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0.

VŠEOBECNÉ POKYNY

0.1.

VŠEOBECN0 POKYNY K BEZPEČNÉMU PROVOZU

0.1.1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, NEBEZPEČÍ ZA PROVOZU
V tomto návodu k obsluze se používají následující symboly a označení jako upozornění na
pokyny k bezpečnému provozu a možná nebezpečí
za provozu:

POZOR VAROVÁNÍ
K vážnému poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu může dojít, když nebudou přesně
dodrženy pokyny k bezpečnému provádění prací a úkonů obsluhy, které jsou označeny tímto
symbolem.
Varování musí obsluha bezpodmínečně dodržet!

POZOR!
K vážném poškození stroje nebo škodě na majetku může dojít, když nebudou přesně
dodrženy pokyny k bezpečnému provádění prací a úkonů obsluhy, které jsou označeny tímto
symbolem.
Pokyny z kategorie „ Pozor!“ je třeba dodržet co nejpřesněji.

UPOZORNĚNÍ!
Účinnější a snadnější práce je výsledkem dodržování pokynů k provozu a obsluze, které jsou
označeny tímto symbolem. Tyto pokyny usnadňuji práci.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

VAROVÁNÍ PŘED VÝBUŠNÝM PROSTŘEDÍM

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM

PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE ODPOJIT

PRÁVNÍ POKYNY
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1.0.VÝKLAD KÓDU ČERPADLA
V kódu čerpadla jsou kombinace konstrukčních skupin. Skupiny rozděluje znaménko „plus“.
„-Pomlčka“ rozděluje každou konstrukční skupinu na označení všeobecné a specifické.

KÓD ČERPADLA
KONSTRUKČNÍ SKUPINY
Skupina 1
PŘÍKLADY:

F10K-HD1R
D04Q-L010E
F10D-L01

+
+
+

F150-S03R
H06F-M01
E05K-M01

+
+
+

hydraulika

1.1.

Skupina 2

Skupina 3

FE4S4-MNGK +
DNYXT2-MXEQ +
FE3Z7-CNEK
+
A2QR2-C33
+
FFM1O-XM.Q
H2S10-L
EDM1F-MM.K

N3B4-10
X2B1-15
N2E1-10
A01-10

Hidrostal motor
nebo kozlík

sada kabelů

DODÁVKA

HIDROSTAL neručí za škody na čerpadle, způsobené nedodržením pokynů tohoto návodu.
Právě tak neručí za jakékoliv následné škody.

1.1.1

PŘEJÍMKA DODÁVANÉHO ČERPADLA

Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená. Veškeré odchylky nahlaste spediční firmě,
poznamenejte je do přepravních dokladů a podepište spolu s doručitelem s udáním data.

1.1.2

TYPOVÝ ŠTÍTEK

Na každém čerpadle je připevněn typový štítek, který obsahuje veškerá technická data o
čerpadle. Důležité upozornění: při jakýchkoliv dotazech ohledně náhradních dílů nebo servisních
služeb udávejte prosím vždy úplná data k čerpadlu (tzn. výrobní číslo a typ čerpadla).
Složení kódu čerpadla: viz bod 1.0. „Výklad kódu čerpadla“.
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1.1.3

USKLADNĚNÍ

Pokud se čerpadlo nebude instalovat hned, je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby :
- čerpadlo bylo uskladněno na čistém, suchém místě bez velkých teplotních výkyvů :
o
teplota prostředí –10 C až + 40°C (14°F až 104°F)
- hřídel byla jednou za 2 týdny ručně pomocí oběžného kola protočena (vrstva mazadla
zůstane zachována, předejde se tak oxidaci, případně rezivění
- místo uskladnění čerpadla nebylo vystaveno vibracím, ložiska čerpadla by se mohla
poškodit

1.2.
-

INSTALACE

čerpadlo postavíme co možná nejblíže ke zdroji přečerpávaného media
pokud možno se vyvarujeme ohybům na sacím potrubí
v místě instalace čerpadla zajistíme dostatečné větrání

POZOR VAROVÁNÍ:
Provozujeme-li čerpadlo při teplotách kolem bodu mrazu, musíme po ukončení provozu u
všech dutin naplněných mediem otevřít odpovídající zátku a medium vypustit (jinak hrozí
zamrznutí media a poškození čerpadla).

1.2.1

USAZENÍ ČERPADLA NA MÍSTO

- všeobecně :
Čerpadlo může být instalováno do horizontální nebo vertikální polohy.
- upevnění čerpadla :
Při horizontální instalaci čerpadla : buď pomocí patky na skříni čerpadla nebo opěrného
plechu na čelní straně skříně čerpadla.
Při vertikální instalaci čerpadla : buď pomocí sací příruby na speciální sací koleno, nebo
pomocí opěrného plechu na čelní straně skříně čerpadla.

1.3.

POTRUBÍ

Sací a výtlačné potrubí musíme nezávisle podepřít tak, aby nezatěžovalo čerpadlo.
Dbáme na to, aby se roztahování potrubí vlivem teploty nebo tlaku nepřenášelo na
čerpadlo.
1.3.1.

SACÍ POTRUBÍ

Abychom dosáhli maximální sací výšky, musí sací potrubí být tak přímé a krátké, jak je jen
možné a nesmí mít ohyby. Pokud se ohybům nemůžeme vyhnout, měli-bychom použít ohyby
s velkými poloměry. Důležité upozornění : sací potrubí v žádném místě nesmí oproti čerpadlu
vykazovat sklon dolů, neboť ten vede k hromadění vzduchu a ztrátě savosti. Důležité také je,
aby sací potrubí bylo vzduchotěsné, jinak dochází ke ztrátě sacího výkonu čerpadla.
Sací potrubí je třeba položit tak, aby bylo ve vodorovné poloze nebo musí vést směrem
nahoru od sacího hrdla čerpadla. Při nedodržení této zásady vzniká nebezpečí tvorby
vzduchových polštářů.

1.3.2. VOLBA ROZMĚRŮ SACÍHO POTRUBÍ
Abychom předešli nadměrným ztrátám výkonu nesmíme průměr sacího potrubí nikdy zvolit
menší než je průměr sacího hrdla čerpadla. Je výhodné, aby byl o jednu normovanou velikost
hrdla (světlost hrdla) větší. Na straně sání použijeme excentrické redukční tvarovky.
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Rovná část tvarovky musí být nahoře (obr. 1+3). Centrickou redukci světlosti trubky nikdy
nepoužíváme, neboť se při ní mohou tvořit vzduchové kapsy (obr. 2+4).

vzduchová kapsa

obr. 1

obr. 2

vzduchová kapsa

obr.3

obr. 4

Neobvyklé podmínky sání, jakými jsou vysoká teplota čerpaného média, velká nadmořská
výška a vysoká specifická hmotnost média, musíme vyrovnat správným navržením instalace a
dostatečnými rozměry sacího potrubí.

POZOR VAROVÁNÍ:
Čerpadlo neprovozujeme s pozitivní sací výškou (kdy čerpadlo je výš než sací místo) pokud je
v médiu přimíšen vzduch nebo plyn. Do sacího potrubí neinstalujte zpětné ventily. Použijte
šoupátka s horizontálním vřetenem , aby nemohly vzniknout vzduchové nebo plynové kapsy.
Ventily na sací straně musejí být za provozu čerpadla úplně otevřená.

1.3.3 VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
Fitinky používáme co nejméně. Čerpáme-li médium do výšky, je třeba potrubí vést od
čerpadla vertikálně nahoru a teprve potom horizontálně k výpusti.
Používáme-li ve výtlačném potrubí zpětných klapek, nesmí být překročena maximálně
povolená rychlost. U jednoduchých zpětných klapek v odvodu odpadní vody je maximální
rychlost 3,5 m/s.
Jsou-li tyto hodnoty překračovány, mohou při zavírání zpětných klapek vzniknout rázy, které
způsobují netěsnost mechanické ucpávky nebo ztrátu chladící kapaliny.
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POZOR VAROVÁNÍ
Pokud čerpadlo pracuje při zavřeném nebo ucpaném sacím a výtlačném potrubí, je nebezpečí
přehřátí skříně hydrauliky čerpadla. Médium pak může vyschnout a vytvořit se plynové bubliny,
které při neodborném odstraňování mohou vést k poranění osob a škodám na stroji.

1.3.4. PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
Sací a výtlačné potrubí připojujeme až když je čerpadlo definitivně a pevně usazeno na svém
místě. Sací a výtlačné potrubí i s nasazeným těsněním namontujeme na příruby čerpadla a
šrouby pevně utáhneme. Příruby musejí ležet paralelně a v jedné ose.

POZOR VAROVÁNÍ
Všechna čerpadla jsou vyrobena z litiny. Při upevňování přírub musíme proto postupovat velmi
opatrně, stejnoměrně utahovat a kontrolovat, zda příruba dobře sedí po celém obvodu. Skříň
hydrauliky čerpadla nesmíme v žádném případě vystavit napětí způsobenému potrubím.
Takové namáhání může vést k poškození, které může obsluze způsobit zranění. Tepelná
roztažnost a váha sacího a výtlačného potrubí se nesmí v žádném případě na skříň hydrauliky
čerpadla. Takové namáhání vede k poškození čerpadla, které může způsobit zranění osob.

1.4.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Pokud se čerpadlo bude používat při výrobě nebo úpravě potravin, dbejte prosím následujících
pokynů :
- dodržujte příslušné směrnice
- chladící, těsnící nebo proplachovací kapalinu, uvedenou v návodu, je třeba nahradit
kapalinou s žádanými vlastnostmi, přípustnou v potravinářství (např. rostlinné oleje, apod.)
- po vyčištění je třeba čerpadlo a celé zařízení opět správně smontovat

1.5

POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ

Čerpadla s ochranou Ex-Schutz nejsou uzpůsobeny k čerpání hořlavých médií.
Třídy výbušnosti :
C€

II

2G EEx d llB T4

příp. C €

II 2G

EEx d [ib] llB T4

(čerpadlo s Hidrostal elektromotorem)

nebo
C€

® II 2G C T4

(kozlíkové čerpadlo Hidrostal)

1.6

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Při odstávce čerpadla delší než 14 dní je potřeba jej zcela vyprázdnit, aby se předešlo korozi
pohyblivých dílů, nyní přiléhajících k pevným částem čerpadla.
Čerpadlo musí být jednou za dva týdny protočeno, aby se promazaly těsnící ucpávky.
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Mechanické ucpávky na straně čerpaného média poz. 515
C = kluzné kroužky z uhlíku a keramiky. Doporučeno pro vodu, aktivní kal a neabrazivní média.
G = kluzné kroužky z karbidu křemíku, gumový obal s obnaženou pružinou.
M = kluzné kroužky z karbidu wolframu a křemíku, pera pokryta gumovým obalem.Vhodné pro
kaly,
kašovité a abrazivní tekutiny.
X = kluzné kroužky z karbidu wolframu a křemíku. Skříň z nerezavějící oceli pro vyšší čerpací
tlaky
nebo pro vyšší otáčky motoru.
T = kluzné kroužky z karbidu křemíku pro speciální použití (speciální konstrukce).

2.1Připojení proplachování
Čerpadla jsou dodávána s přípojkou pro proplachování
(servisní přípojka „F“, obr. 10).
Při běžném používání čerpadla na odpadní vodu se tato přípojka nepoužívá.
Ve zvláštních případech, např. při vysokých koncentracích špíny nebo kalu
bychom ji však použít měli. Přípojka přivádí proplachovací vodu mezi oběžné
kolo a ucpávku (515). Tak mohou být pravidelně odplavovány nahromaděné
pevné složky.

Tlak proplachovací vody držíme pomocí regulátoru tlaku 0,5 až 1 bar nad
výstupním tlakem. Voda je vedena pomocí magnetického ventilu a spínacích
hodin. 60 sekund proplachování stačí. Frekvence proplachování se musí u
každého zařízení stanovit individuálně.
Množství proplachovací vody kolísá podle velikosti čerpadla a jeho
konkrétního použití – většinou postačí průtokové množství 6 – 8 litrů za
minutu.

2.2 SMĚR OTÁČENÍ
Před uvedením čerpadla do provozu
připojte elektrické přípojky podle oddílu 2.4 na síť a
zkontrolujte směr otáčení. Směr otáčení musí být z pohledu od sacího hrdla proti směru
hodinových ručiček. Čerpadlo je možno zavěsit volně na šrouby s okem a na okamžik zapnout.
Rozběhové cuknutí by mělo při pohledu shora působit proti směru otáčení hodinových ručiček
(obr. 2).

POZOR VAROVÁNÍ :
Pokud nesouhlasí směr otáčení v jednom
víceotáčkovém motoru nebo v zařízení s více
čerpadly, neměly by se prohazovat primární ¨
přívody napětí, protože se tím změní směr
otáčení všech motorů. Spíše se přepólují přívodní
kabely dotyčného čerpadla v ovládací skříňce.
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2.3

NASTAVENÍ VÝŠEK HLADIN PRO OVLÁDÁNÍ PROVOZU ČERPADLA

Dříve než začneme pracovat s čerpadlem, musíme přerušit přívod proudu vypnutím bezpečnostního
spínače nebo vyšroubováním pojistek z rozvodné desky. Vypnutí hlavního vypínače nestačí. Motor by
se v důsledku chyby propojení nebo funkční poruchy systému řízení mohl znovu zapnout.
2.3.1
-

2.3.2

SPÍNAČ ÚROVNĚ HLADINY
Upozornění: U zařízení chráněných proti výbuchu je třeba pro spínač úrovně hladiny
dbát příslušných předpisů
Pro spínač úrovně hladiny ( zapnutí a vypnutí ) používat regulační soustavu, která se hodí
pro čerpané médium
Pro hlásič vysoké úrovně hladiny používat plovákový spínač i v případě, že je pro řízení
čerpadla používán jiný typ ( tento se ukázal jako nejméně poruchový)
Aby se předešlo falešným poplachům, umístit plovákový spínač v přiměřené vzdálenosti
nad nejvyšší nastavenou hladinou
REGULACE ÚROVNĚ HLADINY

Vypínač „zapnuto“ a“vypnuto“ je třeba nastavit s takovým odstupem, že v nejnepříznivějším
případě čerpadlo zapíná nejvýše 10x za hodinu. Vyšší počet zapínání škodí jednak
elektrickým kontrolním prvkům a jednak zvyšuje spotřebu proudu. Minimální objem jímky se
počítá následovně:

V = 0.9 xQp
Z

2.4

V = jímavost nebo objem jímky mezi úrovní vypnutí a zapnutí
(v kubických metrech)
Qp = množství čerpané čerpadlem ( v l/s )
Z = počet zapnutí v hodině ( Z = max. 10 )

UVEDENÍ DO PROVOZU

Kontrola před spuštěním :
- elektrické připojení motoru podle typového štítku
- správné nastavení hladinových spínačů
- dostatečně vysoká vypínací hladina, aby nebyl nasáván vzduch
- vstupní a výstupní šoupátko musí být zcela otevřeno
- nechat zaplavit jímku
- ve výbušném prostředí nesmí být čerpadlo zapnuto

SPUŠTĚNÍ ČERPADLA
Čerpadlo nesmí nikdy pracovat proti uzavřenému šoupátku (s výjimkou zpětné klapky).
Čerpadlo se zapne ručně. Změří a zaznamená se proud v každé fázi a tyto hodnoty se
porovnají s hodnotami na typovém štítku. Pokud je příkon proudu o více než 5% vyšší,
čerpadlo se odstaví a provede se prohlídka podle návodu „Provozní poruchy“ viz oddíl 2.5.
Po skončení předběžné zkoušky se může čerpadlo přepnout na automatický provoz. Jímku
několikrát vyčerpáme, abychom přezkoušeli, že spínače hladiny jsou správně nastaveny a
pracují bezvadně. Znovu zkontrolujeme, zda je funkční poplašná signalizace a přepínač
čerpadel (v případě, že je namontován).
Datum a provozní hodiny se zaznamenávají, aby bylo možno efektivně kontrolovat provozní
hodiny. Čerpadlo je přepnuto na automatický provoz, servis se provádí podle pokynů v oddíle
2.6.
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VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY
Čerpadlo nemá pracovat v oblastech ležící mimo křivku : velká dopravní výška a malé
čerpané množství nebo nízká dopravní výška a velké čerpané množství. Tento provoz
zkracuje životnost ložisek a urychluje jejich opotřebení .
2.5

PORUCHY PROVOZU

Předpisy pro čerpadla v prostředí nebezpečí výbuch musejí být bezpodmínečně dodrženy.

1. Čerpadlo není dostatečně ponořeno, není odvzdušněno
2. Příliš malý počet otáček
3. Příliš vysoký počet otáček
4. Přístup vzduchu do sacího vedení
5. Ucpané tlakové vedení/ uzavřené šoupátko
6. Vzduch nebo plyn v čerpaném médiu
7. Čerpací výška příliš vysoká (větší než spočítaná)
8. Nasávací výška příliš vysoká
9. Nedostatečný sací tlak u horkých tekutin
10. Sací roura nedostatečně ponořena
11. Koncentrace pevných látek čerpaného média je větší
než uvažovaná
12. Spec. váha čerpaného média je větší než uvažovaná
13. Oběžné kolo nebo sací vedení je ucpáno
14. Chybný směr otáčení
15. Přílišná vůle oběžného kola
16. Poškození oběžného kola
17. Motor je poškozen
18. Neúčelné mazání
19. Uvolnění kotvení čerpadla
20. Opotřebení ložiska
21. Nevyvážené oběžné kolo
22. Příliš malé oběžné kolo
23. Oběžné kolo dře o sací víko
24. Hustý kal a malá vůle oběžného kola
25. Vzduch nebo plyn na zadní stěně oběžného kola

x
x
x
x
x
x

Teplota ložisek
> 90°C

Hluk

Přetížený motor

x
x
x
x

x
x

x
x

x

Vibrace

Čerpané množství po
rozběhu klesá

Nedostatečný čerpací
tlak

Nedostatečné
čerpané množství

PORUCHY – MOŽNÉ PŘÍČINY

Žádné čerpání

Musí být přesně zjištěno, že v prostředí s nebezpečím výbuchu není prováděna žádná práce.

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
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2.6

SERVIS

2.6.1

VŠEOBECNĚ

Je třeba dbát příslušných předpisů.
Dříve, než se započnou jakékoliv práce na čerpadle je nutno vypnout hlavní vypínač a vyjmout
pojistky z rozvaděče.
Následující kontroly mohou být provedeny na místě. Je-li potřeba provést opravu, zašlete čerpadlo
do servisního centra firmy Hidrostal.
2.6.2
-

2.6.3

OPTICKÁ KONTROLA ČERPADLA
Zkontrolujeme, zda čerpadlo a motor nejsou mechanicky poškozeny.
Nesouhlasí-li čerpané množství a tlak, zkontrolujeme vůli oběžného kola a nastavíme ji
(viz návod k hydraulice).
Zkontrolujeme, zda nadproudové relé, pojistky a časové relé (pokud jsou použita) jsou
správně nastaveny.
Zkontrolujeme nastavení výšek hladin pro ovládání čerpadla.
Každoročně kontrolujeme opotřebení spojky

SERVISNÍ PŘÍPOJKY

Všechny standardně montované servisní přípojky jsou uvedeny níže. Další podrobnosti naleznete
na obrázcích řezu čerpadlem a na obr. 3.
552a/552b Proplachovací přípojka „F“
Alternativně nebo navíc oproti funkci pod bodem 2.1 můžeme tuto přípojku používat též
k odvzdušnění čerpadla. Usnadňuje to spuštění čerpadla. Většinou je přípojka 552b uzavřena a
proplachovací voda se mísí s čerpaným médiem. Když se v médiu nahromadí tukové hrudky a
dlouhovláknité látky, mělo by se čerpadlo propláchnout pomocí přípojky 552b. Tato přípojka
dovoluje také kompletní odvodnění horizontálně instalovaných čerpadel.
536a Přípojka „OIL IN“
Otvor pro naplnění těsnícím olejem.
536b Přípojka „OIL OUT“
Otvor pro vypuštění těsnícího oleje.
UPOZORNĚNÍ:
DETAILNÉJŚÍ INFORMACE VIZ ODDÍL „KONTROLA OLEJE“ (2.6.4) A „VÝMĚNA OLEJE“
(2.6.5)
131 Mazací místo „G1“
Mazací předpis viz oddíl 2.7
134 Zátka „G.O“
Tudy je možné vypustit starý nebo přebytečný tuk.
Přípojka „D“
U přípojky se závitem G ¼´´ se zjišťuje každý průsak mechanické ucpávky na straně motoru (516).
Předejdeme tím zašpinění ložiskového tuku a předčasné poruše ložiska.
Tuto přípojku nikdy neuzavírat !
Je-li přípojkou „D“ ve sběrné nádobě zjištěno nadměrné množství průsaku (více než 0,1 l za rok),
čerpadlo je třeba demontovat a zkontrolovat.
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Horizontální instalace :
Přípojka „D“ musí být vždy na nejnižším bodě spodní strany kozlíku.
Z výroby se nachází na protilehlé straně výtlačné příruby, protože většina horizontálně
instalovaných čerpadel má výtlačnou přírubu vertikální. Jestliže tato má jinou pozici, je třeba kozlík
odšroubovat od hydrauliky a namontovat tak, aby přípojka ležela dole.
Vertikální instalace : Poloha otvoru úkapů je zcela volitelná.
Při umístění v suchém prostředí může zůstat přípojka otevřena. Je-li však nebezpečí vniknutí
stříkající vody, je třeba tuto uzavřít.

2.6.4

KONTROLA TĚSNOSTI OLEJE U KOZLÍKOVÝCH ČERPADEL

Tímto lze kontrolovat stav mechanické ucpávky na straně čerpaného média (515).
Kontrola oleje musí být provedena po prvních 1000 provozních hodinách a poté pak opakována
každoročně.
Čerpadlo necháme bezprostředně před kontrolou několik minut běžet, aby se nečistoty v oleji
rozložily stejnoměrně.
POZOR : Před kontrolou oblast průhledítka (549) a uzávěrů 536a a 536b pečlivě očistit.
DŮLEŽITÉ : Je–li kozlíkové čerpadlo vybaveno průhledítkem, slouží toto pouze k posouzení
úrovně oleje, ale nikoliv ke kontrole stavu oleje.
Správná hladina oleje se u horizontálně a vertikálně instalovaných čerpadel nachází nad
průhledítkem.
Čerpadlo může bezpečně pracovat dokud je průhledítko alespoň do poloviny zakryto olejem.
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* viz oddíl výměna oleje 2.6.5.
UPOZORNĚNÍ : Při montáži uzávěrů 536a a 536b musí být vždy použity nové měděné těsnící
kroužky. Tyto je třeba následovně zakalit: kroužek rozžhavíme a následně prudce ochladíme ve
studené vodě.
MNOŽSTVÍ OLEJE
Olejová náplň viz níže :
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2.6.5

VÝMĚNA OLEJE

2.6.5.1

U ČERPADEL S HORIZONTÁLNÍ INSTALACÍ

Naplnění olejem otvorem 536a (obr.5)
Podle následujících údajů dojde k naplnění olejové
skříně 80 – 95% oleje a bude dodržena požadovaná
vzduchová mezera. Podle poz. 549a má náplň oleje
ležet přibližně na horním okraji průhledítka. Dle poz.
549b je dosaženo přibližně plného stavu. Přesné
množství náplně viz tabulka str. 8.
Při opětovném uzavření šrouby 536 použít nové
měděné těsnící kroužky. Stav oleje dále kontrolovat
průhledítkem
.

2.6.5.2 U ČERPADEL S VERTIKÁLNÍ INSTALACÍ
Odstraníme šrouby 536a a 536b. Olej vypustíme otvorem
536b. Zbylý olej můžeme odstranit pomocí gumové hadičky
nebo sacího zařízení.
Po odstranění starého oleje propláchnout trochou čistého
oleje a pak naplnit čerstvým olejem až k uzávěru 536a.
Výjimka : u typů DCM.X / DDM.X /EDM.X naplnit k otvoru
536b.
POZOR:
K naplnění bezpodmínečně použít otvor 536a (viz výjimka
shora). Naplnění k tomuto otvoru zaručuje, že nad olejem
zůstane požadovaný vzdušný prostor a průhledítko bude
pokryto olejem.
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Při uzavírání otvorů 536a 536b je třeba použít nové měděné distanční kroužky.
Dále kontrolujeme stav oleje průhledítkem.

SPECIFIKACE OLEJE
Všeobecně
Ve výrobě je olejová komora kozlíkového čerpadla plněno olejem s nízkou viskozitou.
ANALÝZA OLEJE:
Specifická váha při 20°C
Viskozita při 40°C
Bod tuhnutí
Bod vzplanutí
Teplota hoření
Zplyňovací teplo
Rozpustnost ve vodě

0,812
3,5
– 38
132
142
251
žádná

g/ml
2
mm /s (cSt)
°C
°C
°C
kJ/kg

Při instalaci v teplotách pod bodem mrazu (venkovní instalace) je třeba dát pozor na bod tuhnutí.
DŮLEŽITÉ BODY PRO POUŽITÍ OLEJE V ČERPADLECH
V případě použití jiného oleje je třeba dbát následujících bodů :
-

snášenlivost přezkoušet s použitým elastomerem
nepoužívat olej s vyšší viskozitou než je udávaná
emulgace s vodou není dovolena
odolnost proti korozi
dbát následujících teplotních ohraničení :
bod tuhnutí a teplota okolí
bod vzplanutí a nejvyšší teplota média
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2.7

NÁVOD K MAZÁNÍ

Frekvence mazání a množství mazadla podle tabulky mazání (oddíl 2.7.1). Hidrostal používá pro
mazání tuk do valivých ložisek podle následující specifikace (KLÜBER LUBRIKCATION) :

Množství tuku: nadměrné mazání ložisek může způsobit nepřípustné provozní teploty a mít za
následek předčasné opotřebení ložisek.
Frekvence mazání je platná pro horizontální instalaci. Lhůtu
zkrátíme na polovinu je–li čerpadlo instalováno vertikálně, pracuje–li
za vysoké vlhkosti nebo ve znečištěném prostředí, či pokud
okolní teplota přesahuje 40°C. P ři mazací lhůtě delší než 12
měsíců se musí po uplynutí této doby ložisko domazat.
Domazání (domazávat můžeme i za provozu, viz obr. G.O.) :
Otevřeme zátku 134. Odstraníme zátku 131 (v případě potřeby viz
oddíl 2.6.3, Servisní přípojky), nový tuk zavedeme mazacím místem
131. Vyvarujeme se znečištění. Po ukončení domazání otvory
(131,134) opět uzavřeme.
Příklad tabulky mazání ložisek (oddíl 2.7.1, odpovídající políčka
jsou označena šedou barvou), kozlík typu DDM1X při počtu otáček
–1
1500 min , má mazací lhůtu 8500 hodin, vyžaduje množství tuku 28
gramů. Pro přepočet hodin zjištěné mazací lhůty na měsíce viz
tabulka 2.7.2. Pro náš příklad to znamená, že z předpokládané
provozní doby čerpadla 18 hod/den vyplývá odpovídající mazací
lhůta 12 měsíců.
HIDROSTAL AG doporučuje stálé domazávání pomocí automatického, elektronického mazacího
dávkovače a tento také prodává. Je možno jej napojit kabelem na beznapěťový kontakt ve skříni
motoru. Tím je zajištěno, že čerpadlo je mazáno pouze za provozu. Přemazání není tudíž možné.
Dózu s mazadlem lze opakovaně plnit. Při objednávce dávkovače je vždy nutno uvádět typ kozlíku.
Označení : 8SB – 125STABURAGS nebo 8SB – 125ISOFLEX
Obsah cca :120 gramů
Doba použitelnosti: 2 – 18 měsíců
Popis a uvedení do provozu tohoto dávkovače – viz samostatný návod k obsluze.

17

NÁVOD K POUŽITÍ – VŠEOBECNÉ POKYNY
2.7.1

TABULKA MAZÁNÍ LOŽISEK (PŘÍPOJKA POS : 131)

2.7.2

PŘEPOČTOVÁ TABULKA

Za pomoci této tabulky lze přepočítat mazací lhůtu zjištěnou z tabulky 2.7.1 z hodin na měsíce.
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2.8

VÝMĚNA MECHANICKÉ UCPÁVKY

2.8.1

DEMONTÁŽ MECHANICKÉ UCPÁVKY NA STRANĚ
ČERPANĚHO MÉDIA

a) Ucpávka s obnaženou pružinou – typ „C“
(obr.7)
Seegerův kroužek (546) odstraníme. Případná Woodruffova klínová
drážka nesmí mít žádné ostré hrany, aby při demontáži ucpávky
nedošlo k poškození gumových dílů. Hřídel naolejujeme, čímž se
usnadní demontáž. Rotující část ucpávky ručně odtáhneme od
hřídele.
b) Ucpávka s vnějším gumovým obalem – typ „M“
(obr. 8)
Přídržný kroužek „A“ vyjmeme z gumové chlopně ucpávky :
šroubováky zasuneme do dvou protilehlých míst mezi gumovou
chlopeň a přídržný kroužek. (obr.9)

POZOR VAROVÁNÍ :
Používat pouze šroubováky s kulatou hranou. Ostré hrany mohou
proříznout gumovou chlopeň. Šroubováky neotáčet, mohly by
gumovou chlopeň propíchnout.
Na těsnící díl nebo těsnící plochu položit vhodný předmět jako
zvedák šroubováků a přídržný kroužek odstranit z gumové chlopně
(obr.9).

obr.9

obr.8

Případná Woodruffova drážka
nesmí mít žádné ostré hrany,
aby při demontáži ucpávky
nedošlo k poškození gumové
chlopně. Hřídel a chlopeň
naolejujeme. Šroubováky
opatrně vložíme mezi hřídel a
chlopeň. Chlopeň šroubováky
zvedneme a po celém obvodu
hřídele vytáhneme z drážky.
Celý rotující díl ucpávky
odtáhneme od hřídele.

V případě nutnosti sáhneme
dvěma šroubováky do
ucpávky, abychom uvolnili
těsnící plochu (obr.10).

obr.10
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c) Ucpávka s gumovou chlopní – typ „G“ (obr. 11)
Případný Seegerův kroužek (546) odstraníme.
Pohyblivý díl „A“ rukou odtáhneme.

obr.11

d) Ucpávka s pláštěm z nerezavějící oceli – typ „X“
(obr.12)
Odstraníme tři malé šrouby na vnějším díle rotující
části a Seegerův kroužek (546). Hřídele naolejujeme,
aby se usnadnila demontáž. Rotující část ucpávky
ručně odtáhneme od hřídele.

e) Pevná část (všechny typy)
(obr. 13)
Pevnou část mechanické ucpávky odstraníme následovně :
Matice (534) povolíme, těsnící díl nebo těsnící desku (507) opatrně vyjmeme z olejové komory.
Přitom nesmí kroužek ucpávky (515) klepnout o hřídel, aby se nepoškodil a tím již nebyl
použitelný.
Pevnou část mechanické ucpávky opatrně vytlačíme z těsnícího dílu.
Některé ucpávky HIDROSTAL mohou být podle stavu opotřebení opraveny (po domluvě se
servisním centrem). Pro případ kontroly nebo opravy je třeba, aby těsnící plochy byly pečlivě
chráněny proti poškození během přepravy.
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2.8.2

MECHANICKÁ UCPÁVKA NA STRANĚ MOTORU (516)

Při zvýšeném průsaku přes přípojku „D“ (viz oddíl 2.6.3), musí být eventuelně mechanická
ucpávka vyměněna.
2.8.3

MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO DÍLU

Podmínkou u této montáže je co nejvyšší čistota! Všechny díly musejí být před montáží
důkladně umyty v rozpouštědle. Všechny opracovávané lícované plochy musejí být čisté. Všechny
drážky a hřídelové přechody pro O–kroužky a ostatní nepohyblivá těsnění musejí být prohlédnuty
pro případné vroubky a rýhy. Všechny závity musejí být čisté, zvláště ty v dírách pro šrouby.
Všechny O–kroužky musí být nahrazeny novými, před montáží naolejovanými řídkým
olejem!
POZOR:
Nikdy nepoužívat O–kroužky, které byly slepeny, neboť toto slepení může být příčinou netěsnosti.
Nový O–kroužek (527) vložíme do olejové komory (504). Těsnící díl nebo mechanickou těsnící
desku (507) opatrně namontujeme na skříň olejové komory a upevníme pomocí připevňovací sady
(534).

2.8.4

MONTÁŽ MECHANICKÉ UCPÁVKY NA STRANĚ ČERPANÉHO MĚDIA

a) Pevný díl, všechny typy
L–gumu nebo O–kroužek naolejujeme. Opatrně zatlačíme do těsnícího dílu nebo mechanické
těsnící desky (507) na doraz. Těsnící plochy přitom chráníme. Zkontrolujeme mezeru mezi
hřídelí a vnitřním průměrem kroužku. Mezera musí být v celém rozsahu stejně velká.
POZOR:
Ochranné kroužky jsou velmi křehké a mohou se lehce zlomit, v případě, že tlak při montování je
nestejnoměrný. Doporučení : díly zatlačovat se specielním nářadím (obr. 14).
Případná Woodruffova drážka nesmí mít žádné ostré hrany, aby při montáži ucpávky nedošlo
k poškození gumové části.
Materiál : PVC (nebo ocel) – trubka
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b) Ucpávka s obnaženou pružinou – typ „C“
Pružinu a opěrný kroužek odejmeme. Těsnící plochy musí být dokonale čisté! Rotující díl
(uhlíky) mechanické ucpávky zakápneme několika kapkami lehkého oleje. Vnitřní otvory
gumového dílu a hřídele lehce naolejujeme. Rotující část zatlačíme přes hřídel až na doraz na
keramický kroužek. Použijeme k tomu eventuelně dřevěnou paličku. Zatlačíme přímo na
gumovou část ucpávky (obr.14). Gumový díl musí stejnoměrně doléhat na kovovou část
rotujícího dílu a nesmí se roztahovat. Pružinu a opěrný kroužek opět nasadíme.
Pak nasadíme Seegerův kroužek (546) a hřídel ručně protočíme.
c) Ucpávka s gumovým obalem – typ „M“
Opěrný kroužek „A“
lehce naolejujeme,
zatlačíme na gumový obal (obr.15). Vnitřní část
gumového obalu a hřídel naolejujeme. Rotující díl
ručně zasuneme přes hřídel tak daleko, jak je to
možné. Specielní nářadí nasadíme na konec
hřídele (obr.16) a ucpávku nalisujeme, až
gumový obal dosahuje do drážky hřídele.
Odstraníme specielní nářadí. Hřídel ručně
protočíme a zkontrolujeme zda je opěrný kroužek
správně umístěn a zda se otáčí společně
s gumovým
obalem.
Ručním
zatažením
gumového obalu zkontrolujeme, zda opěrný
kroužek pevně sedí v drážce hřídele.

d) Ucpávka s gumovým obalem – typ „G“
Rotující díl mechanické ucpávky svlažíme mýdlovou vodou. Celý ručně zatlačíme přes hřídel
tak daleko, jak je to možné. Při velikosti 20 mm (obr.17), konečná montáž s montáží oběžného
kola. U ostatních velikostí (obr. 18) zajistíme Seegerovým kroužkem (546).

e) Ucpávka s pláštěm z nerezavějící oceli – typ „X“
Vnitřní gumový O–kroužek ucpávky a hřídele lehce naolejujeme.
Celou ucpávku nasadíme na hřídel a opatrně přes ni zasuneme
na doraz. Seegerův kroužek nasadíme na hřídel a dorazíme, až
zapadne do drážky. Případně použijeme speciální nářadí (obr.
14). Tři malé šroubky nasadíme opět na rotující díl ucpávky a
pevně usadíme.
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2.8.5

KONTROLA TÉSNOSTI MECHANICKÉ UCPÁVKY NA STRANĚ ČERPANÉHO
MÉDIA (všechny typy)

Vypouštěcí uzávěr „OIL“ (536) otevřeme a olej vyfoukáme. Na otvor nasadíme přívod suchého
stlačeného vzduchu, např. pumpičku na kolo. Tlak pomocí redukčního ventilu a přetlakového
ventilu nařídíme na 0,5 bar (7 psi).
POZOR VAROVÁNÍ :
- Tlak nesmí být vyšší než 1 bar, jinak by mohlo dojít k vytlačení ucpávky.
- Motor a kozlík neponořovat do vody. Ponoříme pouze těsnící díl a těsnící desku bez
přípojky „D“ do testovací nádrže naplněné vodou a pozorujeme, zda neunikají bublinky.
- Bublinky by znamenaly, že ucpávka nebo odpovídající O–kroužek je netěsný.
- V případě zjištění netěsnosti je třeba závadu odstranit.
- Po ukončení kontroly těsnosti odstraníme hadici a olej opět naplníme podle oddílu 2.6.5.

2.8
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3.0

Výklad typového kódu

Typové označení je uvedeno na první řádce typového štítku čerpadla.
Příklad :

E05Q-ML10D
Kód hydrauliky

KÓD HYDRAULIKY:

Materiál:
1

= standardní čerpadlo: všechny lité díly jsou z šedé litiny
(GG20), kromě oběžného kola, které je z tvárné litiny (
2 = zvýšená odolnost proti opotřebení: jako 1, kromě vstupního
kužele a ochranného kroužku nebo sacího víka = chromová
litina
3 = zvýšená odolnost proti opotřebení, úderu a korozi: skříň a
vstupní kryt jako 1, oběžné kolo = nerezavějící ocel, vstupní
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3.1

Servisní přípojky

Na skříni čerpadla (viz obr.1)
Přípojku (424) najdeme na přírubě výtlaku. Velikost spojovacího závitu viz tabulka 1.
Pro čerpadla v horizontální poloze s vertikálním výstupem, může být použita přípojka (423) ve
funkci výpusti na nejspodnějším bodě skříně čerpadla (400).
Pro čerpadla v horizontální poloze s horizontálním výstupem, je možné provést další přípojky
na místech označených jako „D“. (viz obr. 1 a tabulka 1).
Typ/pos.
B02Q
B050
B0BQ/B065
C0CQ
C080
D0DQ
D03Q/D04Q/D080/D100
D081/D101
D03M/DE3M/D04M/DE4M
D03U/DE3U/D04U/DE4U
D06M/D06U
E03Q/E080
E0EQ
E05Q/E125/E08Q/E200
E06M/E08M
F06Q/F150
H125/H08Q/H200
L12Q/L300/L20Q/L500
M16Q/M400
M28Q/M700

423
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G 1“
G 1“
G 2“

424
G ¼“
G ¼“
G ¼“
G ¼“
G ¼“
G ¼“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“
G ½“

D mm
30
35
40
40
40
40
35
50
40
60
35
60
60
60

Od velikosti hydrauliky E05Q/E125 (kromě F04Q/F100) se na skříni nachází kontrolní otvor. Po
odejmutí víka (405) je možno opticky zkontrolovat hydrauliku zvnějšku.

3.2

Nastavení a seřízení vůle oběžného kola

POZOR VAROVÁNÍ : Před započetím práce na čerpadle je nutné přerušit přívod elektrického
proudu. Viz návod v dílu II těchto předpisů.

3.2.1

Seřízení vůle v důsledku opotřebení

Nadměrná vůle oběžného kola – rozměr „C“, způsobená opotřebením, může mít za následek
snížení výkonu čerpadla. Musíme ji proto kontrolovat a seřizovat hned, jakmile nastane
znatelnější snížení výkonu čerpadla nebo alespoň jednou do roka (zkušenost ukáže, jak často je
to nutné).
V případě, že ani po seřízení není dosahováno požadovaného hydraulického výkonu,
zkontrolujeme opotřebení oběžného kola a sacího víka/kužele, pokud je to nutné, tyto díly
vyměníme.
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3.2.2

Všeobecný návod k nastavení vůle „C“

Pro následující objasnění a popis odstavců 3.3.3 až 3.3.6 viz obr. 2 – 5
- U regulovatelných čerpadel může být vůle oběžného kola nastavena uprostřed
pohyblivého (421) vstupního kužele (oddíl 3.3.3/3.3.4). V označení hydrauliky se nachází
písmeno „R“ (oddíl 3.1).
- Ostatní čerpadla mají sací víko (402) z jediného kusu nebo u hydrauliky C0CQ a D0DQ
pevný vstupní kužel (421). Nastavení vůle u těchto typů se provádí změnou tloušťky
seřizovacích podložek (411), umístěných mezi pohonnou jednotkou a skříní čerpadla
(400, oddíl 3.3.5).
- Menší vůle oběžného kola „C“ než je uvedena v tabulce 2, by mohla vést k většímu tření,
přetěžování motoru a k vibracím.
- U hustých kalů a látek s vysokou konzistencí se může vůle udávaná v tabulce
zdvojnásobit.
Měření vůle „C“ : Případnou vůli mezi oběžným kolem (401) a vstupním kuželem (421) nebo
sacím víkem (402) změříme spároměrem (při měření musíme sáhnout do sacího otvoru
čerpadla) a porovnáme s předepsanými hodnotami v tabulce 2.
POZOR : Vůli oběžného kola musíme změřit po celé délce hrany oběžného kola a také po 0, ¼,
½ a ¾ otočky oběžného kola.
POZOR : Existují dva druhy regulovatelných čerpadel :
1. Nastavení vůle pomocí tří (3) regulačních šroubů
2. Nastavení vůle pomocí dvou (2) regulačních šroubů

3.2.3

oddíl 3.2.3 a obr. 2/3
oddíl 3.2.4 a obr. 4

Nastavení vůle „regulovatelných“ čerpadel se třemi regulačními šrouby
(viz obr. 2 a 3)

POZOR: Před nastavením vůle dbejte návodu oddílu 3.2/3.2.1 a 3.2.2 !
U čerpadel typů L500 a M700 se nacházejí vedle
seřizovacích objímek (422) dva aretovací šrouby.
Tyto jsou potřeba před nastavením vůle povolit,
event. poté opět utáhnout.
Povolíme zajišťovací matice (413) a otočíme zpět.
Všechny tři seřizovací objímky (422) pomalu, stejnoměrně
dotahujeme tak dlouho, až vůle mezi oběžným kolem (401)
a vstupním kuželem (421) zcela zmizí
(hřídel čerpadla zablokována).
Důležité : každou seřizovací objímku povolujeme o stejný počet
otáček, čímž se kužel (421) odtáhne na potřebnou vůli od
oběžného kola (401).
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POZOR : Drhne-li špička oběžného kola dříve, než je vůle mezi oběžným kolem a vstupním
kuželem nastavena – viz oddíl 3.6.
Všechny tři seřizovací objímky (422) pomalu povolujeme (např. o 1/3 otočky závitu). Zajišťovací
matice (413) opět utáhneme, čímž zamezíme otáčení seřizovacích objímek (422). Tím je
odtažen vstupní kužel (421) o požadovanou vůli oběžného kola (401) a seřizovací objímky (422)
opět utáhneme. Vůli oběžného kola změříme podle oddílu 3.3.2.
V případě, že vůle „C“ vykazuje odchylku od hodnot v tabulce :
A) Při stejnoměrné vůli všechny tři seřizovací objímky (422) utáhneme nebo povolíme,
vždy o stejný počet otáček, až dosáhneme požadované vůle.
B) Pokud je opotřebení nadměrné nebo nestejnoměrné, doporučujeme čerpadlo
demontovat a zkontrolovat, viz oddíl 3.4.

3.2.4

Nastavení vůle „regulovatelných“ čerpadel se dvěma regulačními šrouby
(viz obr. 4)

POZOR : Před nastavením vůle dbejte návodu oddílu 3.2/3.2.1 a 3.2.2!
Povolíme zajišťovací matice (413) a otočíme zpět, taktéž šestihranný regulační šroub (422b)
otočíme zpátky o několik mm. Šestihranný regulační šroub (422a) povolíme, až vůle mezi
oběžným kolem (401) a vstupním kuželem zmizí (hřídel čerpadla je zablokována).
Upozornění: Kterým směrem se vstupní kužel pohybuje, když jsou povolovány odpovídající
šrouby. ukazuje šipka vedle regulačního šroubu.
POZOR: Drhne-li špička oběžného kola dříve, než je vůle mezi oběžným kolem a vstupním
kuželem nastavena – viz oddíl 3.6.
Regulačním šroubem (422a) musíme otočit zpět, např. o čtvrt otáčky. Regulační šroub (422b)
pevně utáhneme. Tím se vstupní kužel odtáhne o požadovanou vůli od oběžného kola (401) a
pevně zapadne. Zajišťovací matky (422a+b) opět utáhneme. Vůli oběžného kola změříme
podle oddílu 3.3.2.

V případě, že vůle „C“ vykazuje
odchylku od hodnot v tabulce :
A) Při stejnoměrné vůli – regulační
šrouby utáhneme nebo povolíme
podle shora uvedeného popisu, až je
dosaženo požadované vůle.
B) Pokud je opotřebení nadměrné
nebo nestejnoměrné, doporučujeme
čerpadlo demontovat a opotřebené
části zkontrolovat podle oddílu 3.4.
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3.2.5

Nastavení a seřízení vůle „neregulovatelných“ čerpadel

1. Při konečné montáži : celou hydrauliku postavíme sací přírubou na pevný a rovný podklad.
Použijeme vhodného zvedáku, abychom pohonnou jednotku (s namontovaným oběžným
kolem) mohli spustit do skříně čerpadla (400).
2. Při seřizování vůle : všechny spoje (419) mezi pohonnou jednotkou a skříní uvolníme a
vyjmeme seřizovací podložky (411). Pomocí vhodného zvedáku spustíme pohonnou
jednotku do skříně čerpadla. Výjimka: Hydraulika typu B0BQ/B065: spoje (417) mezi skříní
čerpadla (400) / sacím víkem (402) uvolníme, distanční kroužek (414) vyjmeme a pohonnou
jednotku spustíme do sacího víka.

POZOR : Vůle mezi oběžným kolem (401) a vstupním kuželem (421) nebo sacím víkem (402)
je nyní odstraněna. Drhne-li špička oběžného kola dříve, než je vůle mezi oběžným kolem a
vstupním kuželem nastavena – viz oddíl 3.6.

Zjištění tloušťky těsnící podložky (411) :
(obr. 5)
Všechny typy, kromě B0BQ/B065 : Vzniklou mezeru „D“ mezi pohonnou jednotkou a skříní
čerpadla na více místech změříme a vypočteme střední hodnotu. Ke změřené hodnotě
připočítáme cca 0,5–1,0 mm. Výsledkem je požadovaná tloušťka podložky (411), s níž
dosáhneme správné vůle oběžného kola „C“ (tabulka 2).
Typy B0BQ/B065 : Na více místech změříme mezeru mezi skříní čerpadla a sacím víkem a
vypočteme střední hodnotu. K vypočítané hodnotě přidáme cca 0,5–1,0 mm. Výsledkem je
požadovaná síla distančního kroužku (414), s níž dosáhneme správné vůle oběžného kola „C“
(tabulka 2).
Pohonnou jednotku nadzdvihneme a ke každému spoji (419, 417 u B0BQ/B065) mezi
pohonnou jednotku a skříň čerpadla umístíme podložku (411, 414 u B0BQ/B065) vypočítané
tloušťky – u B0BQ/B065 mezi skříň čerpadla a sací víko. Pohonnou jednotku spustíme. Spoje
upevnění (419 nebo 417) utáhneme. Vůli oběžného kola změříme podle oddílu 3.3.2.
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V případě, že vůle „C“ vykazuje odchylku od hodnoty v tabulce :
A. Při stejnoměrné vůli spoje (419 nebo 417) opět uvolníme a podložky (411 nebo 414)
změníme, dokud se nedosáhne požadované vůle. Používáme podložky o stejnoměrné
tloušťce nebo podložky tvaru U. Tenké podložky mohou být také z ocelového drátu (průměr
= vypočtená tloušťka podložky). Drát je nutno položit kolem celé pohonné jednotky. Aby
konce drátů nepřesahovaly, obtočíme tyto kolem posledního šroubu (419 nebo 417).
Všechny spoje (419 nebo 417) opět utáhnout.
B. Pokud je opotřebení nadměrné nebo nestejnoměrné, doporučujeme čerpadlo demontovat a
zkontrolovat, viz. oddíl 3.4.

3.2.6

Nastavení vůle oběžného kola – zpětný kužel/těsnící díl

Vůle 'B' mezi oběžným kolem (401) zpětným kuželem (511) nebo těsnícím dílem (507) musí být co
možná nejmenší (tabulka 2), aby bylo znesnadněno vstupu vláken nebo pevných látek do těsnícího
prostoru. Abrasivní média mohou vůli časem zvětšit. U nové montáže oběžného kola může být vůle
'B' příliš velká nebo příliš malá (oběžné kolo dře o zpětný kužel / těsnící díl). Kontrola vůle při montáži
oběžného kola (401) se provádí následně :
Zpětný kužel pomocí kleští připevníme k těsnící desce (507). Vůli 'B' mezi oběžným kolem nebo
těsnícím dílem změříme na více místech po obvodu spároměrem. Nejmenší naměřenou hodnotu
porovnáme s tabulkou 2. V případě, že vůle je příliš malá, případný lícovaný kotouč (kolo) (576)
oddálíme. U příliš vysoké vůle, podložku přidáme, dokud není dosaženo požadované vůle.

3.3

Demontáž hydraulických dílů

3.3.1

Demontáž za účelem kontroly

Kompletní čerpadlo spolu se sací přírubou postavíme na pevné rovné místo. Matice (419)
odšroubujeme. Pohonnou jednotku vytáhneme pomocí vhodného zvedáku.
U následujících dílů by mělo být zkontrolováno opotřebení : celý povrch oběžného kola (zvláště
hrany), kuželové pracovní plochy sacího kónusu (421) nebo sacího víka (402). Při stejnoměrném
opotřebení můžeme při nastavení vůle oběžného kola postupovat podle oddílu 3.3. Jestliže je
opotřebení nestejnoměrné nebo příliš velké, je nutno tyto díly vyměnit (viz oddíl 3.3.1).

3.3.2

Demontáž oběžného kola

Tabulka 3
ORIGINÁLNÍ ČELNÍ ŠROUB
VELIKOST

ŠESTIHRAN (velikost klíče)

TOČIVÝ MOMENT (Nm)

M8
M10
M12
M16
M20
M27
M33
M42
M56

6
8
10
14
17
19
24
32
41

17,5
35,5
61,5
147
285
380
700
1100
1700

Zabráníme otáčení oběžného kola (401) rukou, klíčem, kleštěmi apod. Čelní šroub (415)
uvolníme pomocí šestihranného klíče (velikost viz tabulka 3). Pomocí gumového kladiva
lehkým úderem – směrem od pohonné strany ven k lopatce – oběžné kolo odebereme z hřídele.
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3.3.3

Demontáž vstupního kónusu u typů C0CQ/D0DQ a
C080/D100/D03M/D03U/D04M/D04U u „neregulovatelných“ čerpadel
(obr. 6 a 7)

Tato čerpadla mají neregulovatelný vstupní kužel (421), upevněný ve skříni (400). Ze skříně jej
lze vytlačit.

3.3.4

Demontáž sacího víka u „neregulovatelných“ čerpadel
(obr. 8+9)

U těchto typů je sací víko (402), upevněno závrtnými šrouby a matkami (417) ke skříni (400).

3.3.5

Demontáž vstupního kužele, ochranného kroužku a vstupního krytu u
„regulovatelných“ čerpadel se třemi regulačními šrouby
(obr. 10 ÷ 12)

Poznámka : Zvnějšku jsou na skříni (400) na straně nasávání nebo vstupního krytu (416) viditelné
tři připevněné seřizovací objímky (422), viz také obr.2/3.
V případě, že bude muset být vyměněn vstupní kužel (421), lze tento namontovat na stávající
hydrauliku (při suchém provedení nemusejí být demontovány trubky a eventuelní vstupní kryt
(416)). Demontáž vstupního kónusu : matice (413) vyšroubovat. Abychom mohli vstupní kužel
zcela vytlačit ven, musíme zatlačit tři regulační šrouby (412) přes otvory matic (422) nebo matice
úplně zašroubovat dovnitř do skříně. Regulační šrouby (412) jsou pevně spojeny lepidlem se
vstupním kuželem.
Demontáž po vyjmutí kužele : Šrouby nahřejeme hořákem (150–200 °C), aby se uvolnilo
spojovací lepidlo. Vstupní kryt (416) pak lze odstraněním matic (417) oddělit od skříně.
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Ochranný kroužek (408) vyměníme, pokud je poškozený. Musíme přitom zalícované plochy ohřát
hořákem (150–200°C), abychom uvolnili lepidlo spojujíc í jej se skříní (400) nebo vstupním víkem (416).
Kroužek pak pomocí lisu vytlačíme.
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3.3.6

Demontáž vstupního kužele, ochranného kroužku a vstupního krytu u
„regulovatelných“ čerpadel se 2 regulačními šrouby
(obr. 13 – 14)

Poznámka : Zvnějšku jsou na skříni (400) na straně nasávání nebo vstupního krytu (416) viditelné
dva připevněné regulační šestihranné šrouby (422a + b viz také obr.4 a 14).
Provedeme demontáž hydrauliky od potrubí.
Před vymontováním vstupního kónusu (421) vyjmeme následovně ochranný kroužek (408) : lícovací
plochy hořákem nahřejeme (150–200°C), aby se uvolnil lepený spoj ke sk říni (400) nebo vstupnímu
krytu (416). Ochranný kroužek pak pomocí lisu vytlačíme.

obr.13
D03R/D04R/DE3R/DE4R
regulovatelný

Zajišťovací matice a šestihranné regulační šrouby
(422a+b) povolíme. Vodící šrouby (423a + b)
povolíme a zcela vytočíme. Vstupní kužel vytlačíme
ven směrem od sací příruby směrem k motorové
části čerpadla. Případný vstupní kryt (416) můžeme
oddělit od skříně odstraněním matic (417).

obr. 14
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3.4

Montáž hydraulických dílů
-

3.4.1

Používat jen očištěné a zkontrolované díly. Závity zkontrolovat na lehkost chodu.
U O – kroužků dbát na správný tvar a hladké plochy.
Zkontrolovat, zda O–kroužky nejsou poškozeny. O–kroužky a těsnící plochy kroužků před
montáží odmastit.
Bezpodmínečně používat správné průřezové listy a odpovídající kusovníky.
Závity nezajištěné lepidlem komplet namastíme tukem, totéž učiníme i s podložkami matic
nebo hlavou šroubů!
Kde je doporučeno zajištění šroubů, naneseme lepidlo na všechny plochy závitů kolem
dokola.

Montáž oběžného kola

Montujeme-li nové oběžné kolo (401) nebo čelní šroub
(415) musíme zkontrolovat délku 'L' čelního šroubu.
Proměřením oběžného kola a čelního šroubu musíme
zajistit aby :
1.šroubovací délka 'E' = minimálně 1,25 x průměr závitu
např. M16 : 1,25 x 16 mm = 20 mm.
2. výběh závitu 'G1' na čelním šroubu byl dostatečně dlouhý
3. výběh závitu 'G2' v hřídeli byl dostatečný (v případě
potřeby
šroub zkrátit podle podmínky č.1).

POZOR :
Hřídelový kužel lehce naolejujeme. NIKDY nepoužívat hustý olej, tuk nebo tuk proti zadření!
Oběžné kolo nasadíme na hřídel. Závit čelního šroubu potřeme tukem. Šroub utáhneme na
točivý moment podle tabulky 3.
POZNÁMKA :
Nemáme-li k dispozici momentový klíč, dosáhneme přibližně otáčivého momentu pomocí
prodlužovací trubky a závaží.
POZOR:
Pro nastavení vůle oběžného kola (401) a těsnícího dílu (507) / zpětného kužele (511) použijte
oddíl 3.3.6.

3.4.2

Montáž vstupního kužele u typů C0CQ / D0DQ a C080 / D100
„neregulovatelných“ čerpadel
(obr. 6 + 7)

Zalícované plochy vstupního kužele (421) lehce natřeme montážním tukem nebo tukem proti
zadření. Je-li potřeba umístíme do skříně (400) distanční kroužek (414). Vstupní kužel (421)
usadíme do skříně (400) a kladivem nebo lisem zatlačíme (mezi 421 a 400 se žádné O–kroužky
nenacházejí).
Nastavení vůle oběžného kola – viz oddíl 3.3.5.
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3.4.3

Montáž sacího víka u „neregulovatelných“ čerpadel
(obr. 8 + 9)

Distanční kroužek (414) nasadíme na vystřeďovací průměr sacího víka (402). O–kroužek (406)
vložíme do drážky v sacím víku. Sací víko pomocí upevňovací sady (417) namontujeme pevně na
spodní stranu skříně. Nastavíme vůli oběžného kola (viz oddíl 3.3.5) s podložkami (411) mezi
skříní (400) a pohonnou jednotkou. Vyjímka : vůle oběžného kola – nastavení u typu B065 s
distančními kroužky (414) mezi skříní (400) a sacím víkem (402).
POZOR:
U některých typů je vrchní a spodní strana skříně (400) stejná. Je tedy možné skříň zamontovat
obráceně.
Pro správnou montáž – viz. obr. 1.

3.4.4

Montáž vstupního kužele, ochranného kroužku a vstupního krytu u
„regulovatelných“ čerpadel se třemi regulačními šrouby
(obr. 10 – 12)

Všechny tři seřizovací šrouby (412) našroubujeme do vstupního kužele (421) a zajistíme pevným
lepidlem. Eventuelní distanční kroužky (422) umístíme na (412).
Závity seřizovacích objímek (422) promažeme a našroubujeme do vstupního víka (416) nebo
skříně (400). Šestihran (422) z vnější strany, směrem k sací přírubě. Seřizovací objímky
zašroubujeme do skříně tak daleko, až jsou zarovnány s vnější stranou skříně (400) nebo
vstupního víka (416). U typů C080 / D080 / D100 O–kroužek (406) do drážky v (400), u typů E080
– M700 O–kroužek (406) do drážky mezi (416) a (421) vložíme. Vstupní kužel (421) vsadíme do
skříně (400) nebo vstupního víka (416), závrtné šrouby (412) musíme zasadit do děr seřizovacích
objímek (422) .
POZNÁMKA :

Závrtné šrouby (412) jsou ve vstupním kuželu (421) umístěny v nepravidelných vzdálenostech. Existuje
tak pouze jedno správné umístění (421) ve skříni (400) nebo vstupním víku (416).
V případě, že byl odstraněn ochranný kroužek (408), O–kroužek (430) vložíme do skříně (400)
nebo do vstupního víka (416). O–kroužek (431) vložíme do závitu ochranného kroužku (408).
Ochranný kroužek (408). POUZE na označených místech (viz obr. 10–12) potřeme lepidlem,
nasadíme do skříně (400) nebo vstupního víka (416) a gumovým kladivem zaklepneme dovnitř, až
je čelní plocha (408) zarovnána se zalícovanou plochou skříně nebo vstupního víka (400 nebo
416).
POZOR :
U typů C080 je třeba dbát na správnou polohu ochranného kroužku (408). Rozšiřující se vnitřní část
ochranného kroužku(408) musí směřovat od oběžného kola.
Vstupní víko (416) pomocí upevňovací sady (417) namontujeme do spodní strany skříně. Nastavení vůle
oběžného kola viz oddíl 3.3.3.
POZOR :
U některých typů je vrchní a spodní strana skříně (400) stejná. Musíme proto dbát na správnou montáž
ochranného kroužku. viz obr. 12.
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3.4.5

Montáž vstupního kužele, ochranného kroužku a vstupního krytu u
„regulovatelných“ čerpadel se dvěma regulačními šrouby
(obr. 13/14 a 16/17)

Viz obr.13 : O–kroužek (406) vložíme do závitu skříně (400) nebo vstupního víka (416) a O–
kroužek (430) do závitu vstupního kužele (421). Vstupní kužel nasadíme do skříně nebo vstupního
víka, dáváme pozor, aby správně zapadla žebra v otvoru skříně (400) nebo vstupního krytu (416).

POZOR :
Žebra u vstupního kužele jsou extentrická, takže existuje pouze jedno správné nasazení viz obr 14.
Vodící šrouby (423a+b) musejí být předem odstraněny, aby bylo možno otevřeným otvorem
zkontrolovat správnou pozici vstupního kužele: otvorem pro vodící šroub musí být vidět drážka ve
vstupním kuželu, do které vodící šroub zapadne.
POZOR :
Vodící šrouby (423a+b) nesmějí zasahovat na dno drážky vstupního kužele, vůle mezi konci
šroubů a dnem drážky musí být cca 0,5 –0,6 mm, viz obr. 16.
Závity regulačních šroubů (422a+b) zašroubujeme natřené tukem do skříně (400) nebo vstupního
víka (416). Regulační šrouby (422a) zcela zašroubujeme, abychom dosáhli základní pozice
vstupního kužele.
V případě, že byl odstraněn ochranný kroužek (408), kolík (443) vtlačíme do skříně (400) nebo
vstupního víka (416). O–kroužek (431) umístíme na ochranný kroužek (408). Ochranný kroužek
potřeme pevným lepidlem POUZE na označených místech (viz obr. 17), nasadíme do skříně (400)
nebo vstupního víka (416) a gumovým kladivem zaklepneme dovnitř, až čelní plocha ochranného
kroužku přečnívá 3 mm před přírubu skříně nebo vstupního víka.
POZOR :
U některých typů je vrchní a spodní strana skříně (400) stejná. Musíme proto dbát na správnou montáž
ochranného kroužku. viz obr. 12.
Vůli oběžného kola nastavit podle oddílu 3.2.3
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3.5

Konečná montáž

V případě použití distančního kroužku (411) jej nasadíme na vystřeďovací průměr pohonné jednotky. O–
kroužek (209) vložíme do drážky těsnícího dílu (507) nebo zpětného kužele (511) pohonné jednotky.
Pohonnou jednotku (s namontovaným oběžným kolem) spustíme pomocí vhodného zvedáku do skříně
(400).
POZOR :
Nastavení vůle oběžného kola podle oddílu 3.2.
Když jsou nové hydraulické díly (skříň čerpadla, oběžné kolo, vstupní kužel, vstupní kryt, ochranný
kroužek) namontovány, nebo byla zmenšena vůle oběžného kola změnou regulačních podložek (411),
musí být provedena následující kontrola vůle :
Při správně nastavené vůli 'C' (tabulka 2) musí vůle 'S' mezi špičkou oběžného kola a ochranným
kroužkem (408) / vstupním kuželem (421) / sacím víkem (402) činit nejméně 1 mm (obr. 5). V případě, že
vůle 'S' je příliš malá, oběžné kolo obrousíme paralelně k sací přírubě, až je cca 1 až 2 mm .
Přichycení (419 ) dotáhneme.
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