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Friskrivning 

 
Dessa driftanvisningar har sammanställts med största noggrannhet enligt de senaste rönen och 
allmänt vedertagna säkerhetsstandarder. På grund av den kontinuerliga utvecklingen av våra 
produkter kan det hända att uppgifterna inte helt överensstämmer med nuvarande status på 
den beskrivna produkten. 
 
Jung Process Systems förbehåller sig rätten att göra ändringar av utförandet på HYGHSPIN-
seriens produkter utan skyldighet att anpassa tidigare modeller på motsvarande sätt. 
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1 Allmänt 

Dessa driftanvisningar innehåller viktig information om explosionsskydd enligt EC Direktivet 
2014/34/EU – ATEX. Ansvarig användare/installatör måste ovillkorligen läsa dessa 
anvisningar före installation och första uppstart. Dessa driftanvisningar ska dessutom alltid 
finnas till hands på uppställningsplatsen. Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller 
funktionsfel som uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts. Det är extremt 
viktigt att dessa anvisningar och denna information beaktas. 

1.1 Vad är ATEX? 

EC Direktivet 2014/34/EU – ATEX harmoniserar EU-medlemsländernas lagbestämmelser för 
användning av maskiner (även maskiner som inte drivs av elektricitet) och säkerhetssystem i 
explosionsfarliga miljöer.  

1.2 Hur garanteras explosionsskyddet? 

Anläggningsägaren/operatören av anläggningen specificerar dom potentiella riskerna 
(zonerna) och temperaturklassen. 
Tillverkaren avgör vilken maskinkategori som ger en säker drift vid användning på avsett sätt. 

1.3 Definition av zoner 

Zon 0 
En plats där explosiva blandningar finns närvarande kontinuerligt, under långa perioder 
eller ofta. 

Zon 1 En plats där explosiva blandningar sannolikt kan uppkomma tillfälligt under normal drift. 

Zon 2 
En plats där explosiva blandningar sannolikt inte uppkommer under normal drift och 
som, om de skulle uppkomma, endast föreligger under en kort tid. 

1.3 Definition av temperaturklasser 

Temperaturklass T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Max. yttemperatur 450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C 
Antändningstemperatur hos 
brandfarligt material 

> 450 °C > 300 °C 
< 450 °C 

> 200 °C 
< 300 °C 

> 135 °C 
< 200 °C 

> 100 °C 
< 135 °C 

> 85 °C 
< 100 °C 

1.4 Uppgifter i offert och orderbekräftelse  

• Utrustningskategori 
• Temperaturklass 
• Explosionsgrupp 
• ATEX-märkning 
• Produkttemperatur 
• Omgivningstemperatur 

 
HYGHSPIN-serien används i zon 1 och 2 samt i temperaturklass T1–T4. 

1.5 Motormärkning 

Motormärkningen består av ATEX-beteckningen och ytterligare en beteckning enligt DIN EN 
60079-0. 
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2 Säkerhet 

Pumpen/pumpenheten måste skyddas mot otillåten användning. Potentiellt explosiva 
gasblandningar eller dammansamlingar som kommer i kontakt med pumpens, kopplingens 
eller motorns varma och rörliga delar kan leda till allvarliga eller dödliga skador. 
Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av teknisk personal med adekvat 
utbildning. Arbeten på elektrisk utrustning får endast utföras av behöriga elektriker. 
Anläggningsägaren/operatören av anläggningen måste säkerställa att personalen har läst och 
förstått driftanvisningarna. 

3 Dokumentation och märkning 

3.1 Leveransomfattning – ansvar för ATEX-certifiering 

Vid leverans är produkten märkt i enlighet med direktivet 2014/34/EU som följer: 
- Med motor: på pump-/motorenheten. 
- Utan motor: på pumpdelen utan elektriska delar. 
Enligt maskindirektivet förses inte pumpar utan drivmotor med CE-märkning. I stället 
medföljer en försäkran för inbyggnad. CE-märkningen är en del av ATEX-reglerna och därför 
obligatorisk. Om pumpen utrustas med en motor senare måste motorn helt och hållet uppfylla 
samma ATEX-kriterier (kategori, gas- eller damm-grupp, temperaturklass / yttemperatur) som 
pumpen. En riskbedömning av huruvida den monterade pumpenheten medför ytterligare 
tändrisker krävs också. Dessa risker måste även elimineras. 

3.2 Dokumentation 

Dokumentationen består av följande delar: 
- Tekniskt datablad 
- Driftanvisningar för pumpen 
- Kompletterande driftanvisningar för ATEX 

3.3 ATEX-märkning 

ATEX-märkningen anger i vilken explosionsfarlig miljö pumpen kan användas. Märkningen 
sitter på pumpens märkskylt. 
 

  
II 2 G c Tx 

Temperaturklass (x = 1 till 4) 

Typ av antändningsskydd 

        Explosionsgrupp (G eller D) 

Kategori 

        Utrustningsgrupp   

        ATEX-symbol 

        CE-märkning 
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4 Installation och första uppstart 

4.1 Installation 

Kontrollera att uppgifterna för installationen överensstämmer med explosionsgrupp, 
utrustningskategori och systemkraven.  
Kontrollera att drivmotorn inte fått transportskador.  
Pumpen och hela installationen måste vara åtkomliga för underhåll och kontroller under drift. 
Undvik att utsätta pumpen för varm luft – omgivningstemperaturen får inte överstiga 40 °C. 
Skapa potentialutjämning mellan pumpen/pumpenheten och fundamentet -  jordningen måste 
utföras på ett korrekt sätt.  

4.2 Installation i rörsystem 

Förhindra att pumpen utsätts för spänningar i rörsystemet. 
Kontrollera att kopplingen är korrekt uppriktad när pumpen installerats i rörsystemet. 
Kontrollera att pinnskruvarna för fastsättning av kopplingshalvornas nav inte kan låsa sig. 
Kontrollera rotationsriktningen först när pumpen har fyllts och avluftats. 

4.3 Elektriska anslutningar 

Elektriska anslutningar får endast utföras av behöriga elektriker. Motorskydd rekommenderas. 
Standarden IEC 60079-14 måste uppfyllas. 

4.4 Påfyllning av pumpen 

Vid drift av pumpen med enkelverkande, mekaniska tätningar förutsätts att systemet inklusive 
sug- och tryckledningar, invändiga pumpdelar med produktkontakt samt hjälpsystem är helt 
fyllda med vätska som förhindrar att en explosionsfarlig atmosfär kan uppkomma.  
Om anläggningsägaren/operatören av anläggningen inte kan säkerställa detta måste lämpliga 
övervakningsåtgärder vidtas. 
Torrkörning som orsakar en temperaturökning på glidytor kan uppkomma på grund av 
gasansamling vid den enkelverkande, mekaniska tätningen. Om den tillåtna temperaturen 
överskrids kan en antändningskälla bildas. Därför måste pumpen avluftas grundligt före drift. 

5 Drift 

5.1 Otillåtna driftförhållanden 

Det är inte tillåtet att använda pumpen för andra ändamål än de användningsområden som 
anges i databladet. Fasta material i pumpmediet (svetsstänk, skruvar, tråd och liknande) kan 
leda till att pumpen blockeras. Detta måste förhindras genom lämpliga åtgärder (t.ex. filter). 
Drift mot stängda ventiler etc. på sug- eller tryckledningen är inte tillåten. Tryckökningen som 
uppkommer då medför att energin omvandlas till värme som inte kan avledas. 
Pumptemperaturen kan då stiga mycket snabbt. 
En ökad uppvärmning kan även orsakas av att pumpmediet går i retur direkt från trycksidan 
till sugsidan, t.ex. på grund av en öppen säkerhets- eller bypass ventil. För att förhindra detta 
måste yttemperaturen övervakas. 
Temperaturen hos rullagrens lagerhus måste övervakas. Temperaturen får inte överstiga 
100 °C. 
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Lämpliga åtgärder måste vidtas för att förhindra att pumpen eller elmotorn roterar baklänges 
på grund av att pumpmediet flödar tillbaka. Detta kan leda till att det tillåtna varvtalet 
överskrids med följden att lagerstödet och axeltätningen snabbt överhettas. 

5.2 Drift med enkelverkande, mekaniska tätningar 

Pumpen måste avluftas och utrymmet där den mekaniska tätningen är placerad ska alltid vara 
fylld med vätska. 
Om det inte alltid är möjligt att avlufta pumpen måste temperaturen vid den mekaniska 
tätningens mot-ring övervakas. All utrustning som används ska uppfylla kraven i direktivet 
2014/34/EU. 
Om en trycklös reservoartank för barriärvätska används måste vätskenivån i reservoartanken 
övervakas. Om ångtrycket på barriärvätskan inte utesluter att det uppkommer en kritisk 
temperatur så måste även temperaturen på barriärvätskan övervakas. 
Föroreningar i barriärvätskan är ett tecken på otillåtet läckage vid axeltätningen. Om detta 
händer krävs reparation. 
Vid drift med enkelverkande, mekaniska tätningar måste gammaringar monteras på varje axel 
som skydd mot läckage in i lagerstöden. 
Kontakt mellan gammaringen och axeltätningen måste uteslutas, eftersom detta skulle 
resultera i en risk för överhettning på grund av friktionen. 

5.3 Drift med dubbelverkande, mekaniska tätningar 

Om det används ett trycksatt spolsystem med reservoartank för barriärvätskan måste 
reservoartankens vätskenivå, tryck och temperatur övervakas. 
Föroreningar i barriärvätskan är ett tecken på otillåtet läckage vid axeltätningen. Om detta 
händer krävs reparation. 
 
Om det används ett trycklöst spolsystem med reservoartank för barriärvätska måste 
vätskenivån i reservoartanken övervakas. Om ångtrycket på barriärvätskan inte utesluter att 
det uppkommer en kritisk temperatur så måste även temperaturen på barriärvätskan 
övervakas.  
Föroreningar i barriärvätskan är ett tecken på otillåtet läckage vid axeltätningen. Om detta 
händer krävs reparation. 
 
Om det används ett spolsystem utan reservoartank måste spolsystemets spolflöde övervakas. 
Om ångtrycket på barriärvätskan inte utesluter att det uppkommer en kritisk temperatur så 
måste även temperaturen på barriärvätskan övervakas. 
Föroreningar i barriärvätskan är ett tecken på otillåtet läckage vid axeltätningen. Om detta 
händer krävs reparation. 
Föroreningar i spolvätskan är ett tecken på otillåtet läckage vid axeltätningen. Om detta 
händer krävs reparation. 

5.4  Temperaturgränser 

Tillåtna temperaturer hos den pumpade vätskan anges i databladet. Vid drift med högre 
temperaturer eller om databladet inte finns till hands måste pumptillverkaren kontaktas för 
besked om högsta tillåtna arbetstemperatur.  
Vid normala driftförhållanden så kan man förvänta sig att den högst temperaturen kommer 
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förekomma på lagerstöd, vid axeltätningar och på delar som kommer i kontakt med 
produkten.  
För att förhindra att den tillåtna temperaturen överskrids måste temperaturen på lagerstöden 
övervakas. 
Yttemperaturen på delar som kommer i kontakt med produkten är samma som temperaturen 
hos den pumpade vätskan, förutsatt att ingen ytterligare uppvärmning sker. Detta baseras på 
antagandet att ytan och atmosfären står i fri förbindelse med varandra. 
Om pumpen är uppvärmd måste temperaturklasserna som specificeras för installationen 
beaktas. 
Högsta tillåtna temperatur på den pumpade vätskan ska ligga 45 grader Celsius under 
gränsvärdet för temperaturklassen. 
Yttemperaturen hos delar som kommer i kontakt med produkten måste övervakas. 

6 Underhåll 

6.1 Tecken på funktionsfel 

En minskning av flödesvolym med oförändrade driftparametrar är ett tecken på funktionsfel 
eller slitage. I så fall krävs underhåll eller reparation. 

6.2 Axeltätning 

Axeltätningens funktion och smörjning/kylning måste kontrolleras regelbundet: 
 – Om ett system med trycklös barriärvätska används: 

• vätskenivån i barriärtanken 
• barriärvätskans temperatur 
• barriärvätskans tillstånd (föroreningar) 

 – Om ett system med trycksatt barriärvätska används: 
• vätskenivån i barriärtanken 
• barriärvätskans temperatur 
• barriärvätskans tryck 

– Om ett spolsystem med övertryck används: 
• barriärvätskans flöde 
• barriärvätskans tillstånd (föroreningar) 

6.3 Lagerstöd och växellådskåpa 

Buller, vibrationer och värme vid lagerstöden/växellådskåpan är tecken på funktionsfel eller 
att lager eller kugghjul slitits ut i förtid. 
Kontrollera lagren regelbundet avseende vibrationer. 
Kontrollera oljenivån i växellådan regelbundet. 
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7 Checklista för riskförebyggande åtgärder  

• Är rörledningen korrekt monterad med tillräckligt många stöd? 
• Är anslutningarna mellan pumpen och rörsystemet fria från spänningar? 
• Fungerar tätningarna på sug- och tryckanslutningarna korrekt? 
• Fungerar tätningssystemets hjälpanordningar (värme, kylning, spolning) korrekt? 
• Har det uteslutits att fasta hårda partiklar (t.ex. svetsstänk och beläggningar) kommer 

in i pumpen? 
• Har drivmotorn samma rotationsriktning som pumpen? 
• Är kopplingen korrekt monterad och uppriktad? 
• Är kopplingsskyddet monterat och ordentligt fastsatt? 
• Är hela pumpaggregatet korrekt jordat? 
• Är elektrisk utrustning och elektroniska övervakningssystem ATEX-kompatibla och 

fungerar korrekt? 
• Är alla skruvanslutningar, pluggar/lock och andra anslutningar korrekt åtdragna? 
• Är säkerhetsventilen inställd på rätt tryck? 
• Är ventilerna på sug- och trycksidan öppna? 
• Om pumpen har enkelverkande mekaniska tätning: är den helt fylld och avluftad? 
• Har det säkerställts att det tillåtna differenstrycket inte överskrids? Under drift får 

pumpens matningsvolym inte regleras via avstängningsventiler. 
• När pumpen stängts av kan den rotera baklänges på grund av den statiska 

vätskepelaren i tryckledningen. Detta kan resultera i en otillåtet hög rotationshastighet. 
Denna möjlighet måste uteslutas genom lämpliga, förebyggande åtgärder. 

 


