky so šípkou – po 
jednej na každom ventile (A a B), ktoré označujú smer prietoku kvapaliny každého ventilu  
(malé šípky 2 a 3), a jedna na puzdre Y (C), ktorá označuje najvhodnejší smer rotácie čerpadla (šípka 1). 

Dve drážky spätného nasávania (D) 
napomáhajú odstraňovaniu vzduchu 
alebo plynov počas spúšťania alebo 
počas prevádzky. Pretože pracujú len v 
jednom smere rotácie, puzdro Y musí byť 
umiestnené tak, aby drážky spätného 
nasávania (D) boli umiestnené smerom k 
najpoužívanejšej nasávacej strane.  
V prípade pochybností sa spojte 
s miestnym predajcom.

Bezpečnostné vypúšťacie ventily musia 
byť inštalované oproti sebe tak, aby dosky 
so šípkou na bezpečnostných vypúšťacích 
ventiloch (A a B) označovali opačné smery 
prietoku kvapaliny.

3.18.6 Sacie a výtlačné potrubia
3.18.6.1 Sily a momenty

Upozornenie! Nadmerné sily a momenty na prírubách dýz spôsobené potrubím môžu zapríčiniť 
mechanické poškodenie čerpadla alebo jednotky čerpadla. 
Potrubie sa preto musí pripojiť na vedenie, ktoré obmedzuje sily pôsobiace na pripojeniach čerpadla.  
Potrubie upevnite a zaistite, aby počas prevádzky čerpadla nevznikali napätia.

 

 

Maximálne povolené sily (Fx, y, z) a momenty (Mx, y, z) na prírubách trysiek pre čerpadlo umiestnené na 
pevnom povrchu (napr. betónová základová doska alebo pevný rám) nájdete v tabuľke.

Pri čerpaní horúcich kvapalín sa musí dávať pozor na sily a momenty zapríčinené tepelnou 
rozťažnosťou. V takom prípade sa musia nainštalovať dilatačné spoje.

Po pripojení skontrolujte, či sa hriadeľ voľne pohybuje.

Veľkosť čerpadla TG GS Fx, y, z (N) Mx, y, z (Nm)

2-25 2000 315

3-32 2050 325

6-40 2200 385

15-50 2600 675

23-65 2900 800

58-80 3550 1375

86-100 4100 1750

185-125 5900 3750
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3.18.6.2 Potrubie

•	 Použite potrubie s rovnakým priemerom ako pripájacie kanály čerpadla, čo možno najkratšie.

•	 Priemer	potrubia	sa	musí	vypočítať	podľa	parametrov	kvapaliny	a	inštalácie.	V	prípade	potreby	
použite väčšie priemery, aby sa obmedzili tlakové straty.

•	 Ak	je	čerpaná	kvapalina	viskózna,	tlakové	straty	v	nasávacích	a	výtlačných	vedeniach	sa	môžu	
značne	zvýšiť.	Aj	ostatné	súčasti	potrubia,	ako	sú	ventily,	ohyby	potrubí,	lapače	nečistôt,	filtre	
a spätný ventil, môžu spôsobovať tlakové straty.

•	 Priemery,	dĺžky	potrubia	a	ostatných	súčastí	musia	byť	zvolené	tak,	aby	čerpadlo	pracovalo	bez	
možnosti mechanického poškodenia čerpadla alebo jednotky čerpadla, pričom treba brať do 
úvahy minimálny požadovaný sací tlak, maximálny povolený prevádzkový tlak, silu a krútiaci 
moment nainštalovaného motora.

•	 Po	pripojení	skontrolujte	tesnosť	potrubí.

Sacie potrubie
•	 Kvapaliny	musia	do	čerpadla	vstupovať	z	vyššej	úrovne,	ako	je	úroveň	čerpadla,	a	naklonené	

potrubie musí stúpať nahor smerom k čerpadlu bez možnosti vzniku akýchkoľvek vzduchových 
bublín.

•	 Príliš	malý	priemer	alebo	príliš	dlhé	sacie	potrubie	a	príliš	malý	alebo	upchatý	lapač	nečistôt	zvýšia	
tlakové straty a NPSHa (dostupné NPSH) bude menšie ako NPSH (požadované NPSH). 

 Budú vznikať kavitácie, ktoré zapríčinia hluk a vibrácie. Nie je vylúčené mechanické poškodenie 
čerpadla a jednotky čerpadla.

•	 Keď	je	nainštalovaný	lapač	nečistôt	alebo	filter,	v	sacom	potrubí	sa	musia	sústavne	kontrolovať	
tlakové straty. Kontrolujte aj to, či je nasávací tlak na sacej prírube čerpadla stále dostatočne 
vysoký.

•	 Keď	čerpadlo	pracuje	v	oboch	smeroch,	tlakové	straty	sa	musia	počítať	pre	obidva 
smery.

Samonasávanie 
Pri spustení musí byť v čerpadle k dispozícii dostatočné množstvo kvapaliny, ktorá zaplní vnútorný 
kompresný priestor a mŕtve priestory, a čerpadlo môže vytvoriť tlakový rozdiel.

Preto musí byť pri čerpaní kvapalín s nízkou viskozitou nainštalovaný spätný ventil rovnakého alebo 
väčšieho priemeru ako nasávacie potrubie alebo sa čerpadlo môže inštalovať bez spätného ventilu, 
avšak s vedením v tvare U.

Upozornenie! Spätný ventil neodporúčame inštalovať pri čerpaní kvapalín s vysokou viskozitou.

•	 Na	výtlačnej	strane	sa	musí	znížiť	protitlak,	aby	sa	odstránil	vzduch	a	plyny	z	nasávacieho	potrubia	
a čerpadla. V prípade samonasávacej prevádzky sa musí čerpadlo spúšťať s otvoreným a prázdnym 
výtlačným potrubím, čo umožní vzduchu a plynom uniknúť pri nízkom spätnom tlaku.

•	 Ďalšou	možnosťou	v	prípade	dlhých	potrubí	alebo	keď	je	na	výtlačnom	potrubí	nainštalovaný	
jednosmerný ventil, je nainštalovať obtok s oddeľovacím ventilom v blízkosti výtlačnej strany 
čerpadla. Tento ventil sa v prípade nasávania otvorí a umožní únik vzduchu a plynu pri nízkom 
spätnom tlaku. 

•	 Obtok	musí	byť	vedený	späť	k	zásobovacej	nádrži	–	nie	k	nasávaciemu	kanálu.
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3.18.6.3 Oddeľovacie ventily
Aby sa zabezpečila správna údržba, musí existovať možnosť oddeliť čerpadlo. Oddelenie sa môže 
zabezpečiť inštalovaním ventilov do sacích a výtlačných potrubí.

•	 Tieto	ventily	musia	mať	valcovitý	prechod	
rovnakého priemeru ako má potrubie 
(úplný vnútorný priemer). (Najvhodnejšie sú 
priame	ventily	alebo	guľové	ventily).

•	 Pri	prevádzke	čerpadla	musia	byť	tieto	
ventily úplne otvorené.  
Výkon	sa	nesmie	nikdy	regulovať	pomocou	
uzatváracích ventilov v sacích alebo 
výtlačných potrubiach.  
Musí	sa	regulovať	zmenou	otáčok	hriadeľa	
alebo presmerovaním média pomocou 
obtoku smerom do zásobovacej nádrže. 

3.18.6.4 Lapač nečistôt
Cudzie častice môžu čerpadlo vážne poškodiť. Inštaláciou lapača nečistôt sa zabráni vstupu takýchto 
častíc.

•	 Pri	výbere	lapača	nečistôt	zohľadnite	veľkosť	otvorov,	aby	sa	minimalizovali	tlakové	straty.	
Prierezová plocha lapača nečistôt musí byť trojnásobne väčšia ako prierezová plocha v sacom 
potrubí.

•	 Lapač	nečistôt	nainštalujte	tak,	aby	bolo	možné	vykonávať	údržbu	a	čistenie.

•	 Pri	výpočte	tlakovej	straty	v	lapači	nečistôt	sa	musí	použiť	správna	viskozita.	V	prípade	potreby	
lapač nečistôt ohrievajte, aby sa znížila viskozita a tlakové straty.

Údaje o maximálnej povolenej veľkosti častíc nájdete v časti 3.15.

3.18.7 Sekundárne potrubie
Údaje o rozmeroch pripojení a zátok nájdete v kapitole 6.0.

3.18.7.1 Vypúšťacie vedenia
Čerpadlo je opatrené vypúšťacími zátkami. 

Vypúšťanie

Obtok

Potrubie

Nasávanie
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3.18.7.2 Ohrievacie plášte
1.  Plášte typu S
S-plášte sú určené na používanie s nasýtenou parou (max 10 bar, 180 °C) alebo médiom, ktoré 
nepredstavuje nebezpečenstvo. Sú opatrené závitovými spojeniami BI (rozmery nájdete v kapitole 6.0). 

Môžu sa pripojiť pomocou potrubí so závitom alebo trubkových spojov s tesnením v závite (kužeľový 
závit podľa normy ISO 7/1) alebo závitom s vonkajším tesnením pomocou plochých tesnení (kužeľový 
závit podľa normy ISO 228/1). Informácie o typoch závitu nájdete v časti 3.21.7.

 
2.  Plášť na kryte čerpadla 
V prípade dodávky pary pripojte prívodné vedenie do najvyššej polohy a spätné vedenie do 
najnižšej polohy tak, aby sa kondenzovaná voda odvádzala cez najnižšie vedenie. V prípade dodávky 
kvapaliny nie sú tieto polohy dôležité. K dispozícii je výpustná zátka Bh, ktorá sa môže považovať za 
odvodňovacie vedenie (TG GS58-80 až TG GS185-125).

3.  Plášte na bezpečnostnom vypúšťacom ventile – 
okolo puzdra pružiny
Plášte na bezpečnostnom vypúšťacom ventile sú určené 
na používanie s nasýtenou parou (max 10 bar, 180 °C) 
alebo médiom, ktoré nepredstavuje nebezpečenstvo. Sú 
opatrené závitovými spojeniami Bo (údaje o rozmeroch 
nájdete v kapitole 6.0). 
Môžu sa pripojiť pomocou potrubí so závitom alebo 
trubkových spojov (kužeľový závit podľa normy ISO 7/1). 
Informácie o typoch závitu nájdete v časti 3.21.7.

V prípade dodávky pary pripojte prívodné vedenie do najvyššej polohy a spätné vedenie do najnižšej 
polohy tak, aby sa kondenzovaná voda odvádzala cez najnižšie vedenie. V prípade dodávky kvapaliny 
nie sú tieto polohy dôležité

S-plášť na kryte čerpadla

3.18.8 Preplachovacie/ochladzovacie médium
Čerpadlá TopGear GS sú od veľkosti TG GS 15-50 a vyššie 
vybavené preplachovacím/ochladzovacím priestorom, 
ktorý sa nachádza za mechanickým tesnením so 
závitovými spojmi Bn na hornej a dolnej strane.
Priestor sa dá pripojiť k zásobovacej nádrži 
namontovanej nad úrovňou čerpadla alebo k externému 
preplachovaciemu/ochladzovaciemu prívodnému 
vedeniu pod nízkym tlakom (max. tlak je 0,5 baru)  
a/alebo k vypúšťaciemu vedeniu. Taktiež je možné 
pripojiť obe spojenia k čistiacemu vedeniu – prívod 
na hornej a výpust na dolnej strane – aby sa priestor 
pravidelne čistil od unikajúceho média cez mechanické 
tesnenie.
Pozornosť by ste mali venovať kompatibilite 
preplachovacieho/ochladzovacieho média voči

•	 nitrilovej	gume	radiálneho	okrajového	tesnenia

•	 mazivu	guľkového	ložiska,	pretože	médium	môže	unikať	vo	veľmi	malých	množstvách	smerom	ku	
guľkovému	ložisku.

Použite napríklad čistý mazací olej ISO VG32.

GS2-25/GS23-65 GS58-80/GS185-125
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3.18.9 Montážne pokyny
V prípade dodávky čerpadla s neizolovaným hriadeľom za montáž pohonu zodpovedá používateľ. 
Používateľ musí zabezpečiť aj všetky potrebné zariadenia a vybavenie umožňujúce bezpečnú inštaláciu 
čerpadla a jeho uvedenie do prevádzky.

3.18.9.1 Preprava jednotky čerpadla
•	 Pred	zdvíhaním	a	prepravou	jednotky	čerpadla	skontrolujte,	či	má	obal	dostatočne pevnú 

konštrukcie a počas prepravy sa nepoškodí.

•	 Použite	žeriavový	hák	upevnený	na	základnej	doske	alebo	rámovej	konštrukcii.	 
(Pozrite si kapitolu 1.0.)

3.18.9.2 Podklad jednotky čerpadla
Čerpadlo musí byť inštalované na základovú dosku alebo na rám umiestnený v presnej rovine 
s podkladom. Podklad musí byť pevný, rovný, plochý a bez vibrácií, aby sa zaručilo správne zarovnanie 
čerpadla alebo pohonnej jednotky počas prevádzky. (Pozrite si časť 3.18.2.5)

3.18.9.3 Variátory, prevodovka, zubové motory, motory
Preštudujte si návod na obsluhu od dodávateľa, ktorý je súčasťou dodávky. Ak návod nie je v dodávke, 
spojte sa s dodávateľom čerpadla.

3.18.9.4 Pohon elektromotorom
•	 Pred	pripojením	elektromotora	do	siete	skontrolujte	platné	miestne	predpisy	dodávateľa	

elektrickej	energie	ako	aj	normu	EN	60204-1.

•	 Pripojenie	elektromotorov	prenechajte	kvalifikovanému	personálu.	Vykonajte	potrebné	opatrenia	
na zabránenie poškodenia elektrických pripojení a káblov.

Prúdový istič
Istič nainštalujte čo najbližšie k stroju. Zabezpečí sa bezpečná prácu s jednotkou čerpadla. Odporúčame 
použiť aj uzemňovací spínač. Spínacie vybavenie musí byť v súlade s platnými predpismi tak, ako je to 
stanovené normou EN 60204-1.

Ochrana motora pred preťažením
Na ochranu motora proti preťaženiu a skratom musí byť nainštalovaný tepelný alebo 
tepelnomagnetický	istič.	Nastavte	prepínač	nominálneho	zvyškového	prúdu	motora.

Pripojenie 
•	 Pre	elektromotory	nepoužívajte	obvod	typu	hviezda-trojuholník	vzhľadom	na	potrebu	vysokého	

počiatočného krútiaceho momentu.

•	 Pre	jednofázový	striedavý	prúd	používajte	motory	so	„zosilneným“	počiatočným	krútiacim	
momentom.

•	 Zabezpečte	dostatočne	vysoký	počiatočný	krútiaci	moment	pre	motory	s	frekvenčnou	reguláciou	
a dostatočné chladenie motora pri nižších otáčkach. V prípade potreby nainštalujte motor 
s núteným vetraním. 
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Vedenie Motor

U (V) 230/400 V 400 V

3 x 230 V trojuholník –

3 x 400 V hviezda trojuholník

3.18.9.5 Spaľovacie motory
Keď sa v jednotke čerpadla používa spaľovací motor, pozrite si návod na obsluhu motora, ktorý je 
súčasťou dodávky. Ak návod nie je v dodávke, spojte sa s dodávateľom čerpadla.
Bez ohľadu na tento návod sa v prípade všetkých spaľovacích motoroch musia dodržať nasledovné 
body:

•	 Zhoda	s	miestnymi	bezpečnostnými	predpismi

•	 odsávanie	spalín	musí	byť	zakryté,	aby	sa	zabránilo	kontaktu,

•	 štartér	sa	musí	po	spustení	motora	automaticky	odpojiť,

•	 vopred	nastavený	maximálny	počet	otáčok	motora	sa	nesmie	upravovať,

•	 pred	spustením	motora	sa	musí	skontrolovať	hladina	oleja.

Upozornenie! 
•	 Motor	nikdy	nespúšťajte	v	uzavretom	priestore.

•	 Nikdy	nedopĺňajte	palivo,	keď	je	motor	v	prevádzke.

3.18.9.6 Hriadeľová spojka
Čerpadlá s vnútorným ozubením vyžadujú relatívne vysoký počiatočný krútiaci moment.  Počas 
prevádzky sa vnikajú rázové zaťaženia spôsobené vibráciami, ktoré sú prirodzené pre princíp zubových 
čerpadiel. Preto vyberte spojku, ktorá má 1,5-krát vyšší krútiaci moment, ako je odporúčaný krútiaci 
moment pri bežnom stálom zaťažení.

Zarovnanie  
Čerpadlo a kompletné jednotky hriadeľa motora sú vo výrobe presne vopred zarovnané. 
Po inštalácii jednotky čerpadla sa musí zarovnanie čerpadla a hriadeľa motora skontrolovať 
a v prípade potreby opätovne nastaviť.

Remeňový pohon
Zaťaženie voľného konca hriadeľa a ložísk zvyšujú aj remeňové pohony. Preto sa musia  
nastaviť určité obmedzenia maximálneho zaťaženia hriadeľa, viskozity, tlaku a rýchlosti čerpania.

3.18.9.7 Ochrana pohyblivých častí
Pred uvedením čerpadla do prevádzky umiestnite nad spojku alebo remeňový pohon ochranný kryt. 
Tento kryt musí zodpovedať dizajnovému a konštrukčnému štandardu podľa normy EN 953.

V prípade čerpadiel pracujúcich pri teplotách nad 100 °C zabezpečte, aby bol ložiskový štít (kozlík) 
a ložiská dostatočne chladené okolitým vzduchom. Otvory na ložiskovom štíte nemusia byť zakryté, ak 
rotujúce časti nemajú žiadne výstupky (kliny alebo klinové drážky), ktoré by mohli spôsobiť zranenie 
(pozrite si normu prEN809). Zjednodušuje to kontrolu a údržbu tesnenia hriadeľa.

Aj nečinné elektrické vybavenie, terminály 
a súčasti riadiacich systémov môžu stále 
obsahovať živý prúd. 
Kontakt s nimi môže spôsobiť smrť, vážne 
poranenia alebo neopraviteľné poškodenie 
materiálu.
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3.19 Pokyny na spustenie
3.19.1 Všeobecné informácie

Čerpadlo sa môže uviesť do prevádzky, len ak boli zabezpečené všetky opatrenia opísané v kapitole 
3.18 Inštalácia.

•	 Pred uvedením do prevádzky musí byť zodpovedný obslužný personál úplne informovaný 
o správnej prevádzke čerpadla alebo jednotky čerpadla a o bezpečnostných pokynoch. 
Tento návod na obsluhu musí mať obslužný personál vždy k dispozícii.

•	 Pred uvedením do prevádzky sa musí skontrolovať, či čerpadlo alebo jednotka čerpadla nie 
sú viditeľne poškodené.  Poškodenie alebo neočakávané zmeny sa musia okamžite nahlásiť 
prevádzkovateľovi podniku.

3.19.2 Čistenie čerpadla
V čerpadle sa môžu nachádzať zvyšky minerálneho oleja pochádzajúce z testovania čerpadla 
a počiatočného mazania puzdrových ložísk. Ak tieto produkty nie sú pre čerpanú kvapalinu prijateľné, 
čerpadlo sa musí dôkladne vyčistiť. Postupujte podľa pokynov v časti 3.21.2.8 Vypúšťanie kvapaliny. 

3.19.2.1 Krátke sacie potrubie.
Pri prvom uvedení čerpadla TG do prevádzky sa musí dôkladne vyčistiť sacie potrubie.
Nepoužívajte čerpadlo. Čerpadlo TG nie je určené na čerpanie kvapalín s nízkou viskozitou s obsahom 
nečistôt. 

3.19.3 Odvzdušnenie a plnenie
Aby	sa	zabezpečilo	správne	fungovanie,	čerpadlo	sa	musí	pred	prvým	spustením	odvzdušniť	a	naplniť	
kvapalinou, ktorá sa bude prečerpávať.

•	 Odskrutkujte plniace zátky Bb a Be. Čerpadlo naplňte kvapalinou, ktorá sa bude prečerpávať. 
Čerpadlo sa súčasne odvzdušní.

•	 Dotiahnite plniace zátky.

•	 	Pri prvom uvedení čerpadla TG do prevádzky alebo v prípade použitia nových tesnení sa musia 
skrutky, ktoré stláčajú tesnenia, po 3 – 4 dňoch opäť dotiahnuť ( 
uťahovacie momenty sú uvedené v časti 3.21.3.1).

Naplnenie čerpadla



38 A.0500.517 – IM-TGGS/03.00 SK (09/2010)

3.19.4 Kontrolný zoznam – prvé spustenie 
Po celkovej údržbe alebo pri prvom uvedení čerpadla do prevádzky (prvom spustení) sa musí dodržať 
postup podľa nasledovného kontrolného zoznamu:

 Prívodné a výtlačné vedenie

c Sacie a výtlačné potrubie je vyčistené.

c Bola skontrolovaná tesnosť sacieho a výtlačného potrubia.

c Sacie potrubie je správne chránené, aby sa zabránilo vniknutiu cudzí objektov.

 Vlastnosti

c	 Vlastnosti jednotky čerpadla a bezpečnostného vypúšťacieho ventilu, ktoré sa kontrolujú  
(typ čerpadla – pozrite si výrobný štítok, otáčky (ot./min.), prevádzkový tlak, efektívny výkon, 
prevádzková teplota, smer rotácie, NPSHr atď.).

 Elektrická inštalácia

c Elektrická inštalácia zodpovedá miestnym predpisom

c Napätie motora zodpovedá sieťovému napätiu. Skontrolujte dosku svorkovnice.

c Skontrolujte, či je rozbehový moment dostatočne vysoký (bez použitia hviezdového/
trojuholníkového spustenia).

c Ochrana motora je správne nastavená.

c Smer rotácie motora zodpovedá smeru rotácie čerpadla.

c Bola vykonaná kontrola rotácie motora (oddelene od jednotky).

 Bezpečnostný vypúšťací ventil

c Bezpečnostný vypúšťací ventil (na čerpadle alebo v potrubí) je nainštalovaný

c Bezpečnostný vypúšťací ventil je správne umiestnený. Smer prietoku bezpečnostného 
vypúšťacieho ventilu zodpovedá saciemu a výtlačnému potrubiu.

c Ak čerpadlo musí pracovať v dvoch smeroch, skontrolujte, či je nainštalovaný dvojitý bezpečnostný 
vypúšťací ventil.

c Bola vykonaná kontrola nastavovacieho tlaku bezpečnostného vypúšťacieho ventilu  
(pozrite si výrobný štítok).

 Plášte

c Plášte sú nainštalované.

c Bola vykonaná kontrola maximálneho tlaku a teploty vyhrievacieho/chladiaceho média.

c Je nainštalované a pripojené príslušné vyhrievacie médium alebo chladiaca zmes.

c Inštalácia zodpovedá bezpečnostným predpisom.

 Tesnenie hriadeľa

c Bola skontrolovaná tesnosť vykurovacieho alebo chladiaceho okruhu.

c Bola vykonaná kontrola tlaku, teploty, vlastností a pripojení preplachovacieho alebo 
ochladzovacieho média. 

c	 Ak	je	v	obrátenej	konfigurácii	namontované	dvojité	mechanické	tesnenie,	pred	spustením	čerpadla	
musí byť vyrovnávacie médium pod tlakom.

 Pohonná jednotka

c	 Bola vykonaná kontrola zarovnania čerpadla, motora, prevodovky atď.

 Ochrana

c Všetky kryty a bezpečnostné zariadenia (spojovacie časti, rotujúce časti, nadmerná teplota) sú na 
namontované	a	fungujú.

c	 V prípade čerpadiel, ktoré môžu dosiahnuť prevádzkové teploty 60 °C alebo viac, zabezpečte, aby 
sa na príslušných miestach nachádzal dostatok bezpečnostných krytov proti náhodnému dotyku.
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3.19.5 Spustenie
Pri uvedením čerpadla do prevádzky sa musí dodržať postup podľa nasledovného kontrolného 
zoznamu:

c Čerpadlo je naplnené kvapalinou.

c Čerpadlo je dostatočne predhriaté.

c K dispozícii je ochladzovacie médium. Môže voľne cirkulovať? 

c Sacie a výtlačné ventily sú úplne otvorené.

c Na chvíľu čerpadlo spustite a skontrolujte smer rotácie motora.

c Spustite čerpadlo a skontrolujte nasávanie kvapaliny (sací tlak).

c Bola vykonaná kontrola otáčok čerpadla.

c Bola skontrolovaná tesnosť výtlačného potrubia a tesnení.

c Bola overená správna činnosť čerpadla.

3.19.6 Zastavenie
Pri zastavovaní čerpadla sa musí dodržať nasledovný postup:

c Vypnite motor.

c Zatvorte všetky pomocné prípojky (vykurovací a chladiaci okruh, okruh preplachovacieho 
a ochladzovacieho média). 

c Ak sa musí zabrániť tvrdnutiu kvapaliny, čerpadlo vyčistite, kým je produkt ešte tekutý. 

Pozrite si aj časť 3.21 Pokyny na údržbu

Upozornenie! Keď kvapalina tečie z výtlačného potrubia späť do čerpadla, čerpadlo sa možno otáča 
v opačnom smere. Môžete tomu zabrániť tak, že v poslednom rotačnom cykle zatvoríte ventil výtlačného 
potrubia.

3.19.7 Neobvyklá prevádzka
Upozornenie! V prípade neobvyklej prevádzky alebo výskytu problémov sa musí čerpadlo okamžite 
odstaviť z prevádzky. Informujte všetkých zodpovedných pracovníkov. 

c Pred opätovným spustením čerpadla zistite dôvod problému a problém vyriešte.
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Príznak Príčina Oprava

Žiadny prietok
Čerpadlo nenasáva

Príliš vysoká sacia výška 1 • Zmenšite rozdiel medzi
úrovňou čerpadla a sacej nádrže.

• Zväčšite priemer sacieho potrubia.
• Zmenšite dĺžku a zjednodušte sacie potrubie (používajte 

čo najmenej trubkových kolien a iných montážnych armatúr).
Pozrite si aj časť 3.18 Inštalácia.

Únik vzduchu v sacom potrubí 2 • Opravte netesnosť.
Veľmi nízka viskozita 3 • Zvýšte rýchlosť čerpania a znížte osovú vôľu 

(pozrite si aj časť 3.21 Pokyny na údržbu).
Zanesený nasávací lapač nečistôt 
alebo	filter

4 • Vyčistite	nasávací	lapač	nečistôt	alebo	filter.

Puzdro čerpadla nie je správne 
nainštalované
po oprave

5 • Správne nainštalujte puzdro čerpadla. 
Pozrite si časť 3.18 Inštalácia. 

Nesprávny smer rotácie motora 6 • V prípade 3-fázových pohonných jednotiek vymeňte 2 pripojenia.
• Vymeňte sací a vypúšťací otvor. 

(Výstraha! Skontrolujte umiestnenie bezpečnostného 
vypúšťacieho ventilu).

Čerpadlo sa 
zastavilo alebo má 
nepravidelný prietok

Úroveň kvapaliny v sacej nádrži 
príliš poklesla

7 • Upravte dodávku kvapaliny
• Zabezpečte hladinový spínač

Príliš vysoký výkon 8 • Znížte otáčky čerpadla alebo nainštalujte menšie čerpadlo.
• Nainštalujte obtokové potrubie s uzatváracím ventilom.

Nasávanie vzduchu 9 • Opravte netesnosti v sacom potrubí.
• Skontrolujte alebo vymeňte tesnenie hriadeľa.
• Skontrolujte a zabezpečte ochladzovanie na tesnení hriadeľa.
• Pripojte do výtoku čerpadla zátku Bb, aby sa zvýšil tlak 

v tesniacom uzávere.
Kavitácia 10 • Znížte rozdiel medzi úrovňou čerpadla a sacej nádrže.

• Zväčšite priemer sacieho potrubia.
• Skráťte a zjednodušte sacie potrubie (použite čo najmenej 

trubkových kolien a iných montážnych armatúr).
Pozrite si aj kapitolu 3.18 Inštalácia.

Kvapalina v čerpadle sa vyparuje 
(napr. ohrievaním)

11 • Skontrolujte teplotu.
• Skontrolujte tlak nasýtenej pary kvapaliny.
• Znížte otáčky čerpadla. V prípade potreby inštalujte väčšie 

čerpadlo.
Nedostatočná 
kapacita

Príliš nízke otáčky čerpadla 12 • Zvýšte otáčky čerpadla. Výstraha! Neprekračujte maximálne 
otáčky a kontrolujte NPSHr.

Nasávanie vzduchu 13 • Opravte netesnosti v sacom potrubí.
• Skontrolujte alebo vymeňte tesnenie hriadeľa.
• Skontrolujte a zabezpečte ochladzovanie v tesnení hriadeľa.
• Pripojte do výtoku čerpadla zátku Bb, aby sa zvýšil tlak 

v tesniacom uzávere.
Kavitácia 14 • Znížte rozdiel medzi úrovňou čerpadla a sacej nádrže.

• Zväčšite priemer sacieho potrubia.
• Skráťte a zjednodušte sacie potrubie (použite čo najmenej 

trubkových kolien a iných montážnych armatúr). 
Pozrite si aj časť 3.18 Inštalácia.

Príliš vysoký spätný tlak 15 • Skontrolujte výtlačné potrubie.
• Zväčšite priemer potrubia.
• Znížte prevádzkový tlak.
• Skontrolujte	príslušenstvo	(filter,	výmenník	tepla	atď.).

Pre bezpečnostný vypúšťací ventil 
je nastavená príliš nízka hodnota

16 • Upravte nastavenie tlaku.

3.20 Riešenie problémov
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Príznak Príčina Oprava

Nedostatočná 
kapacita

Príliš nízka viskozita 17 • Zvýšte otáčky čerpadla. Výstraha! Neprekračujte 
maximálne otáčky a kontrolujte NPSHr.

• V prípade potreby nainštalujte väčšie čerpadlo.
Axiálna vôľa 18 	• Skontrolujte a upravte axiálnu vôľu. 

Pozrite si časť 3.21 Pokyny na údržbu.
Uvoľňovanie plynov 19 • Zvýšte otáčky čerpadla. Výstraha! Neprekračujte 

maximálne otáčky a kontrolujte NPSHr.
• Nainštalujte väčšie čerpadlo

Čerpadlo je príliš 
hlučné

Príliš vysoké otáčky čerpadla 20 • Znížte otáčky čerpadla.  
V prípade potreby nainštalujte väčšie čerpadlo.

Kavitácia 21 • Znížte rozdiel medzi úrovňou čerpadla a sacej nádrže.
• Zväčšite priemer sacieho potrubia.
• Skráťte a zjednodušte sacie potrubie (použite čo najmenej 

trubkových kolien a iných montážnych armatúr). 
Pozrite si aj časť 3.18 Inštalácia.

Príliš vysoký spätný tlak 22 • Zväčšite priemer potrubia.
• Znížte prevádzkový tlak.
• Skontrolujte	príslušenstvo	(filter,	výmenník	tepla	atď.).

Nesprávne zarovnanie spojovacích častí 23 •	 Skontrolujte a upravte zarovnanie. 
Pozrite si aj časť 3.18 Inštalácia.

Vibrácie základnej dosky alebo potrubí 24 • Zaťažte základnú dosku alebo základnú dosku a potrubie 
lepšie upevnite.

Guľkové ložiská sú poškodené alebo 
opotrebované

25 •	 Vymeňte	guľkové	ložiská.

Čerpadlo má príliš 
vysoký príkon alebo 
sa zahrieva

Príliš vysoké otáčky čerpadla 26 •	 Znížte otáčky čerpadla.  
V prípade potreby nainštalujte väčšie čerpadlo.

Nesprávne zarovnanie spojovacích častí 27 • Skontrolujte a upravte zarovnanie.
Pozrite si aj časť 3.18 Inštalácia.

Príliš vysoká viskozita 28 • Zväčšite axiálnu vôľu. 
Pozrite si časť 3.21 Pokyny na údržbu.

• Čerpadlo zahrejte.
• Znížte otáčky čerpadla.
• Zväčšite priemer výtlačného potrubia.

Rýchle 
opotrebovanie

Príliš vysoký spätný tlak 29 • Zväčšite priemer potrubia.
• Znížte prevádzkový tlak.
• Skontrolujte	príslušenstvo	(filter,	výmenník	tepla	atď.)	

Pevná látka v kvapaline 30 • Kvapalinu	prefiltrujte.
Čerpadlo beží nasucho 31 • Upravte dodávku kvapaliny.

• Zabezpečte hladinový spínač alebo ochranu proti behu 
nasucho.

• Kvapalinu zahrejte.
• Zastavte alebo znížte nasávanie vzduchu.

Korózia 32 •	 Zmeňte materiály čerpadla alebo aplikačné  
parametre.

Preťažovanie motora Príliš vysoký spätný tlak 33 • Zväčšite priemer potrubia.
• Znížte prevádzkový tlak.
• Skontrolujte	príslušenstvo	(filter,	výmenník	tepla	atď.).

Príliš vysoká viskozita 34 • Zväčšite axiálnu vôľu. 
Pozrite si časť 3.21 Pokyny na údržbu.

• Čerpadlo zahrejte.
• Znížte otáčky čerpadla.
• Zväčšite priemer výtlačného potrubia.

Presakovanie 
čerpadla

Presakovanie mechanického tesnenia 35 • Mechanické tesnenie vymeňte.
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Príznak Príčina Oprava

Rýchle opotrebovanie 
mechanického 
tesnenia

Príliš vysoká viskozita 36 • Čerpadlo zahrejte.
Zlé odvzdušňovanie alebo beh nasucho 37 • Čerpadlo naplňte kvapalinou.

• Skontrolujte polohu vypúšťacieho ventilu alebo vrchného 
krytu.

Príliš vysoká teplota 38 • Znížte teplotu.
• Nainštalujte vhodné mechanické tesnenie

Príliš dlhý čas nasávania alebo chod 
nasucho

39 • Zmenšite sacie potrubie.
• Zabezpečte ochranu proti chodu nasucho.
• Skontrolujte maximálne povolené otáčky chodu nasucho 

pre mechanické tesnenie.
Abrazívna kvapalina 40 • Prefiltrujte	alebo	neutralizujte	kvapalinu.

Upozornenie! Ak príznaky pretrvávajú, čerpadlo sa musí okamžite odstaviť z prevádzky. Spojte sa s miestnym 
predajcom.

3.20.1 Pokyny na opakované použitie a likvidáciu
3.20.1.1 Opakované použitie

Opakované použitie alebo vyradenie čerpadla z prevádzky sa môže vykonať iba po úplnom vypustení 
a vyčistení vnútorných častí. 

Upozornenie! Pri vykonávaní týchto činností dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy a dodržiavajte 
opatrenia na ochranu životného prostredia.  
Pri vypúšťaní kvapalín sa musia dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy a musia sa používať správne 
osobné ochranné prostriedky.

3.20.1.2 Likvidácia
Pred likvidáciou sa čerpadlo musí úplne vypustiť. Postupujte podľa miestnych predpisov.

Keď je to možné, výrobok rozmontujte a materiálové časti recyklujte.
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3.21 Pokyny na údržbu
3.21.1 Všeobecné informácie

V tejto kapitole sa opisujú iba činnosti, ktoré sa môžu vykonávať v rámci bežnej údržby na pracovisku. 
V prípade potreby údržby a opráv vyžadujúcich dielňu sa spojte s miestnym predajcom.

•	 Nedostatočná,	nesprávna	alebo	nepravidelná	údržba	môže	mať	za	následok	poruchu	čerpadla,	
vysoké	náklady	na	opravu	a	dlhodobú	nefunkčnosť.	Preto	si	pozorne	prečítajte	pokyny	uvedené	
v tejto kapitole.

 Pri vykonávaní údržbárskych prác na čerpadle pri kontrolách, preventívnej údržbe alebo 
odstavenia postupujte vždy podľa predpísaných postupov.

	 Nedodržanie	týchto	pokynov	alebo	upozornení	môže	ohroziť	používateľa	alebo	vážne	poškodiť	
čerpadlo alebo skupinu čerpadiel. 

•	 Údržbárske	práce	môže	vykonávať	iba	kvalifikovaný	personál.	Vždy	noste	požadovaný	ochranný	
odev,	ktorý	poskytuje	ochranu	proti	vysokým	teplotám	a	škodlivým	a	korozívnym	kvapalinám.	
Pracovník	si	musí	preštudovať	celý	návod	na	obsluhu.	Označte	najmä	tie	časti,	ktoré	sa	týkajú	
ručných prác.

•	 Spoločnosť	SPX	nie	je	zodpovedná	za	nehody	a	poškodenia	spôsobené	nedodržaním	týchto	
pokynov.

3.21.2 Príprava
3.21.2.1 Okolité prostredie (na mieste)

Niektoré	časti	majú	veľmi	malé	povolené	odchýlky	alebo	sú	citlivé,	pri	údržbe	na	mieste	sa	preto	musí	
vytvoriť čisté pracovné prostredie.

3.21.2.2 Nástroje
Pri údržbe a opravách používajte iba technicky vhodné nástroje, ktoré sú v dobrom stave. Používajte ich 
správnym spôsobom.

3.21.2.3 Zastavenie
Pred	začiatkom	údržby	a	kontrolných	činností	sa	čerpadlo	musí	odstaviť	z	prevádzky.	V	čerpadle	
alebo jednotke čerpadla sa musí úplne vyrovnať tlak. Ak to čerpaná kvapalina umožňuje, ponechajte 
čerpadlo vychladnúť na teplotu okolia.

3.21.2.4 Bezpečnosť motora
Dodržiavajte	príslušné	opatrenia	na	zabránenie	spustenia	motora,	kým	sa	na	ňom	pracuje.	Je	to	
dôležité	najmä	pri	elektromotoroch,	ktoré	sa	spúšťajú	na	diaľku.
Postupujte podľa nasledujúceho postupu:

•	 Nastavte	prúdový	istič	čerpadla	do	polohy	„off“	(vypnuté).

•	 V	riadiacej	skrinke	vypnite	čerpadlo.

•	 Riadiacu	skrinku	zaistite	alebo	na	ňu	umiestnite	výstražné	znamenie.

•	 Vyberte	poistky	a	zoberte	ich	na	pracovné	miesto.

•	 Kým	sa	čerpadlo	úplne	nezastaví,	neskladajte	ochranný	kryt	okolo	spojovacej	jednotky.

3.21.2.5 Konzervovanie
Ak sa čerpadlo nebude dlhšiu dobu používať:

•	 Najprv	čerpadlo	vypustite.

•	 Potom	ošetrite	vnútorné	časti	pomocou	minerálneho	oleja	VG46	alebo	inej	konzervačnej	
kvapaliny.

•	 Jedenkrát	za	týždeň	sa	musí	čerpadlo	na	krátky	čas	spustiť	alebo	sa	musí	pretočiť	hriadeľ	o	jednu	
úplnú	otáčku.	Zabezpečí	sa	tým	správna	cirkulácia	ochranného	oleja.
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3.21.2.6 Čistenie vonkajších častí
•	 Povrch	čerpadla	udržujte	podľa	možností	čo	najčistejší.	Zjednodušuje	to	kontrolu,	pripevnené	

označenia zostávajú viditeľné a nezabudne sa na mastiace čapy.

•	 Čistiace	prostriedky	nesmú	vniknúť	do	priestorov	guľkového	ložiska.	Zakryte	všetky	časti,	ktoré	
nesmú prísť do kontaktu s tekutinami. V prípade utesnených ložísk čistiaci prostriedok nesmie 
pôsobiť	na	gumené	tesnenia.	Horúce	časti	čerpadla	nikdy	nepostrekujte	vodou,	pretože	niektoré	
súčasti môžu v dôsledku náhleho ochladenia popraskať a čerpaná tekutina môže vystreknúť do 
prostredia.

3.21.2.7 Elektrická inštalácia
•	 Údržbárske	práce	na	elektrickej	inštalácii	môže	vykonávať	iba	školený	a	kvalifikovaný	personál	po	

odpojení	dodávky	elektrickej	energie.	Pozorne	dodržiavajte	národné	bezpečnostné	predpisy.

	 	Ak	sa	pracuje	pri	zapojenej	dodávke	elektrickej	energie,	dodržiavajte	predpisy	uvedené	vyššie.

•	 Skontrolujte,	či	majú	čistené	elektrické	zariadenia	dostatočný	stupeň	ochrany	(napr.	ochranné	
prostriedky IP54 proti prachu a striekajúcej vode, ale nie proti vodným dýzam). Pozrite si normu 
EN 60529. Zvoľte vhodný spôsob pre čistenie elektrických zariadení.

•	 Poškodené	poistky	nahraďte	iba	originálnymi	poistkami	s	predpísanou	kapacitou.

•	 Po	každej	vykonanej	údržbe	skontrolujte,	či	súčasti	elektrickej	inštalácie	kvôli	nie	sú	viditeľne	
poškodené, a v prípade potreby ich opravte.

3.21.2.8 Vypúšťanie kvapaliny 
•	 Tlakové	a	sacie	vedenie	uzatvorte	čo	najbližšie	pri	čerpadle.

•	 Ak	čerpaná	tekutina	nestuhne,	pred	vypustení	ponechajte	čerpadlo	vychladnúť	na	teplotu	okolia.

•	 V	prípade	tekutín,	ktoré	pri	teplote	okolia	stuhnú	alebo	zostanú	veľmi	husté,	je	najlepšie	po	
vypnutí čerpadlo okamžite vypustiť jeho oddelením od potrubia. Vždy používajte ochranné 
okuliare a rukavice.

•	 Chráňte	sa	ochrannou	čiapkou.	Tekutina	môže	z	
čerpadla vystreknúť.

•	 Otvorte	odvzdušňovacie	zátky	Be	a	Bb.

•	 Ak	nie	je	k	dispozícii	žiadne	vypúšťacie	vedenie,	
zabezpečte, aby kvapalina neznečistila životné 
prostredie.

•	 Otvorte	vypúšťaciu	zátku	Ba	v	spodnej	časti	krytu	
čerpadla.

•	 Ponechajte	kvapalinu	odtiecť	pôsobením	
gravitačnej	sily.

•	 Medzery	čerpadla	vyčistite	pomocou	
preplachovacieho média alebo čistiaceho 
prostriedku pripojením čistiaceho systému k 
nasledovným vstupným otvorom:

 - Ba, Be:  výtlačná časť
  - Ba, Bb:  priestor za rotorom
 - Ba, Bd:  v prípade verzie hriadeľového tesnenia GS priestor za puzdrovým ložiskom a prvým 

mechanickým tesnením

•	 Namontujte	zátky	naspäť	a	zatvorte	ventily,	ak	sú	k	dispozícii.

3.21.2.9 Kvapalinové okruhy
•	 Znížte	tlak	v	plášťoch	a	podporných	kvapalinových	okruhoch.

•	 Odpojte	pripojenia	k	plášťom	a	cirkulačným	okruhom	alebo	okruhom	preplachovacieho	alebo	
ochladzovacieho média.

•	 V	prípade	potreby	plášte	a	obvody	vyčistite	pomocou	stlačeného	vzduchu.

•	 Zabráňte	akémukoľvek	presakovaniu	kvapaliny	alebo	termálneho	oleja	do	prostredia.
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Upchajte pomocou pružnej podložky s lemom

3.21.3.2 Plastové alebo gumové súčasti
	•	 Gumové	a	plastové	súčasti	(káble,	hadice,	tesnenia)	nevystavujte	účinku	olejov,	rozpúšťadiel,	

čistiacich prostriedkov ani iných nevhodných chemikálií.

•	 Ak	sa	na	týchto	súčastiach	pozoruje	roztiahnutie,	stiahnutie,	tvrdnutie	alebo	iného	poškodenie,	
musia sa vymeniť.

3.21.3.3 Ploché tesnenie
•	 Ploché	tesnenia	nikdy	nepoužívajte	opakovane.

•	 Ploché	tesnenia	a	pružné	krúžky	pod	zátkami	vždy	nahraďte	originálnymi	náhradnými	dielmi	od	
spoločnosti	SPX.

3.21.3.4 Filter alebo nasávací lapač nečistôt
Všetky	filtre	alebo	nasávacie	lapače	nečistôt	nachádzajúce	sa	v	spodnej	časti	potrubia	sa	musia	
pravidelne čistiť.
Upozornenie! Zanesený filter v sacom potrubí môže spôsobiť nedostatočný sací tlak na vstupe. Zanesený 
filter v odvodňovacom potrubí môže spôsobiť vyšší výstupný tlak.

3.21.3 Špeciálne súčasti
3.21.3.1 Matice a skrutky

Matice a skrutky, na ktorých sa pozoruje poškodenie, alebo diely s poškodenou závitovou časťou sa 
musia čo najskôr odstrániť a nahradiť dielmi, ktoré patria do rovnakej triedy upevnenia.  

•	 Ak	je	to	možné,	na	utiahnutie	použite	momentový	kľúč.

•	 Uťahovacie	momenty	sú	uvedené	v	nasledujúcej	tabuľke.

Skrutka Ma (Nm) 
8,8/A4

Upchajte pomocou 
plochého tesnenia 

s lemom
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

3.21.3.5 Valivé ložiská
Čerpadlá	TG	GS2-25,	TG	GS3-32	a	TG	GS6-40	sú	vybavené	guľkovými	ložiskami	2RS,	ktoré	sú	naplnené	
mazivom na celú dobu životnosti. Nevyžadujú pravidelné mazanie.

Od	veľkosti	čerpadla	TG	GS15-50	sú	čerpadlá	vybavené	guľkovými	ložiskami,	ktoré	je	možné	pravidelne	
mazať pomocou mazacej hlavice na kryte ložiska. 

Dodávateľ NLGI-2 NLGI-3

BP LS2 LS3

Chevron Polyurea	EP	grease-2

Esso BEACON 2 * BEACON 3

BEACON EP2 (*) UNIREX	N3	*

Fina
LICAL EP2 CERAN HV

MARSON L2

Gulf Crown Grease č.2 Crown Grease č.3

 Odporúčané mazivá (poraďte sa aj so svojím dodávateľom!)
Dodávateľ NLGI-2 NLGI-3

Mobil Mobilux EP2

SKF
LGMT2 LGMT3

LGHQ3 (*)

Shell
ALVANIA R2 ALVANIA R3

DARINA GREASE R2

Texaco Multifak EP-2

Total MULTIS EP-22

*  Mazivá odporúčané spoločnosťou SPX. 
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Štandardné „viacúčelové“ mazivo (trieda hustoty NLGI-2) je vhodné pre teploty až do 120 °C.

Pri vyšších teplotách sa štandardné mazivo nahrádza mazivom pre vysoké teploty (trieda hustoty 
NLI-3). V závislosti od typu je toto mazivo vhodné pre teploty až do 150 °C alebo 180 °C.  

Ak sa čerpadlo používa v systéme alebo v prípade, keď bude vystavené extrémne vysokým alebo 
nízkym teplotám, sa správne mazivo a správne intervaly mazania vyberajú podľa pokynov dodávateľa 
čerpadla.

Nekombinujte rôzne triedy a rôzne typy maziva. Kombinovanie môže zapríčiniť vážne poškodenie. 
Poraďte sa s miestnym predajcom mazív.

Opätovné mazanie
•	 Od	veľkosti	čerpadla	TG	GS15-50	sa	guľkové	ložiská	musia	mazať	prostredníctvom	mazacej	hlavice	

každých 5 000 prevádzkových hodín alebo každých 12 mesiacov (podľa toho, ktorá z možností sa 
vyskytne ako prvá).

•	 Používajte	správnu	triedu	maziva	(pozrite	si	časť	3.21.3.5).	Neprepĺňajte	(pozrite	si	tabuľku	uvedené	
nižšie).

Typ čerpadla TG GS 2-25/3-32 6-40 15-50/23-65 58-80/86-100 185-125

Rotora srana 6303-2RS 6304-2RS NA4906
+IR30/35/20 21307 21310

Koniec hriadeľa strana  ISO
                                            AFxx 6303-2RS 6304-2RS 3206 alebo 5206 3307 alebo 5307 3310 alebo 5310

Množstvo	maziva	(g) – – 10 15 25

 Guľkové ložiská typu 2RS sú naplnené mazivom na obdobie celej životnosti a nepotrebujú 
opätovné mazanie. 
Je možné použiť typ ISO 3000 aj americký typ AFBMA 5000. Tie typy majú rovnaké montážne 
rozmery.

•	 Po	štvrtom	mazaní	je	potrebné	valové	ložisko	vyčistiť.		 
Staré mazivo nahraďte novým alebo použite nové valivé ložiská.

•	 V	prípade	vysokých	teplôt	sa	musia	valivé	ložiská	premazať	každých	500	až	1	000	prevádzkových	
hodín:

  - pri prevádzkových teplotách > 90 ? mazivom triedy NLGI-2

  - pri prevádzkových teplotách > 90 ? mazivom triedy NLGI-3

•	 Ak	je	zaťaženie	príliš	vysoké	a	mazivo	stráca	veľa	oleja,	valivé	ložiská	sa	musia	premazať	po	každej	
prevádzke vo vysokom zaťažení. Premazanie odporúčame vykonať ešte počas prevádzky čerpadla, 
avšak až po prevádzke s vysokým zaťažením.

3.21.3.6 Klzné ložiská
Odporúčame pravidelne kontrolovať opotrebovanie 
ozubených kolies a klzných ložísk čerpadla, aby sa predišlo 
opotrebovaniu ostatných dielov. 

•	 Pomocou	systému	vyťahovania	prednej	a	zadnej	časti	je	
možné vykonať rýchlu kontrolu.   
Maximálnu povolenú radiálnu vôľu trubkových ložísk 
nájdete v tabuľke.

•	 O	výmene	klzných	ložísk	sa	informujte	u	miestneho	
predajcu. 

3.21.3.7 Mechanické tesnenie

 Ak mechanické tesnenie nadmerne presakuje, musí sa nahradiť tesnením rovnakého typu. 
 

Upozornenie! Materiály mechanického tesnenia sa vyberajú presne podľa povahy čerpanej kvapaliny 
a prevádzkových podmienok. Čerpadlo sa preto môže používať len pre kvapalinu, pre ktorú bolo 
zakúpené. V prípade zmeny kvapaliny alebo prevádzkových podmienok sa musí inštalovať mechanické 
tesnenie vhodné pre nové prevádzkové podmienky.

 
Veľkosť čerpadla  
TG GS

Maximálna povolená 
radiálna vôľa

2-25 až 6-40 0,10 mm

15-50 až 23-65 0,15 mm

58-80 až 86-100 0,25 mm

185-125 0,30 mm



47

0970

0940

0770

A.0500.517 – IM-TGGS/03.00 SK (09/2010)

3.21.4 Vytiahnutie prednej časti
Aj čerpadlá TG majú systém vytiahnutia 
prednej časti. 
Pri odstraňovaní pozostatkov kvapaliny alebo 
kontrole opotrebovania ložiska vloženého 
ozubeného kolesa sa kryt čerpadla môže 
vytiahnuť zo stojana čerpadla bez odpojenia 
sacieho a výtlačného potrubia. 
Pozrite si kapitolu 4.0 Demontáž a montáž 
a časť 6.6 Hmotnosti.

3.21.5 Vytiahnutie zadnej časti
Pri preplachovaní čerpadla alebo kontrole 
opotrebovania puzdra ložiska je možné 
kostru so stredným puzdrom, hriadeľ a rotor 
jednoducho vytiahnuť smerom dozadu bez 
odpojenia sacieho a výtlačného potrubia. 
Keď sa používajú rozperné spojovacie 
časti, nie je potrebné hýbať pohonným 
mechanizmom.
Pozrite si kapitolu 4.0 Demontáž a montáž 
a časť 6.6 Hmotnosti.

3.21.6 Nastavenie vôle 
Čerpadlá TG sa dodávajú so správnym nastavením axiálnej vôle. V niektorých prípadoch je však 
potrebné axiálnu vôľu upraviť:

•	 V	prípade	potreby	kompenzácie	rovnomerného	
opotrebovania rotora a vloženého ozubeného kolesa.

•	 Keď	je	prietok	príliš	nízky	na	čerpanie	kvapalín	s	nízkou	
viskozitou a preklzovanie sa musí znížiť.

•	 Keď	je	kvapalina	hustejšia	ako	sa	predpokladalo,	trenie	vo	
vnútri čerpadla sa môže znížiť zvýšením axiálnej vôle.

Pri nastavovaní axiálnej vôle postupujte nasledovne:

1. Uvoľnite nastavovacie skrutky (0970).

2. Utiahnite skrutky (0770).

3. Hriadeľ čerpadla s valivým ložiskom a rotorom sa 
zatlačia proti krytu čerpadla. Axiálna vôľa je teraz 
nulová.

4. Na ložiskový štít nainštalujte kontrolné meracie 
zariadenie.

5. Špáromer umiestnite oproti voľnému koncu hriadeľa a zapnite kontrolné meracie zariadenie.

6. Uvoľnite skrutky (0770) a utiahnite nastavovacie skrutky (0970), rotor a valivé ložisko tlačte smerom 
dozadu.

7. Uťahujte nastavovacie skrutky, kým sa vzdialenosť medzi voľným koncom hriadeľa a ložiskovým 
štítom nezväčší o požadovanú vôľu.

8. Hriadeľ znovu upevnite utiahnutím skrutiek (0770). Nastavená vôľa sa môže znovu zmeniť. Preto sa 
vôľa pri tlačení voľného konca hriadeľa smerom dozadu musí zväčšiť o 0,02 mm.

Nominálna axiálna vôľa

Veľkosť čerpadla TG GS (sax) [mm]

2-25 až 6-40 0,10 – 0,15

15-50 až 23-65 0,10 – 0,20

58-80 až 86-100 0,15 – 0,25

185-125 0,20 – 0,40
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3.21.7  Označenie závitových pripojení.
Aby bolo jasné, ktorý typ závitových pripojení sa používa, označujeme ich podľa  noriem ISO 7/1 
a ISO 228/1 nasledovne.

3.21.7.1  Závitové pripojenie Rp (príklad Rp 1/2)
Ak nie je k dispozícii žiadna rovná tesniaca plocha, pripojenie nazývame Rp podľa normy ISO 7/1. Toto 
pripojenie sa musí utesniť v závite. Upchávky alebo spojovacie potrubie musia byť opatrené kužeľovým 
závitom podľa normy ISO 7/1 (vonkajší závit) (príklad ISO 7/1 – R1/2). 

3.21.7.2 Závitové pripojenie G (príklad G 1/2)
Ak sa používa závitové pripojenie s rovnou tesniacou plochou, pripojenie nazývame G podľa normy 
ISO 228/1. 
Toto pripojenie sa môže utesniť tesniacou vložkou. Upchávky alebo spojovacie potrubia musia byť 
opatrené tesniacou manžetou a kužeľovým vonkajším závitom podľa normy ISO 228/1 
(príklad ISO 228/1 - G1/2).
 
Pre upchávky alebo spojovacie potrubie s kužeľovým závitom podľa normy ISO 7/1 
(príklad ISO 7/1 – R1/2) sa môže použiť aj vonkajší závit. 
 

ISO 7/1 Typ Symbol Príklad

Vnútorný
závit Kužeľový (paralelný) Rp ISO 7/1 – Rp 1/2

Vonkajší 
závit

Vždy kužeľový 
(skosený) R ISO 7/1 – R 1/2

Kužeľová upchávka
ISO 7/1 - R 1/2

Upchávka s manžetou
ISO 228/1 - G 1/2

Kužeľové zakončenie potrubia
ISO 7/1 - R 1/2

Kužeľové zakončenie potrubia
ISO 7/1 - R 1/2

ISO 228/1 Trieda vôle Symbol Príklad

Vnútorný
závit Len jedna trieda G ISO 228/1 – G 1/2

Vonkajší
závit

Trieda A 
(štandard) G ISO 228/1 – G 1/2

Trieda B 
(špeciálna vôľa) G...B ISO 228/1 – G 1/2 B

ISO 7/1 Typ Symbol Príklad

Vonkajší
závit

Vždy kužeľový 
(skosený) R ISO 7/1 – R 1/2
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4.0 Pokyny na montáž a demontáž

4.1 Všeobecné informácie
 Nedostatočná alebo nesprávna montáž alebo demontáž môže mať za následok poruchu čerpadla, 
vysoké náklady na opravu a dlhotrvajúcu nefunkčnosť. Informácie získate u miestneho predajcu.

 Demontáž a montáž môže vykonávať len vyškolený personál. Takýto personál musí čerpadlo poznať 
a dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

 Nedodržanie pokynov alebo zanedbanie varovaní môže spôsobiť zranenie používateľa alebo viesť 
k vážnemu poškodeniu čerpadla alebo jednotky čerpadla. Spoločnosť SPX Process Equipment 
nezodpovedá za nehody ani škody, ktoré vzniknú následkom takéhoto zanedbania.

4.2 Nástroje
- Sada kľúčov na matice  Šírka 8 – šírka 30
- Sada šesťhranných kľúčov  Šírka 2 – šírka 14
- Kľúč na matice hriadeľa  HN 2-4-6-7-8-10-12
- Skrutkovač
- Kladivo zabezpečené proti spätnému nárazu  Guma, plast, olovo....
- Kartón, papier, semiš
- Sťahovák spojky
- Sťahovák guľkového ložiska
- Montážny olej   Napríklad Shell ONDINA 15 

Esso BAYOL 35
 alebo mazivo  Napríklad OKS 477
- Loctite 241  Max. teplota = 150 °C 
- Loctite 648 Tepelne odolný typ
- Mazadlo guľkového ložiska  Typ nájdete v časti 3.21.3.5
- Merací nástroj na nastavenie  

osovej vzdialenosti  Pozrite si aj časť 3.21.6
- Merací nástroj na meranie výšky 

nastavovacej skrutky bezpečnostného ventilu Pozrite si aj časť 3.17.3

4.3 Príprava
 Všetky činnosti opísané v tejto kapitole musia byť vykonané v dielni, ktorá je vhodná pre opravy, alebo 
v mobilnej dielni zriadenej v pracovnom prostredí. 

 Vždy pracujte v čistom prostredí. Všetky citlivé časti ako napríklad tesnenia, ložiská, mechanické 
tesnenia hriadeľa a pod. uchovávajte v pôvodnom balení čo možno najdlhšie.

 Vždy dodržiavajte pokyny v časti 3.21 týkajúce sa:

•	 odstavenia	čerpadla	z	prevádzky,	 •	 vytiahnutia	zadnej	a	prednej	časti,

•	 montáže	tesniacich	krúžkov,	 •	 nastavenia	osovej	vôle,

•	 demontáže	čerpadla	zo	systému,	 •	 nastavenia	bezpečnostného	
vypúšťacieho ventilu.

•	 mazania	ložísk,

4.4 Po demontáži
•	 Po	každej	demontáži	dôkladne	očistite	časti	a	skontrolujte,	či	nie	sú	poškodené.	 

Všetky poškodené časti vymeňte.

•	 Poškodené	časti	vymeňte	za	originálne	súčasti.	

•	 Pri	montáži	použite	nové	grafitové	tesnenia.	Nikdy	nepoužívajte	ploché	tesnenia,	ktoré	už	boli	
predtým použité.
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4.5 Valivé ložiská
4.5.1 Všeobecné informácie

•	 Rozobraté	ložisko	ani	rozobratú	uzatváraciu	dosku	nikdy	znovu	
nepoužívajte!

•	 Pri	demontáži	a	montáži	ložiska	(a	spojky)	používajte	správne	
nástroje zabezpečujúce kontrolu čerpadla bez nárazového 
zaťaženia. Nárazy môžu poškodiť krehký materiál puzdrových ložísk 
a mechanického tesnenia. 

•	 Valivé	ložisko	je	na	hriadeli	čerpadla	uložené	pevne	a	na	ložiskovom	
štíte uložené voľne. 

•	 Valivé	ložisko	je	možné	jednoducho	pripevniť	zasunutím	na	hriadeľ	
čerpadla po nahriatí na 80 °C.  

•	 Vždy	tlačte	na	vnútorný	krúžok	ložiska.	Tlakom	na	vonkajší	krúžok	sa	
môžu poškodiť valivé časti medzi rotorom a hriadeľom.

•	 Podložte	hriadeľ	čerpadla	na	strane	rotora,	nie	rotor!	 
Osová sila pôsobiaca na zostavu rotor – hriadeľ čerpadla môže 
poškodiť spojenie naťahované za tepla. 

•	 Valivé	ložiská	typu	2RS	pre	čerpadlá	TG	GS2-25,	TG	GS3-32	a	 
TG GS6-40 sú utesnené a namazané na celú dobu životnosti.  
Ložiská čerpadiel iných veľkostí musíte mazať na klietke.

 Upozornenie! Použite správnu triedu a príslušný typ maziva. 
Neprepĺňajte.

4.5.2  Demontáž čerpadiel TG GS2-25, TG GS3-32 a TG GS6-40
1.  Najprv demontujte polovicu pružnej spojky pomocou sťahováka spojky.

2.  Vyberte klin (1570), nastavovacie skrutky (1480) a skrutky s hlavičkou (1540).

3.  Odstráňte vnútorné poistné krúžky (1500) a podperné 
krúžky (1510).

4.  Kryt ložiska (1430) sa teraz dá odstrániť.

5.  Ložiskový štít (1400) odstráňte uvoľnením skrutiek 
(1410).

6.  Odstráňte vonkajšie poistné krúžky (1450) a podperné 
krúžky (1460) z hriadeľa.

7.  Z hriadeľa odstráňte guľkové ložisko (1440). Použite 
vhodný sťahovák.

4.5.3  Montáž čerpadiel TG GS2-25, TG GS3-32 a TG GS6-40
1.  Ložiskový štít (1400) namontujte pomocou skrutiek (1410).

2.  Do ložiskového štítu (1430) namontujte nové guľkové ložisko (1440) spolu s podpernými krúžkami 
(1510) a vnútornými poistnými krúžkami (1500).

3.  Na hriadeľ nasaďte jeden vonkajší poistný krúžok (1450) a jeden podperný krúžok (1460).

4.  Zmontujte zmontované guľkové ložisko spolu so štítom ložiska na hriadeli oproti podpernému 
krúžku (1460). Vhodným nástrojom zatlačte na vnútorné guľkové ložisko. Na hriadeľ nasaďte druhý 
podperný krúžok (1460) a druhý vonkajší poistný krúžok (1450).

5.  Namontujte nastavovacie skrutky (1480) a skrutky s hlavičkou (1540).

6.  Nastavte osovú vôľu (pozrite si časť 3.21.6).

7.  Namontujte klin (1570) a polovicu pružnej spojky.

Demontáž a montáž valivého ložiska 
TG GS2-25/3-32/6-40
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4.5.4 Demontáž čerpadiel TG GS15-50 až TG GS185-125
1. Pomocou sťahováka spojky najprv demontujte polovicu pružnej spojky.

2. Vyberte klin (1570), nastavovacie skrutky (1480), skrutky s hlavičkou (1540) a dlhé skrutky (1530).

3. Demontujte vonkajší kryt ložiska (1470) a tesnenie v tvare V (1490).

4. Odpojte ložiskový štít (1400).

5. Jemným poklepaním vytlačte okraj poistnej podložky (1510) von z drážky poistnej matice (1500).

6. Uvoľnite poistnú maticu (1500) a vyberte ju z hriadeľa čerpadla.

7. Vyberte poistnú podložku (1510).

8. Vnútorný kryt ložiska (1430) a tesnenie v tvare V (1420) vytlačte von z ložiska.

9. Pomocou vhodného sťahováka demontujte ložiská (1440) z hriadeľa čerpadla.

10. Demontujte podporný krúžok (1460), vonkajšie poistné krúžky (1450), vnútorný kryt ložiska (1430) 
a tesnenie v tvare V (1420).

4.5.5 Montáž čerpadiel TG GS15-50 až TG GS185-125
1. Tesnenie v tvare V (1420) a vnútorný kryt tesnenia (1430) namontujte na hriadeľ čerpadla.

2. Vonkajšie rozperné poistné krúžky (1450) a podperný krúžok (1460) namontujte na hriadeľ 
čerpadla.

3. Na hriadeľ namontujte nové ložisko (1440). Ložisko zatlačte smerom proti podpornému krúžku 
(1460).

4. Namontujte novú poistnú podložku (1510).

5. Namontujte poistnú maticu (1500) a upevnite ju prehnutím okraja poistnej podložky do jednej 
z drážok poistnej matice (1500).

6. Ložisko namažte.

7. Očistite ložiskový štít (1400). Štít namontujte na prostredné puzdro pomocou skrutiek (1410).

8. Vonkajší aj vnútorný kryt ložiska umiestnite oproti ložisku. Oba kryty spojte spolu pomocou dlhých 
skrutiek (1530).

9. Namontujte nastavovacie skrutky (1480) a skrutky s hlavičkou (1540).

10. Nastavte osovú vôľu (pozrite si časť 3.21.6).

11. Namontujte tesnenie v tvare V (1490), klin (1570) a polovicu pružnej spojky.

Demontáž a montáž valivého ložiska 
TG GS215-50 až 185-125
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4.6 Mechanické tesnenie
 Pokyny na montáž a nastavenie mechanického tesnenia – typy čerpadiel GS.

4.6.1 Všeobecné informácie
•	 Všetci	členovia	personálu,	ktorý	je	zodpovedný	za	údržbu,	kontrolu	a	montáž,	musia	byť	primerane	

vyškolení.

•	 Postupujte	podľa	špeciálnych	pokynov	dodaných	s	mechanickým	tesnením,	ktoré	idete	montovať	a	
nastavovať. 

•	 Montáž	a	nastavovanie	mechanických	tesnení	sa	musí	vykonávať	v	čistej	dielni.

•	 Používajte	technicky	vhodné	nástroje	v	dobrom	stave.	Používajte	ich	správnym	spôsobom.

4.6.2  Príprava
Skontrolujte, či má mechanické tesnenie, ktoré budete montovať, vhodnú veľkosť a konštrukciu a 
overte, či je možné ho zmontovať. Môžete zabudovať krátke samostatné mechanické tesnenie podľa 
normy EN12756 (DIN24960). Mechanické tesnenie je uložené oproti ramenu rotora.
 

Veľkosť čerpadla TG GS 2-25
3-32 6-40 15-50

23-65
58-80

86-100 185-125

Priemer hriadeľa 18 22 35 40 55

Krátke, EN12756 (DIN 24960) KU018 KU022 KU035 KU040 KU055

L-1K (krátke, KU) 37,5 37,5 42,5 45 47,5

 Rozmery v mm

4.6.3 Špeciálne nástroje 
•	 Kužeľová	ochranná	vložka	(9010).

•	 Semiš

4.6.4 Všeobecné pokyny počas montáže
•	 Plôch	mechanického	tesnenia	sa	nedotýkajte	rukami	ani	prstami.	Odtlačky	prstov	môžu	zapríčiniť	

netesnosť mechanického tesnenia. Podľa potreby plochy tesnenia očistite. Použite semiš.

•	 Ak	plochy	mechanického	tesnenia	nie	sú	vyrobené	zo	samomazacieho	materiálu,	odporúčame	
tieto plochy zľahka namazať čerpanou kvapalinou alebo riedkym olejom. Nepoužívajte mazivo! 

•	 Pri	montáži	namažte	O-krúžky.	Používajte	len	mazivo	vyhovujúce	pre	tento	typ	gumového	
materiálu. Pre O-krúžky z gumy EP nikdy nepoužívajte minerálny olej.

•	 Pri	montáži	tesnení	PTFE	musí	byť	hriadeľ	veľmi	hladký.	Montáž	pevných	tesnení	PTFE	možno	
uľahčiť ohriatím pevného krúžku vo vode na 100 °C po dobu 15 minút. Predbežne namontujte 
rotačný krúžok na pomocný hriadeľ a krúžok aj hriadeľ ohrievajte vo vode s teplotou 100 °C po 
dobu	15	minút.	Potom	nechajte	všetko	vychladnúť.	Aby	boli	tesné,	tesnenia	PTFE	musia	spočívať	
približne 2 hodiny tak, aby si tesniace krúžky zachovali svoj nový tvar.

•	 V	prípadoch,	keď	je	mechanické	tesnenie	opatrené	upevňovacími	skrutkami	pre	upevnenie	
rotujúcej časti na hriadeli, odporúčame tieto upevňovacie skrutky vyskrutkovať, otvory aj skrutky 
odmastiť	a	zafixovať	pomocou	prípravku	Loctite	(obyčajne	typ	241	alebo	typ	648	odolný	voči	
teplu).

4.6.5 Montáž rotujúcej časti 
1. Hriadeľ jemne namažte mazivom. 

Výstraha týkajúca sa gumy EP: Nepoužívajte 
minerálny olej!

2. Ostré hrany hriadeľa ochráňte páskou alebo 
iným ochranným prostriedkom.

3. Použite kužeľové spojovacie puzdro (9010) na 
odsadení hriadeľa (pozrite si obrázok).

4.	 Rotujúce	časti	zatlačte	na	nastavovacie	osadenie	alebo	nastavovací	krúžok.

5. Na nastavovacie skrutky naneste kvapku prípravku Loctite odolného voči teplu a namontujte ich 
do rotujúcej časti. Dotiahnite skrutky.
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4.6.6 Montáž pevného sedla 
•	 Pevné	sedlá	namontujte	do	puzdra.

•	 Pomocou	vhodných	nástrojov	zatlačte	sedlo	kolmo	do	puzdra.

•	 Dosadaciu	plochu	sedla	ochráňte	kúskom	papiera	alebo	lepenky	a	gumené	tesniace	prvky	
namažte mazivom. Uľahčí to montáž. 
 Výstraha! Gumu EP neošetrujte minerálnym olejom.

•	 Po	montáži	skontrolujte	kolmosť	osadenia	dosadacej	plochy	sedla	voči	rotačnej	osi	hriadeľa.

4.7.2  Čerpadlá TG GS2-25/TG GS3-32/TG GS6-40
Demontáž
1.  Odstráňte guľkové ložisko (1440) a ložiskový štít (1400) tak, ako je to popísané pri demontáži 

ložiska, odsek 4.5.2.

2.  Odstráňte kryt čerpadla (4000) a vložené ozubené koleso (0600).

3.  Z hriadeľa odstráňte vonkajšie poistné krúžky (2230).

4.  Zatlačte hriadeľ s rotorom (0700) do prednej časti pomocou vhodného tlačného nástroja alebo 
sťahováka.

5.  Keď je ložisko uvoľnené z tohto lisovaného uloženia, posuňte hriadeľ znovu dozadu tak, aby 
sa guľkové ložisko (2250) uvoľnilo. Teraz vyberte ložisko cez druhé lisované uloženie v mieste 
guľkového ložiska (1440) pomocou vhodného sťahováka a vyberte ho.

6.  Z hriadeľa odstráňte vonkajšie poistné 
krúžky alebo podperný krúžok (2240).

7.  Odpojte stredný kryt (0020) tak, že 
uvoľníte skrutky (1200) a odstráňte ho.

Montáž
1.  Najskôr zmontujte tesnenie (3010). 

Pozrite si časti 4.6.5 a 4.6.6. Upevnite stredný kryt (0020) a dotiahnite skrutky (1200).

2.  Na hriadeli nájdite poistné krúžky alebo podperný krúžok (2240).

3.  Guľkové ložisko (2250) namontujte na hriadeľ oproti poistným krúžkom alebo podpernému krúžku 
(2240).

4.  Zatlačte na vnútorný krúžok guľkového ložiska.

5.  Upevnite poistný krúžok (2230), ktorý sa roztiahne na hriadeli a zatlačte ho oproti guľkovému 
ložisku.

4.7  Čerpadlá
4.7.1  Všeobecné

Upozornenie! Aby ste sa vyhli poškodeniu karbónových alebo keramických tesniacich častí hriadeľov, ro-
tor s hriadeľom musí ostať vycentrovaný v kryte čerpadla. Preto by ste mali kryt čerpadla (0030) a vložené 
ozubené koleso (0600) odstrániť a hriadeľ zatlačiť do prednej strany, namiesto odpojenia a odstránenia 
strednej časti (0020) počas demontáže druhého guľkového ložiska (2250).

•	 Poškodené	časti	vymeňte	vždy	za	originálne	súčasti.	

•	 Pri	každej	demontáži	musíte	použiť	nové	grafitové	tesnenia.	Tesnenia	nikdy	nepoužívajte	
opakovane..
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4.7.3  Čerpadlá TG GS15-50/TG GS23-65
Demontáž
1.  Odstráňte guľkové ložisko (1440) a ložiskový štít (1400) tak, ako je to popísané pri demontáži 

ložiska, odsek 4.5.4.

2.  Odstráňte kryt čerpadla (4000) a vložené ozubené koleso (0600).

3.  Z hriadeľa odstráňte ložiskový štít (2200) a vonkajšie poistné krúžky (2240).

4.  Zatlačte hriadeľ s rotorom (0700) a zaistite vnútornú ihlu guľkového ložiska (2260) smerom do 
prednej časti.

5.  Odpojte stredný kryt (0020) tak, že uvoľníte skrutky (1200) a odstráňte ho.

6.  Odstráňte okrajové tesnenie (2270), vnútorné poistné krúžky (2230) a vonkajšiu časť ihlového 
ložiska (2250).

7.  Odstráňte vonkajšie poistné krúžky (2240) a vnútornú časť ihlového ložiska (2260) z hriadeľa.

Montáž
1.  Najskôr zmontujte tesnenie (3010) a korekčný krúžok (2280). Pozrite si časti 4.6.5 a 4.6.6. Upevnite 

stredný kryt (0020) a dotiahnite skrutky (1200).

2.  Namontujte znovu okrajové tesnenie (2270) pomocou kónického montážneho puzdra. Okrajové 
tesnenie namažte mazivom, aby ste si uľahčili montáž.

3.  Pred montážou namažte vonkajšie časti ihlového ložiska (2250).

4.  Upevnite jeden poistný krúžok (2230), ihlové ložisko (2250) a druhý vnútorný poistný krúžok 
(2230).

5.  Upevnite vnútorný krúžok ihlového ložiska (2260) na hriadeľ pomocou vhodného nástroja.

6.  Upevnite vonkajší poistný krúžok (2240) na hriadeľ v drážke hriadeľa.

7.  Namontujte kryt ložiska (2200).
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4.7.4  Čerpadlá TG GS58-80/ TG GS86-100/ TG GS 185-125
Demontáž
1.  Odstráňte guľkové ložisko (1440) a ložiskový štít (1400) tak, ako je to popísané pri demontáži 

ložiska, odsek 4.5.4.

2.  Odstráňte kryt čerpadla (4000) a vložené ozubené koleso (0600).

3.  Odpojte kryt ložiska (2200) tak, že uvoľníte skrutky (2220) a odstráňte ho.

4.  Zatlačte hriadeľ s rotorom (0700) do prednej časti pomocou vhodného tlačného nástroja alebo 
sťahováka.

5.  Keď je ložisko uvoľnené z tohto lisovaného uloženia, posuňte hriadeľ znovu dozadu tak, aby 
sa guľkové ložisko (2250) uvoľnilo. Teraz vyberte ložisko cez druhé lisované uloženie v mieste 
guľkového ložiska (1440) pomocou vhodného sťahováka a odstráňte ho.

6.  Z hriadeľa odstráňte podperný krúžok (2240).

7.  Odpojte stredný kryt (0020) tak, že uvoľníte skrutky (1200) a odstráňte ho.

Montáž
1.  Najskôr zmontujte tesnenie (3010) a korekčný krúžok (2280). Pozrite si časti 4.6.5 a 4.6.6. Upevnite 

stredný kryt (0020) a dotiahnite skrutky (1200).

2.  Namontujte znovu okrajové tesnenie (2270) pomocou kónického montážneho puzdra. Okrajové 
tesnenie namažte mazivom, aby ste si uľahčili montáž.

3.  Upevnite podperný krúžok (2240).

4.  Pred montážou namažte valivé ložisko (2250).

5.  Upevnite valivé ložisko (2250), zatlačte súčasne na vnútorný a vonkajší krúžok pomocou vhodného 
nástroja.

7.  Namontujte kryt ložiska (2200) a skrutky (2220).
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4.8 Vypúšťací ventil
•	 Vypúšťací	ventil	sa	nesmie	demontovať	pred	úplným	uvoľnením	pružiny.

•	 Pred uvoľnením pružiny zmerajte polohu nastavovacej skrutky, aby sa pružina neskôr dala 
nastaviť do pôvodnej polohy otváracieho tlaku. 

4.8.1 Demontáž 
•	 Vyberte	skrutky	(7310)	a	kryt	(7050).

•	 Zmerajte	a	zaznamenajte	presnú	polohu	nastavovacej	skrutky	(7320).		(Rozmer	H).

•	 Uvoľňujte	maticu	(7330)	a	nastavovaciu	skrutku	(7320),	kým	sa	pružina	(7150)	úplne	neuvoľní.

•	 Puzdro	pružiny	(7040)	odstráňte	uvoľnením	skrutiek	(7300).

•	 Pružina	(7150),	ventil	(7010)	a	sedlo	ventilu	(7110)	sú	teraz	prístupné.

4.8.2 Montáž 
•	 Skontrolujte	tesniacu	plochu	sedla	ventilu	(7110)	a	ventilu	(7010).

•	 Mierne	poškodený	povrch	môžete	natrieť	vhodnou	brúsnou	pastou.	V	prípade	vážneho	
poškodenia však musíte sedlo ventilu (dávajte pozor na uloženie) a ventil vymeniť.

•	 Vždy	použite	správny	typ	pružiny	s	pôvodnými	rozmermi	a	príslušnou	nastavovacou	skrutkou	
(pozrite si časť 3.18.3).

•	 Namontujte	puzdro	pružiny	(7040)	a	skrutky	(7300).

•	 Namontujte	nastavovaciu	skrutku	(7320)	a	maticu	(7330).	Nastavovaciu	skrutku	zaskrutkujte	na	
zmeranú vzdialenosť H.

•	 Túto	polohu	zaistite	dotiahnutím	matice	(7330).

 Poznámka: Ak pripojíte iný typ pružiny alebo nastavovacej skrutky, otvárací tlak vypúšťacieho ventilu 
musíte nastaviť hydraulicky.

•	 Namontujte	kryt	(7050)	a	skrutky	(7310).

Montáž a demontáž bezpečnostného vypúšťacieho ventilu
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5.0 Výkresy rezov a zoznamy súčiastok
 Objednávanie náhradných dielov
 Pri objednávaní náhradných dielov uveďte:  1. Typ čerpadla a výrobné číslo (pozrite si výrobný štítok) 

2. Číslo položky, množstvo a opis
 Príklad:  1. Typ čerpadla: TG GS58-80 G2SSG2G1AV 

 Výrobné číslo: 2000 101 505 
2. Pol. 0600, 1, vložené ozubené koleso + vložka, kompletná

5.1 TG GS2-25 až 
 TG GS6-40

Sada tesnení

Sada tesnení

Sada tesnení
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5.1.2  Ložiskový štít (kozlík)

5.1.3 Varianty pripojenia príruby

5.1.1 Hydraulická časť

Pol. Opis GS2-25 GS3-32 GS6-40 Prevencia Generálna
 oprava

0010 teleso čerpadla, závitové pripojenie 1 1 1

0020 Stredné puzdro, verzia PQ 1 1 1

0040 skrutka s hlavičkou 4 4 4

0100 vrchný kryt, kompletný 1 1 1

0600 vložené ozubené koleso + vložka, 
kompletné 1 1 1 x

0700 rotor + hriadeľ, kompletné 1 1 1 x

1030 zátka 1 1 1

1040 tesniaci krúžok  1 1 1 x x

1050 zátka 2 2 2

1060 tesniaci krúžok  2 2 2 x x

1080 skrutka s hlavičkou 4 4 4

1090 tesnenie 1 1 1 x x

1100 tesnenie 2 2 2 x x

1200 závrtná skrutka 4 4 4

1570 klin 1 1 1 x x

4000 kryt čerpadla 1 1 1 x

Pol. Opis GS2-25 GS3-32 GS6-40 Prevencia Generálna 
oprava

1400 ložiskový štít 1 1 1

1410 skrutka s hlavovou čiapočkou 4 4 4

1430 ložiskové puzdro 1 1 1

1440 guľkové ložisko 1 1 1 x x

1450 rozperný poistný krúžok 2 2 2

1460 podperný krúžok 2 2 2

1480 nastavovacia skrutka 2 2 2

1500 poistná matica 1 1 1

1510 poistná podložka 1 1 1

1540 skrutka s hlavičkou 2 2 2

1550 výrobný štítok 1 1 1

1560 nit 4 4 4

1600 sieťový kryt 2 2 2

1610 skrutka s hlavovou čiapočkou 4 4 4

1700 konzolová podpera, kompletná 1 1 1

Pol. Opis GS2-25 GS3-32 GS6-40 Prevencia Generálna 
oprava

0050 kolík – oceľ 1 1 1

0060 manžeta 2 2 2

0070 protipríruba 2 2 2
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5.1.4 Plášťa

Pol. Opis GS2-25 GS3-32 GS6-40 Prevencia Generálna 
oprava

0200 kryt plášťa 1 1 1

0210 skrutka s hlavičkou 4 4 4

0220 tesnenie 1 1 1 x x

0230 skrutka s hlavovou čiapočkou 2 2 2

5.1.5  Samostatné mechanické tesneniel

Pol. Opis GS2-25 GS3-32 GS6-40 Prevencia Generálna 
oprava

2210 kolík 1 1 1

2230 poistný krúžok 1 1 1

2240 podperný krúžok 1 1 1

2250 guľkové ložisko 1 1 1 x x

3010 mechanické tesnenie 1 1 1 x x
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5.2 TG GS15-50 až TG GS185-125 

Sada tesnení

Sada tesnení
Sada tesnení
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5.2.1 Hydraulická časť

5.2.2 Ložiskový štít (kozlík)

Pol. Opis GS15-50 GS23-65 GS58-80 GS86-100 GS185-125 Prevencia Generálna
 oprava

1400 ložiskový štít 1 1 1 1 1

1410 skrutka s hlavovou čiapočkou 4 4 4 4 4

1420 Tesnenie v tvare V 1 1 1 1 1 x x

1430 kryt ložiska 1 1 1 1 1

1440 guľkové ložisko – 
oceľ a kovová klietka 1 1 1 1 1 x x

1450 rozperný poistný krúžok 1 1 1 1 1 x

1460 podperný krúžok 1 1 1 1 1

1470 kryt ložiska 1 1 1 1 1

1480 nastavovacia skrutka 2 2 2 2 2

1490 Tesnenie v tvare V 1 1 1 1 1 x x

1500 poistná matica 1 1 1 1 1

1510 poistná podložka 1 1 1 1 1 x x

1520 mazacia hlavica 1 1 1 1 1

1530 skrutka s hlavovou čiapočkou 2 2 2 2 2

1540 skrutka s hlavičkou 2 2 2 2 2

1550 výrobný štítok 1 1 1 1 1

1560 nit 4 4 4 4 4

1600 sieťový kryt 2 2 2 2 2

1610 skrutka s hlavovou čiapočkou 4 4 4 4 4

1700 konzolová podpera, 
kompletná 1 1 1 1 1

Pol. Opis GS15-50 GS23-65 GS58-80 GS86-100 GS185-125 Prevencia Generálna
 oprava

0010 teleso čerpadla 1 1 1 1 1

0020 Stredné puzdro 1 1 1 1 1

0040 skrutka s hlavičkou 6 6 8 8 8

0100 vrchný kryt, kompletný 1 1 1 1 1

0600 vložené ozubené koleso + 
vložka, kompletné 1 1 1 1 1 x

0700 rotor + hriadeľ, kompletné 1 1 1 1 1 x

1030 zátka 1 1 1 1 1

1040 tesniaci krúžok 1 1 1 1 1 x x

1050 zátka 2 2 2 2 2

1060 tesniaci krúžok 2 2 2 2 2 x x

1080 skrutka s hlavičkou 8 8 8 8 8

1090 tesnenie 1 1 1 1 1 x x

1100 tesnenie 2 2 2 2 2 x x

1200 skrutka 6 6 8 8 8

1210 zátka 1 1 1 1 1

1220 tesniaci krúžok 1 1 1 1 1 x x

1230 zátka – oceľ 1 1 1 1 1

1570 klin 1 1 1 1 1 x x

4000
kryt čerpadla + kolík 
vloženého ozubeného kolesa, 
kompletné

1 1 1 1 1 x
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5.2.3 Plášťa 

Pol. Opis GS15-50 GS23-65 GS58-80 GS86-100 GS185-125 Prevencia Generálna 
oprava

0200 kryt plášťa, na prednej strane 1 1 1 1 1

0210 skrutka s hlavičkou 6 6 8 8 8

0220 tesnenie 1 1 1 1 1 x x

0230 skrutka s hlavovou čiapočkou 2 2 2 2 4

0240 zátka 1 1 1 1 1

0250 tesniaci krúžok 1 1 1 1 1 x x

TG GS15-50 a TG GS23-65 TG GS58-80 až TG GS185-125

Pol. Opis GS15-50 GS23-65 GS58-80 GS86-100 GS185-125 Prevencia Generálna 
oprava

1520 mazacia hlavica 1 1 1 1 1

2200 kryt ložiska 1 1 1 1 1

2210 kolík 1 1 1 1 1

2220 skrutka s hlavičkou – – 2 2 2

2230 poistný krúžok 2 2 – – –

2240 poistný krúžok 1 1 1 1 1

2250
 ihlové ložisko, 
vonkajšie komponenty, 1 1 – – – x x

guľkové ložisko – – 1 1 1 x x

2260 ihlové ložisko, vnútorný krúžok 1 1 – – – x x

2270 okrajové tesnenie 1 1 1 1 1 x x

2280 korekčný krúžok 1 1 1 1 1

2290 podložka 2 2 2 2 2 x x

3010 mechanické tesnenie 1 1 1 1 1 x x

5.2.4  Samostatné mechanické tesnenie 
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6.0 Rozmerové výkresy

6.1 Štandardné čerpadlo
6.1.1 TG GS2-25 až TG GS 6-40
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6.1.2  TG GS15-50 až TG GS185-125

 

TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

aa 50 65 80 100 125

Ba G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Bb G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Be G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

Bk Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4

Bn Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 1/2

da 389 400 479 499 623

db 112 112 160 160 200

dc 209 219 297 315 380

de M16 M16 M20 M20 M20

df 126 126 159 162 204

ea 60 60 80 80 110

eb 8 h9 8h9 10 h9 10 h9 14 h9

ec 31 31 35 35 51.5

ed 28 j6 28 j6 32 k6 32 k6 48 k6

ef M10 M10 M12 M12 M16

ma 75 80 105 125 155

mb 75 80 100 115 155

sp 15 26 22.5 32 30.5

va 70 80 100 100 120

vb 120 130 160 160 200

vc 150 160 200 200 260

vd 12 12 14 14 18

ve 60 60 90 90 125

vf 14 14 17 17 22

vh 90 90 125 125 170

za 125 125 180 185 230

zb 125 125 160 180 200

zc 359 359 439 449 570

ze 61 70 81 91 116
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6.2 Pripojenia príruby
6.2.1 TG GS2-25 až TG GS6-40

6.2.2 TG GS15-50 až TG GS360-150

*) Štvorcové príruby namiesto okrúhlych prírub

TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

aa 50 65 80 100 125

ab 100 118 135 153 180

ac  PN16 125 145 160 180 210

ac  PN20 120.5 139.5 152.5 190.5 216

ad 125 *) 145 *) 200 220 250

ak  PN16 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd18

ak  PN20 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd22

am 21 21 24 25 28

zb 125 125 160 180 200

TG GS2-25 TG GS3-32 TG GS6-40

aa 25 32 40

ab 65 76 84

ac  PN16 85 100 110

ac  PN20 79.5 89 98.5

ad 115 140 150

ak  PN16 4xd14 4xd18 4xd18

ak  PN20 4xd16 4xd16 4xd16

am 30 32 33

zb 190 220 200
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6.3 Plášte (S)
6.3.1 TG GS2-25 až TG GS6-40

6.3.2 TG GS 15-50 až TG GS185-125

TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

Bl G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1

Bh – – G 1/4 G 1/4 G 1/4

dg 87 87 121 115 135

dh 50 50 78 90 130

ma 75 80 105 125 155

zg 85 96 123 140 163

TG GS2-25 TG GS3-32 TG GS6-40

Bl G 1/2 G 3/4

dg 59 75

dh 42 50

ma 50 60

zg 61 76
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6.4 Bezpečnostné vypúšťacie ventily
6.4.1 Samostatný bezpečnostný vypúšťací ventil

6.4.2 Dvojitý bezpečnostný vypúšťací ventil

Veľkosť čerpadla 
TG GS dv mc tg

2-25
3-32 202 40 145

6-40 234 40 145

15-50 290 50 200

23-65 300 50 200

58-80 550 70 –

86-100 576 70 –

185-125 641 70 –

Veľkosť čerpadla 
TG GS dw mc tv tw tz

15-50 390 50 – 184 400

23-65 400 50 – 184 400

58-80 661 70 178 238 –

86-100 697 70 219 300 –

185-125 762 70 219 300 –
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TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

Bo G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

di 101 101 418 444 509

dj 119 119 458 484 549

dk 253 263 – – –

dm 62 59.5 98.5 103.5 103.5

dn 111 111 127 127 127

do 6.5 4 6 8 24

dv 290 300 550 576 641

mc 50 50 70 70 70

tg 200 200 – – –
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6.4.3 Vyhrievaný bezpečnostný vypúšťací ventil
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vs

vr

vm
vnvp

vo

vu

2xvt

6.6 Tiaž – hmotnosť

Hmotnosť Tiaž TG GS2-25 TG GS3-32 TG GS6-40

Čerpadlo (bez plášťov) kg daN 8 8 14

Predná časť – vyťahovacia 
(kryt čerpadla + vložené 
ozubené koleso)

kg daN 1 1 1.6

Zadná časť – vyťahovacia 
(hriadeľ + stredné puzdro + 
konzola)

kg daN 6 6 10

Naskrutkovateľné príruby 
(doplnok) kg daN 4 5 8

Plášte (doplnok) kg daN 1 1 1

Vypúšťací ventil 
(doplnok) kg daN 2 2 2

Hmotnosť Tiaž TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

Čerpadlo (bez plášťov) kg daN 30 34 63 75 146

Predná časť – vyťahovacia 
(kryt čerpadla + vložené 
ozubené koleso)

kg daN 3 4 10 13 26

Zadná časť – vyťahovacia 
(hriadeľ + stredné puzdro + 
konzola)

kg daN 20 22 45 50 901

Naskrutkovateľné príruby 
(doplnok) kg daN – – – – –

Plášte (doplnok) kg daN 2 3 13 13 12

Vypúšťací ventil 
(doplnok) kg daN 5 5 7 10 10

Dvojitý vypúšťací ventil 
(doplnok) kg daN 13 13 24 36 36

6.5 Konzolová podpera

 

TG GS2-25
TG GS3-32 TG GS6-40 TG GS15-50 TG GS23-65 TG GS58-80 TG GS86-100 TG GS185-125

vm 90 100 120 120 160 160 200
vn 118 130 150 150 195 195 250
vo 10 17 17 17 20 20 20
vp 25 40 40 40 50 50 50
vr 20 30 30 30 50 50 50
vs M10 M12 M16 M16 M20 M20 M20
vt 10 12 12 12 14 14 14
vu 2 3 3 3 4 4 4

A.0500.517 – IM-TGGS/03.00 SK (09/2010)
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