Návod k používání
Ex-kompaktní čerpadlo BN2, BE2, BN3, BK3
13-BA8248 CS

Překladem původního návodu k používání

Před zahájením prací si přečtěte návod k používání!

Hidrostal AG
Gigering 27
8213 Neunkirch
Švýcarsko
T +41 (0) 52 687 06 87
F +41 (0) 52 681 20 84
info@hidrostal.ch
www.hidrostal.ch
Verze dokumentu 151208
Tento návod k používání je chráněn autorským zákonem a je určen
výhradně pro vnitřní potřebu. Bez písemného svolení výrobce je kromě
využití pro vnitřní potřebu zakázáno předávání návodu k používání třetím
osobám, jeho rozmnožování jakýmkoliv způsobem nebo formou, a to i pouze
výnatků, jakož i komerční využití a/nebo sdělování jeho obsahu.

Obsah

Obsah
1 Všeobecné údaje ...................................................................................................................................... 5
1.1 Informace k tomuto návodu ................................................................................................................ 5
1.2 Vysvětlení symbolů............................................................................................................................. 5
1.3 Vyloučení odpovědnosti...................................................................................................................... 6
1.4 Ustanovení o poskytnutí a podmínkách záruky .................................................................................. 7
1.5 Zákaznický servis a dohled nad výrobkem ......................................................................................... 7
1.6 Náhradní díly ...................................................................................................................................... 7
2 Požadavky na bezpečnost ........................................................................................................................ 9
2.1 Úvod ................................................................................................................................................... 9
2.2 Odpovědnost provozovatele ............................................................................................................... 9
2.3 Požadavky na pracovníky................................................................................................................. 10
2.4 Použití v souladu s určením.............................................................................................................. 11
2.4.1 Omezení pro použití............................................................................................................... 11
2.5 Osobní ochranné pracovní prostředky.............................................................................................. 12
2.6 Zvláštní rizika....................................................................................................................................
2.6.1 Mechanická nebezpečí ..........................................................................................................
2.6.2 Biologická nebezpečí .............................................................................................................
2.6.3 Nebezpečí v podobě elektrické energie.................................................................................
2.6.4 Nebezpečí v pracovní oblasti.................................................................................................
2.6.5 Nebezpečí z důvodu výbušného prostředí.............................................................................

12
12
13
14
14
15

2.7 Bezpečnostní zařízení, zajištění proti opětnému zapnutí, zastavení v případu nouze, reakce v
případě nebezpečí a při nehodách ................................................................................................... 16
3 Technické údaje....................................................................................................................................... 17
3.1 Účel použití ....................................................................................................................................... 17
3.2 Všeobecné údaje .............................................................................................................................. 17
3.3 Provozní podmínky ........................................................................................................................... 18
3.4 Provozní látky ................................................................................................................................... 18
3.4.1 Přehled hydraulických chladicích olejů .................................................................................. 18
3.5 Typový štítek..................................................................................................................................... 18
3.5.1 Označení Ex .......................................................................................................................... 21
4 Konstrukce a funkce ............................................................................................................................... 23
4.1 Přehled ............................................................................................................................................. 23
4.2 Elektromotory.................................................................................................................................... 24
4.3 Díly provozní bezpečnosti................................................................................................................. 24
4.4 Hydraulika......................................................................................................................................... 26
4.5 Přípojky............................................................................................................................................. 26
4.6 Ovládací prvky .................................................................................................................................. 27
5 Přeprava a skladování............................................................................................................................. 28
5.1 Přeprava ........................................................................................................................................... 28
5.1.1 Symboly a údaje na obalu...................................................................................................... 28
5.1.2 Balení s vázacími oky ............................................................................................................ 29
Hidrostal AG

iii / 56

Obsah

5.1.3 Přeprava palety pomocí vysokozdvižného vozíku ................................................................. 29
5.1.4 Přeprava palety pomocí jeřábu .............................................................................................. 30
5.1.5 Přepava nevybaleného čerpadla jeřábem ............................................................................. 30
5.2 Skladování ........................................................................................................................................ 30
6 Instalace a první uvedení do provozu ................................................................................................... 32
7 Obsluha a zvláštní provoz ...................................................................................................................... 33
7.1 Úplné vyčerpání jímky ...................................................................................................................... 33
8 Opravy ...................................................................................................................................................... 34
8.1 Plán údržby....................................................................................................................................... 35
8.2 Servisní přípojky a revizní otvory...................................................................................................... 36
8.3 Utahovací moment pro namazané závity ......................................................................................... 36
8.4 Údržbové práce ................................................................................................................................
8.4.1 Přípravné práce pro údržbu ...................................................................................................
8.4.2 Pohledová kontrola ................................................................................................................
8.4.3 Zkontrolovat/seřídit vůli oběžného kola..................................................................................
8.4.4 Zkontrolovat olej.....................................................................................................................
8.4.5 Výměna čerpadla ...................................................................................................................

37
37
37
37
40
43

8.5 Opatření po ukončení prací .............................................................................................................. 46
9 Poruchy .................................................................................................................................................... 47
9.1 Bezpečnost ....................................................................................................................................... 47
9.2 Tabulka poruch ................................................................................................................................. 48
9.3 Opatření po ukončení prací .............................................................................................................. 52
10 Demontáž ................................................................................................................................................. 53
10.1 Bezpečnost ....................................................................................................................................... 53
10.2 Demontáž ......................................................................................................................................... 54
10.3 Likvidace........................................................................................................................................... 54
11 Příloha ...................................................................................................................................................... 56

iv / 56

Hidrostal AG

Všeobecné údaje | 1

1 Všeobecné údaje
1.1 Informace k tomuto návodu
Cílová skupina

Cílovou skupinou tohoto návodu je provozovatel čerpadla, jakmile zařízení,
jehož součástí čerpadlo je, je stavitelem zařízení předáno uživateli v
provozuschopném stavu.
Výběr vhodného čerpadla, bezpečné a funkční začlenění do zařízení, popis
obsluhy, instalace a první uvedení do provozu je v zodpovědnosti stavitele
zařízení a NENÍ předmětem tohoto provozního návodu.

Využití návodu

Tento provozní návod přispívá k bezpečnému a hospodárnému zacházení
se strojem. Základním předpokladem bezpečné práce je dodržování všech
uvedených bezpečnostních pokynů, výstražných upozornění a postupů pro
manipulaci, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Povinnost přečtení návodu

Před započetím všech prací má obsluha povinnost přečíst pečlivě tento
návod a porozumět mu.

Místo uložení

Návod je součástí stroje a musí se uložit tak, aby k němu obsluha měla před
započetím prací přístup.

Opětovný prodej

Při převodu zařízení na třetí osobu se musí předat také tento návod.

Podklady, předpisy a
ustanovení, které platí
zároveň s tímto návodem

Vedle tohoto návodu platí také návody a upozornění, které jsou v příloze, a
označení na stroji. Upozornění na technické změny jsou přiloženy k tomuto
návodu. Kromě toho platí místní předpisy pro ochranu zdraví při práci a
všeobecná bezpečnostní ustanovení pro oblast použití zařízení.

Vyobrazení v tomto návodu

Vyobrazení v tomto návodu slouží k základnímu pochopení a mohou se od
skutečného provedení stroje lišit.

Ztráta návodu k používání

Při ztrátě tohoto provozního návodu si, prosím, ihned vyžádejte návod
náhradní (zaslání za manipulační poplatek). Kontaktní údaje viz Impresum
[▶ 2].

1.2 Vysvětlení symbolů
Bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění jsou v tomto návodu
označena symboly. Bezpečnostní a výstražná upozornění jsou také uvedena
pomocí signálních slov, která vyjadřují rozsah ohrožení. Bezpečnostní
upozornění se musí bezpodmínečně dodržovat a je nutné si počínat
obezřele, aby se zamezilo nehodám a škodám na majetku a zdraví osob.

NEBEZPECI
... upozorňuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která vede ke smrti
nebo k těžkým úrazům, pokud se jí nezabrání.

VÝSTRAHA
… upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke smrti
nebo ke vzniku těžkých zranění.
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POZOR
… upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke
vzniku lehkých zranění.

VAROVÁNÍ
… upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke
škodám na majetku.

UPOZORNĚNÍ
… zdůrazňuje užitečné tipy a doporučení a také informace, které jsou
důležité pro efektivní a bezporuchový provoz.

VÝSTRAHA
… upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke smrti
nebo ke vzniku těžkých zranění.
Výstražné upozornění označuje prostory s nebezpečím výbuchu, ve kterých
platí směrnice ATEX- a IECEx. Nedodržení obsah těchto směrnic a pokynů
může vést ke ztrátě ochrany před výbuchem.

1.3 Vyloučení odpovědnosti
Informace v tomto návodu

Informace a bezpečnostní pokyny v tomto provozním návodu jsou sestaveny
na základě platných norem, směrnic a předpisů, stavu technologie a našich
dlouholetých zkušeností.
Z důvodu volitelných položek objednávky, vyhotovení zvláštního vybavení
nebo nejnovějších technických změn se rozsah dodávky popřípadě
provedení stroje může lišit od zde uvedených popisů a zobrazení.

Dodávka

Vedle smluvně dohodnutých závazků platí všeobecné obchodní podmínky a
dodací podmínky výrobce. Tyto podmínky podléhají zákonné úpravě, platné
v okamžiku uzavření smlouvy.

Technické změny

Platí datum zveřejnění tohoto návodu k používání. Firma Hidrostal AG si
vyhrazuje právo technických změn na stroji v rámci dalšího vývoje ke
zlepšení užitných vlastností a bezpečnosti.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce vylučuje svoji odpovědnost za škody a úrazy, dojde-li k nim z
následujících důvodů:
• Použití strojního zařízení v rozporu s určeným účelem
• Nerespektování informací a upozornění uvedených v tomto návodu k
používání
• Na stroji či se strojem pracoval nekvalifikovaný a nepovolaný personál
• Používají se neoriginální náhradní díly
• Došlo k svévolným přestavbám bez písemného svolení výrobce
• Používání nedovolených provozních látek
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1.4 Ustanovení o poskytnutí a podmínkách
záruky
Místo uvedení

Podmínky vycházejí ze smlouvy a z všeobecných obchodních podmínek
výrobce.

Základní ustanovení

Dodavatel rozhoduje s konečnou platností o nároku na vrácení nebo zpětné
zaslání všech vadných dílů nebo o případné prohlídce na místě.
Nahrazením vadných dílů se délka trvání popř. podmínky záruky
neprodlužují. Nárok zcela zaniká při změnách nebo podstatných opravách,
provedených provozovatelem nebo třetími osobami bez písemného povolení
dodavatele.

1.5 Zákaznický servis a dohled nad
výrobkem
Zákaznický servis

Při problémech a dotazech, které se nedají vyřešit pomocí tohoto návodu a
pro technické informace je k dispozici náš zákaznický servis. Kontaktní
údaje viz tiráž [▶ 2].

Sledování výrobku

Protože naším cílem je neustálé zlepšování našich výrobků, zajímají nás
navíc zkušenosti získávané při provozu strojů.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o informace týkající se problémů při
zacházení se strojem, poruch při provozu stroje a vyskytujících se chyb.
Pokud dojde k nehodě nebo nehoda téměř nastane, vždy informujte
výrobce.

1.6 Náhradní díly
Náhradní díly jsou dostupné prostřednictvím smluvních prodejců nebo přímo
u výrobce. Kontaktní údaje viz Impresum [▶ 2].

UPOZORNĚNÍ
Použití náhradních dílů, které patří k jinému typu čerpadla.
Použití neoriginálních náhradních dílů.
Ztráta schválení pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu!
• Schválení čerpadla pro provoz v prostorách s nebezpečím výbuchu je
vázáno na zachování konstrukčního stavu, který je dokumentován a
uschován výrobcem.
• Při použití náhradních dílů z jiného typu čerpadla nebo neoriginálních
náhradních dílů ztrácí čerpadlo schválení pro použití v prostorech s
nebezpečím výbuchu.
Při použití neschválených náhradních dílů zanikají všechny nároky ze
záruky, nároky na servis, náhradu škody a/nebo povinné ručení vůči výrobci
nebo jím pověřeným osobám, dealerům a zástupcům.
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UPOZORNĚNÍ
Při všech dotazech týkajících se náhradních dílů nebo při objednávce
náhradních dílů bezpodmínečně uveďte kompletní údaje jako typové
označení ve smlouvě. Seznam náhradních dílů se nachází v Příloha
[▶ 56].
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2 Požadavky na bezpečnost
2.1 Úvod
Tato část poskytuje přehled o všech důležitých bezpečnostních aspektech
pro optimální ochranu personálu a bezpečný a bezporuchový provoz.
Nedodržování postupů pro manipulaci se zařízením uvedených v tomto
návodu, jakož i nedodržování bezpečnostních pokynů a výstražných
upozornění může vést ke vzniku značného nebezpečí.
V tomto návodu se mohou uvádět pouze rizika, která se mohou zjistit na
základě vyhodnocení rizikovosti. Rizika, která vyplývají z pracovních
podmínek, místa provozu a rozhraní k cizím součástem, je třeba specifikovat
a odpovídajícím způsobem upravit bezpečnostní pokyny.

2.2 Odpovědnost provozovatele
Definice pojmů

Provozovatelem ve smyslu tohoto provozního návodu je ten podnikatelský
subjekt, resp. jeho vedoucí pracovníci, kteří stroj opatřili (zakoupili, uzavřeli
leasingovou smlouvu či smlouvu o jeho nájmu …), a kteří svůj personál
pověřují zacházením s tímto strojem (přepravou, instalací, obsluhou,
údržbou …). Provozovatelem je tedy společnost, která se stará o správny
chod čerpadel a souvisejících částí.

Základní ustanovení

Provozovatel stroje ze zásady podléhá zákonným požadavkům na
bezpečnost práce, neboť stroj je určen pro provoz v průmyslu. Vedle
bezpečnostních pokynů z tohoto návodu se musí také dodržovat platné
bezpečnostní předpisy, předpisy o ochraně zdraví a předpisy v oblasti
ochrany životního prostředí, které platí v místě provozu stroje.

Vyhodnocení rizik

Provozovatel se musí informovat o platných předpisech bezpečnosti práce a
při vyhodnocení rizik navíc zjistit nebezpečí, která vyplývají ze speciálních
pracovních podmínek v místě provozu stroje.

Provozní pokyny

Provozovatel musí na základě výsledků posouzení rizik na pracovišti
vyhotovit a zveřejnit provozní instrukce, musí zajistit jejich aplikaci a toto
dokumentovat. Po celou dobu používání stroje provozovatel odpovídá za to,
že jím vyhotovené provozní instrukce jsou v souladu s aktuálně platnými
požadavky vyplývajícími z právních předpisů.

Pravomoci

Provozovatel musí upravit odpovědnosti pro práce na stroji a jmenovat
odpovědnou osobu, která zodpovídá za bezpečný provoz stroje a koordinaci
všech činností.

Tok informací

Provozovatel zajistí, aby si každý pracovník, který provádí práce na stroji
nebo se strojem, přečetl tento návod k používání včetně dalších provozních
pokynů a porozuměl jim.

Osobní ochranné pracovní
prostředky

Provozovatel musí pracovníkům zajistit potřebné osobní ochranné pracovní
prostředky.

Požadavky na bezpečnost

Před uvedením do provozu provozovatel musí popřípadě zajistit, aby stroj,
do kterého má být tento výrobek instalován nebo jehož je součástí,
odpovídal základním bezpečnostním požadavkům a požadavkům všech
důležitých předpisů.
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Technicky bezvadný stav

Pro udržení stroje v technicky bezvadném stavu musí provozovatel zajistit,
aby se dodržovaly intervaly údržby, které jsou předepsány v tomto
provozním návodu. Dále se provozovatel musí postarat o to, aby všechna
bezpečnostní zařízení byla na stroji řádně instalována. Za tímto účelem
musí být pravidelně kontrolována úplnost a funkčnost bezpečnostních
zařízení.

2.3 Požadavky na pracovníky
Všeobecné

Jako obsluha mohou pracovat pouze pracovníci, kteří svou práci provádějí
spolehlivě a jejichž reakční schopnost není ovlivněna např. drogami,
alkoholem nebo léky.
Při výběru pracovníků musí být u pracovního místa dodržena platná
ustanovení, která se týkají věku při vykonávání specifických prací.

VÝSTRAHA
Neodborné zacházení z důvodu nedostatečné kvalifikace a znalostí.
Neoprávněné osoby, které nesplňují zde uvedené požadavky, neznají rizika
hrozící v pracovním prostoru.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Všechny činnosti smějí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací.
• Neoprávněné osoby se musí zdržovat mimo nebezpečné prostory.
V návodu k používání jsou stanoveny následující kvalifikace pro různé
oblasti činností:
Odborný personál

Odborný personál tvoří pracovníci, kteří jsou na základě svého odborného
vzdělání, znalostí a zkušeností a znalosti příslušných norem a ustanovení
schopni vykonávat jim svěřené práce a samostatně rozpoznat možná
nebezpečí a vyvarovat se jich.
Kvalifikovaní pracovníci by se navíc měli vyškolit u firmy Hidrostal nebo u
obchodního zastoupení firmy Hidrostal o zacházení s čerpadlem. Provedení
školení se musí dokumentovat.

Výrobce (servisní místo)

Revizní práce smějí provádět pouze pracovníci společnosti Hidrostal nebo
pracovníci obchodního partnera společnosti Hidrostal. Jiný personál není
oprávněn tyto práce vykonávat. Pro provedení těchto prací v případě jejich
potřeby, prosím, kontaktujte náš servis, viz Impresum [▶ 2].

Kvalifikovaný elektrikář

Kvalifikovaný elektrikář je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a
zkušeností a znalosti příslušných norem a ustanovení schopen provádět
práce na elektrických zařízeních a samostatně rozpoznat možná nebezpečí
a vyvarovat se jich.
Kvalifikovaný elektrikář je vyškolen speciálně pro pracovní místo, na kterém
pracuje, a zná příslušné směrnice, normy a ustanovení.

Řidič vysokozdvižného
vozíku

Řidiči vysokozdvižného vozíku musí být nejméně 18 let a musí být se
zřetelem ke svým tělesným, duševním a povahovým vlastnostem způsobilý k
řízení prostředků pro pozemní dopravu se sedadlem nebo stanovištěm
řidiče.
Dále musí být řidič vysokozdvižného vozíku vyškolen v řízení prostředků pro
pozemní dopravu se sedadlem nebo stanovištěm řidiče.
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Řidič vysokozdvižného vozíku musí provozovateli prokázat schopnosti řízení
prostředků pro pozemní dopravu se sedadlem nebo stanovištěm řidiče a
provozovatel jej následně musí písemně pověřit řízením.
Obsluha zdvihacích
prostředků

Obsluha zdvihacích prostředků je pro tuto činnost vyškolena a má k ní
oprávnění.

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Poučené osoby byly odborným personálem poučeny o úkolech, které jim
byly přiděleny a o možných nebezpečích v případě nesprávného chování.
Provedení poučení je třeba dokumentovat.

2.4 Použití v souladu s určením
Čerpadlo je určeno výlučně pro čerpání nízko až středně viskózních
nehořlavých látek.
Jestliže se budou čerpat silně abrazivní nebo agresivní látky, musí se
čerpadlo vyvložkovat odolnými materiály.
Čerpadla typů BE2 a BK3 mohou být provozována jak v ponořeném, tak i
trvale vynořeném stavu. Typy BN2 a BN3 jsou určené k provozu výlučně
jako čerpadla ponořená (výjimka uvedena v kapitole Úplné vyčerpání jímky
[▶ 33]).
Čerpadlo je schváleno pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu podle
označení Ex, viz kapitolu Typový štítek [▶ 18].
Čerpadlo se musí udržovat v technicky bezvadném stavu a nesmí se
konstrukčně měnit proti stavu v okamžiku dodávky.
K použití v souladu s určením patří také dodržování všech údajů v tomto
provozním návodu.
Každé použití, které je nad rámcem použití v souladu s určením, nebo
jakékoliv jiné používání stroje se považuje za nesprávné použití a může vést
k nebezpečným situacím.

2.4.1 Omezení pro použití
Výbušné prostředí

VÝSTRAHA
Nerespektování předpokladů pro účinnou ochranu před explozí.
Nebezpečí výbuchu!
• Dbát na meze označení Ex podle kapitoly Typový štítek [▶ 18].
• Schválení Ex se vztahuje na vnější prostředí čerpadla. Výbušné prostředí
v médiu NENÍ povoleno.
• Zajistit, aby byly splněny předpoklady na straně zařízení podle kapitoly
Bezpečnostní zařízení, zajištění proti opětnému zapnutí, zastavení v
případu nouze, reakce v případě nebezpečí a při nehodách [▶ 16].
• Zajistit, aby se na čerpadle prováděla řádná údržba, viz kapitola Opravy
[▶ 34].

Hidrostal AG
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2.5 Osobní ochranné pracovní prostředky
Při některých pracích musejí být použity osobní ochranné pracovní
prostředky.
Navíc k osobním ochranným pracovním prostředkům, které uvádí tento
provozní návod, se musí dodržovat pokyny, které jsou uvedeny na
pracovišti.

2.6 Zvláštní rizika
V následujícím oddíle jsou uvedena zbytková rizika zjištěná na základě
vyhodnocení rizik.
• Za účelem omezení zdravotních rizik a vyvarování se nebezpečných
situací musejí být respektována zde uvedená bezpečnostní upozornění a
výstražná upozornění uvedená v dalších kapitolách tohoto návodu.

2.6.1 Mechanická nebezpečí
VÝSTRAHA
Zavěšená břemena.
Korozí a/nebo mechanickým namáháním oslabené závěsné body.
Nebezpečí usmrcení!
• Používejte výhradně vhodné zdvihací prostředky.
• Máte-li podezření, že došlo k oslabení závěsných bodů: Zajistěte
břemeno za pomoci přídavných vázacích prostředků, vhodných pro daný
účel.
• Břemeny pohybujte pouze tehdy, jsou-li pod dozorem.
• Nikdy nevstupujte pod zavěšená břemena.
• Dříve, než opustíte pracoviště, spusťte břemeno dolů.

VÝSTRAHA
Nakloněná břemena.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Konstrukční součásti vždy dostatečně zajistěte proti převrácení.
• Používejte pouze pro daný účel vhodné a nepoškozené zdvihací
prostředky.
• Břemeny pohybujte pouze tehdy, jsou-li pod dozorem.
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POZOR
Ostré hrany v prostoru čerpadla a na jeho okrajích.
Nebezpečí zranění!
• Pracujete-li v blízkosti ostrých hran, postupujte opatrně.
• Noste ochranné rukavice.

VÝSTRAHA
Odlétávající části při čištění vysokotlakým čističem.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Noste ochranné brýle.

POZOR
Dřevěné třísky a hřebíky na obalovém materiálu.
Nebezpečí zranění!
• Noste ochranné rukavice.

2.6.2 Biologická nebezpečí
VÝSTRAHA
Kontakt s infekčními látkami.
Nebezpečí těžkých onemocnění!
• Provozovatel zařízení si musí vyžádat závazné informace o nebezpečí,
které může způsobit médium.
• Nosit osobní ochranné pracovní prostředky.
• Důkladně čistit čerpadlo.
• Odborně zlikvidovat kapalinu, která se vypouští z olejové nádržky.
• Důkladně vyčistit po použití nástroje.

Hidrostal AG
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2.6.3 Nebezpečí v podobě elektrické energie
NEBEZPECI
Dotyk částí pod napětím.
Poškození kabelové izolace
Nebezpečí usmrcení!
• Při poškození izolace okamžitě vypněte napájení a zařiďte opravu.
• Dříve, než stroj připojíte ke zdroji elektrického napájení, porovnejte údaje
uvedené na Typový štítek [▶ 18] s údaji platnými pro danou elektrickou
síť a stroj připojte pouze tehdy, když se tyto údaje vzájemně shodují.
• Pracemi na elektrickém systému pověřujte vždy výlučně kvalifikované
elektrikáře.

2.6.4 Nebezpečí v pracovní oblasti
VÝSTRAHA
Nečistoty a poházené předměty představují nebezpečí klopýtnutí.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Pracovní oblast udržujte v trvalé čistotě.
• Odstraňujte předměty, které už nejsou zapotřebí.
• Místa, na kterých hrozí klopýtnutí, označte žluto-černou značkovací
páskou.
U čerpadel, která se provozují ve vynořeném stavu (BE2 a BK3):

VÝSTRAHA
Práce v místě čerpadla, hluk od sousedních čerpadel, zaplavení nádrže.
Nebezpečí zranění!
Nebezpečí trvalého poškození zdraví!
• V blízkosti běžících čerpadel noste vždy ochranu sluchu.
• Před vstupem do nádrže zajistěte u řídicího pracoviště, aby nedošlo k
zaplavení nádrže během výkonu prací.

POZOR
Nedostatečné osvětlení pracovní oblasti
Nebezpečí zranění!
• Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště.
• Vadná svítidla nechejte neprodleně vyměnit.
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2.6.5 Nebezpečí z důvodu výbušného prostředí
Čerpadlo je vhodné pro použití ve výbušných prostředích ve vnějším okolí
čerpadla podle označení na typovém štítku, viz Typový štítek [▶ 18].
Výbušná prostředí v prostoru čerpadla NEJSOU povolena.
Ochrana před výbuchem je zaručena pouze při odborné instalaci a odborné
údržbě čerpadla.

VÝSTRAHA
Výbušná prostředí v prostoru čerpadla.
Přehřátí kvůli běhu nasucho.
Nebezpečí výbuchu!
• Zajistěte přímo na zařízení sledování úrovně hladiny, měření průtoku
nebo sledování proudění, aby byl detekován případný běh nasucho a
čerpadlo se mohlo odstavit.

VÝSTRAHA
Přehřátí kvůli poškození ložiska.
Nebezpečí výbuchu!
• Prostřednictvím pravidelné údržby, tj. mazání ložisek, zajistěte, že bude
možno rozpoznat případné poškození ložiska a čerpadlo bude moci být
odstaveno.
• K zamezení vzniku kavitace je třeba zajistit, aby bylo čerpadlo
provozováno v rámci své charakteristiky.

VÝSTRAHA
Tvorba jiskření nebo horký povrch po prasknutí hřídele v důsledku
zablokování čerpadla.
Nebezpečí výbuchu!
• Pomocí opatření na straně čerpadla (např. česle) zajistěte, že se do
čerpadla nedostanou žádné předměty, které by mohly způsobit jeho
zablokování.

VÝSTRAHA
Tvorba jiskření nebo horký povrch v důsledku tření oběžného kola o díly
skříně.
Nebezpečí výbuchu!
• Kontrolou a seřizováním vůle oběžného kola pověřujte výlučně k tomu
kvalifikovaný odborný personál (viz Požadavky na pracovníky [▶ 10]).

Hidrostal AG

15 / 56

2 | Požadavky na bezpečnost

VÝSTRAHA
Nepozorovaný výpadek bezpečnostního zařízení.
Nebezpečí výbuchu!
• Nastavte vyhodnocování bezpečnostních zařízení buď tak, aby řídicí
jednotka zařízení detekovala poruchy bezpečnostních zařízení nebo
správnou funkci bezpečnostních zařízení kontrolujte podle údajů
stanovených výrobcem zařízení, a to v dostatečně krátkých intervalech.

2.7 Bezpečnostní zařízení, zajištění proti
opětnému zapnutí, zastavení v případu
nouze, reakce v případě nebezpečí a při
nehodách
Bezpečnostní koncept pro zařízení, ve kterém je čerpadlo instalováno, je v
zodpovědnosti stavitele zařízení, a není předmětem tohoto provozního
návodu.
Pro zajištění ochrany proti explozi se musí splnit následující minimální
předpoklady:
• Na straně zařízení zajistit sledování úrovně hladiny, měření průtoku nebo
sledování proudění, aby se při běhu nasucho čerpadlo mohlo odstavit.
• Prostřednictvím pravidelné údržby, tj. mazání ložisek, zajistěte, že bude
možno rozpoznat případné poškození ložiska a čerpadlo bude moci být
odstaveno.
• Sledování provozních podmínek, aby se vyloučil provoz mimo
charakteristiku (nebezpečí kavitace!).
• Česle nebo srovnatelná opatření, aby se zamezilo, že čerpadla nenasaje
žádné předměty, které by mohly způsobit jeho zablokování.
• Sledování řádných funkcí bezpečnostních zařízení pomocí řídicí jednotky
zařízení nebo jejich kontrola v dostatečně krátkých intervalech.
Dále musí být zařízení vybaveno uzamykatelným hlavním vypínačem, aby
se zajistilo, že všechny vodiče, které jsou připojeny na čerpadlo, jsou bez
napětí a zamezilo se nechtěnému opětovnému zapnutí.
Upozornění k dílům provozní bezpečnosti, které jsou buď dodávány jako
standard, jako volitelné příslušenství nebo jako dodávka od stavitele
zařízení, viz kapitola Díly provozní bezpečnosti [▶ 24].
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3 Technické údaje
3.1 Účel použití
Výbušné prostředí

VÝSTRAHA
Nerespektování předpokladů pro účinnou ochranu před explozí.
Nebezpečí výbuchu!
• Dbát na meze označení Ex podle kapitoly Typový štítek [▶ 18].
• Schválení Ex se vztahuje na vnější prostředí čerpadla. Výbušné prostředí
v médiu NENÍ povoleno.
• Zajistit, aby byly splněny předpoklady na straně zařízení podle kapitoly
Bezpečnostní zařízení, zajištění proti opětnému zapnutí, zastavení v
případu nouze, reakce v případě nebezpečí a při nehodách [▶ 16].
• Zajistit, aby se na čerpadle prováděla řádná údržba, viz kapitola Opravy
[▶ 34].
Povolené čerpané látky

Čerpadlo je určeno výlučně pro čerpání nízko až středně viskózních
nehořlavých látek.
Jestliže se budou čerpat silně abrazivní nebo agresivní látky, musí se
čerpadlo vyvložkovat odolnými materiály.
Čerpadla typů BE2 a BK3 mohou být provozována jak v ponořeném, tak i
trvale vynořeném stavu. Typy BN2 a BN3 jsou určené k provozu výlučně
jako čerpadla ponořená (výjimka uvedena v kapitole Úplné vyčerpání jímky
[▶ 33]).

3.2 Všeobecné údaje
UPOZORNĚNÍ
Technické údaje, specifické pro zakázku, (rozměry, hmotnosti, výkony,
hodnoty připojení atd.) naleznete v přiložených výkresech dodávky a
datových listech, viz kapitola Příloha [▶ 56].

Hidrostal AG
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3.3 Provozní podmínky
Teplota

VAROVÁNÍ
Zamrzlé médium ve vnitřním prostoru čerpadla.
Nebezpečí roztrhnutí skříně čerpadla!
• Zajistit, aby médium nezamrzlo ve vnitřním prostoru čerpadla a nezamrzla
připojená potrubí.
• Zvláště dbejte na to, aby i prostory za oběžným kolem čerpadel, která
jsou vystavena mrazu, byly odvodněné (např. vyfoukáním stlačeným
vzduchem).
Údaj

Hodnota

Teplota média

max. 40 °C

Okolní teplota

max. 40 °C

Doba

Čerpadlo je dimenzováno pro trvalý provoz (S1 podle EN 60034-1:10/2010).

Montážní poloha

Čerpadlo lze provozovat ve vodorovné i svislé poloze.

3.4 Provozní látky
3.4.1 Přehled hydraulických chladicích olejů
Název

Výrobce

Hustota při
15 °C [kg/m³]

Viskozita při 40 Bod
°C [mm²/s]
vzplanutí
COC [°C]

Výrobce
používá:

Rinatol 856

Ess+Müller CH-8200
Schaffhausen

850

14,2

190

Alternativní
oleje,
doporučené
výrobcem:

Tellus S2 V 15 Shell Oil

872

15

170

Hyspin HVI 15 Castrol

874

15

160

Equivis ZS 15 Celkem

853

15

174

VÝSTRAHA
Nedostatečné chlazení a mazání těsnění použitím neschváleného oleje.
Nebezpečí výbuchu!
• Používejte pouze oleje, které jsou uvedeny v tabulce nahoře.

3.5 Typový štítek
Typový štítek se nachází na tělese motoru.
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Typový štítek označení Ex,
síťový provoz

1
3
2
6
9

10
14

13
17

16
22
25
28

Hidrostal AG

8

7

12

5

4

18

20
23
26

11
15
19
21
24
27
29

Pol.

Údaj

Příklad

1

Výrobce

Hidrostal AG
8213 Neukirch
Švýcarsko

2

Typ

H05K-MH3R + HEVC4XIEK1 + XC1B5I-10

3

Klasifikace způsobu chlazení

51W0*

4

Stupeň krytí IP

IP68

5

Provozní režim, jmenovitá třída

S1

6

Jmenovitý výkon

45 kW

7

Otáčky

1463 min⁻¹

8

Frekvence

50 Hz

9

Zapojení fází

D*

10

Jmenovité napětí

380 – 420 V

11

Jmenovitý proud motoru

89,0 A

12

Nevýbušné provedení

iB*

13

Teplotní třída Ex

T4

14

Verze normy EN60034

-1:2010

15

Účiník

0,88

16

Poměr rozběhový/jmenovitý proud

7,0

17

Odezva tep. motorové ochrany

28 s

18

Teplotní třída izolace vinutí

F

19

Rezervní pole

NA**

20

Typ termistoru

*

21

Vypínací relé

*

22

Identifikační číslo oznámeného
subjektu

0344

23

Označení Ex 94/9/ES

PTB 99*
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Pol.

Údaj

Příklad

24

Certifikát ES přezkoušení typu

1076*

25

Rok výroby

2011

26

Výrobní číslo

200999

27

Hmotnost

801 kg

28

Čerpané množství

l/s*

29

Dopravní výška

M*

* Pole mohou zůstat prázdná.
** „not applicable“ = nepoužívá se, není k dispozici
Typový štítek označení Ex,
provoz s měničem (FU)

1
3
2
6
8
12

4

7
9
13
16

11
15
18
20

10
14
17

19
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5

21

22

24
27
29
33
30
36

25
30
34
37

23
26
28
32

31
35
38

Pol.

Údaj

Příklad

1

Výrobce

Hidrostal AG
8213 Neukirch
Švýcarsko

2

Typ

D100-M03R + DNXQ2MIEQ1
+ XC1A2I-13

3

Klasifikace způsobu chlazení

41W0*

4

Stupeň krytí IP

68*

5

Provozní režim, jmenovitá třída

S1*

6

Typ měniče

*

7

Údaje motoru při frekvenci

50 Hz

8

Jmenovitý výkon

15 kW

9

Jmenovité otáčky

2873 min⁻¹

10

Zapojení fází

D*

11

Jmenovité napětí

380 – 420 V

12

Nevýbušné provedení

ib*

13

Teplotní třída Ex

T4

14

Verze normy EN60034

-1:2010

15

Jmenovitý proud

30,0 A
Hidrostal AG

Technické údaje | 3

Pol.

Údaj

Příklad

16

Vypínací relé

*

17

Teplotní třída

F

18

Rezervní pole

NA**

19

Typ termistoru

S150*

20

Odezva tep. motorové ochrany

17 s

21

Identifikační číslo oznámeného
subjektu

0344

22

Označení Ex 94/9/ES

PTB 00*

23

Certifikát ES přezkoušení typu

1011*

24

Rok výroby

2012

25

Výrobní číslo

216000

26

Hmotnost

249,00 kg

27

Čerpané množství

l/s* (údaje zákazníka)

28

Dopravní výška

m* (údaje zákazníka)

29

Krouticí moment 1

Nm* (údaje zákazníka)

30

Počet otáček 1

min⁻¹ * (údaje zákazníka)

31

doba zapnutí

%* (údaje zákazníka)

32

doba zapnutí

min* (údaje zákazníka)

33

Krouticí moment 2

Nm* (údaje zákazníka)

34

Počet otáček 2

min⁻¹ * (údaje zákazníka)

35

Rozběhový moment

Nm* (údaje zákazníka)

36

maximální výkon na hřídeli

kW* (údaje zákazníka)

37

Otáčky při max. výkonu na hřídeli

min⁻¹ * (údaje zákazníka)

38

Frekvence při max. výkonu na hřídeli 25 – 55 Hz* (údaje
zákazníka)

* Pole mohou zůstat prázdná.
** „not applicable“ = nepoužívá se, není k dispozici

3.5.1 Označení Ex
VÝSTRAHA
Použití čerpadla v prostorách s nebezpečím výbuchu.
Nebezpečí výbuchu!
• Zajistit, aby se čerpadlo používalo v prostorách s nebezpečím výbuchu
pouze podle označení na typovém štítku.
• Schválení Ex (pro výbušná prostředí) se vztahuje na vnější prostředí
čerpadla. Výbušná prostředí v komoře čerpadla, tj. v čerpaném médiu,
NEJSOU dovolena.
Čerpadla značky Hidrostal pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
jsou dodávána s následujícími označeními podle směrnice 94/9/ES a normy
EN 60079-0:

Hidrostal AG
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•

II 2G EEx d IIB T3

•

II 2G EEx d IIB T4

•

II 2G EEx d [ib] IIB T3

•

II 2G EEx d [ib] IIB T4

•

II 2G Ex d IIB T3

•

II 2G Ex d IIB T4

•

II 2G Ex d [ib] IIB T3

•

II 2G Ex d [ib] IIB T4

Prvky označení mají následující význam:
Zařízení pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle
směrnice 94/9/ES
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II

Skupina zařízení II: Zařízení určená k použití v ostatních místech,
která mohou být ohrožena výbušným prostředím, ale nikoli v
hlubinných provozech dolů a také jejich povrchových zařízeních,
která mohou být ohrožena důlním plynem a/nebo hořlavým prachem.

2

Kategorie 2: Zařízení této kategorie jsou určena k provozu v
prostorách, ve kterých se musí počítat s tím, že se výbušné prostředí
může příležitostně vyskytnout.

G

Skupina látek G: výbušné plyny, páry nebo mlha

EEx

Elektrické provozní prostředky (staré označení)

Ex

Společně s následujícím typem nevýbušného provedení: Elektrické
provozní prostředky (nové označení)

D

Nevýbušné provedení s pevným závěrem (pohonná jednotka)

[ib]

Nevýbušné provedení pro zóny Ex 1 a 2 (sonda vlhkosti)

IIB

Vhodné pro plyny skupiny výbušnosti IIB, zahrnuje také plyny
skupiny výbušnosti IIA.

T3

Teplotní třída T3: max. povrchová teplota = 200 °C

T4

Teplotní třída T4: max. povrchová teplota = 135 °C

Hidrostal AG
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4 Konstrukce a funkce
4.1 Přehled

1

6

2

1

Krytka kabelu

2

Elektromotor

3

Olejová komora

4

Hydraulická část

5

Sací příruba

6

Výtlačná příruba

Přes sací přírubu (4) se nasává čerpaná kapalina oběžným kolem
hydraulické části (3) a dopravuje se k výtlačné přírubě (5).

3

4

5

Hidrostal AG
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4.2 Elektromotory
1

Těleso statoru

2

Otvor pro vypouštění a nalévání oleje za účelem jeho kontroly

3

Proplachovací otvor při ucpání za oběžným kolem

Čerpadlo je vybaveno ponorným motorem pro instalaci v jímce.
Čerpadla typů BE2 a BK3 mohou být provozována jak v ponořeném, tak i
trvale vynořeném stavu. Typy BN2 a BN3 jsou určené k provozu výlučně
jako čerpadla ponořená (výjimka uvedena v kapitole Úplné vyčerpání jímky
[▶ 33]).

1

2

3

4.3 Díly provozní bezpečnosti
VAROVÁNÍ
Nesprávné dimenzování řídicí jednotky zařízení.
Přemostění bezpečnostních dílů.
Nebezpečí věcných škod!
• VŠECHNY bezpečnostní díly, které jsou popsány dále, jsou účinné pouze
při řádném vyhodnocení pomocí řídicí jednotky zařízení.
Následující díly se mohou instalovat:
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2
1

1

Čelo vinutí s tepelnou ochranou (bimetalový spínač nebo PTC
senzor; volitelná výbava)

2

Tepelná ochrana zabudována v krytce kabelu (Bimetal 80 °C)

VAROVÁNÍ
Neodborně provedené elektrické připojení.
Nebezpečí věcných škod!
• Nikdy nepřipojujte PTC senzory na napětí, které je větší než 2,5 V.
Bimetalový spínač a PTC
senzor pro sledování
teploty:

Čidla sledování teploty chrání vinutí elektrického motoru před příliš vysokými
teplotami. Při tom se používají bimetalové spínače (NC) a termistory s
kladným teplotním součinitelem (PTC). Na rozdíl od bimetalových spínačů
dokážou termistory s kladným teplotním součinitelem elektrický motor
ochránit i v případě blokování rotoru a ztíženého rozběhu.
Na horním čele vinutí jsou zabudovány tři bimetalové spínače 150 °C a tři
termistory s kladným teplotním součinitelem 150 °C, a to vždy za sebou. Na
každé fázi se nachází po jednom čidle. Připojovací kabely čidel jsou, v
závislosti na konfiguraci, rozvedeny prostřednictvím řídicích kabelů.
Pouze pro typ BN: Přídavně jsou jako regulátory zabudovány dva
bimetalové spínače 130 °C, zapojené za sebou. Termistory s kladným
teplotním součinitelem jsou vedeny v samostatném proudovém obvodu.
Činnost čidel sledování teploty, jako jsou bimetalové spínače nebo
termistory s kladným teplotním součinitelem, musí být vždy vyhodnocována
řídicí jednotkou motoru. Bimetalové spínače lze připojit k elektronické
vyhodnocovací jednotce nebo je navázat přímo na řídicí jednotku (max.
250 VAC, 2,5 A). Termistory s kladným teplotním součinitelem lze
provozovat a jejich činnost vyhodnocovat pouze prostřednictvím
certifikované elektronické vyhodnocovací jednotky. V případě provozu s
měničem frekvence (MF) musejí být ke sledování teploty použity vždy
termistory s kladným teplotním součinitelem.

Hidrostal AG
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Při tom je nutno splnit následující podmínky: V případě reakce omezovačů
teploty se musí čerpadlo okamžitě vypnout a NESMÍ se po vychladnutí
automaticky opětovně spustit. Dříve, než bude čerpadlo opětovně uvedeno
do provozu, musí být zjištěna příčina reakce a odstraněny chyby. Je však
nutno dbát na to, aby opravy čerpadla prováděl vždy pouze autorizovaný
odborný personál.
Pouze pro typ BN: V případě reakce regulátoru musí řídicí jednotka čerpadlo
vypnout. Po vychladnutí se čerpadlo smí automaticky opětovně spustit.

4.4 Hydraulika
3

4

2

1

5

1

Sací kužel

2

Šroubové odstředivé kolo (oběžné kolo)

3

Výtlačná příruba

4

Spirálové těleso

5

Sací příruba

4.5 Přípojky
Čerpadlo je k přívodu elektřiny připojeno elektrickým kabelem. Schéma
zapojení přívodu viz Příloha [▶ 56].
Provedení a dokumentace přívodu na straně zařízení je v zodpovědnosti
stavitele zařízení a není předmětem tohoto provozního návodu.
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4.6 Ovládací prvky
UPOZORNĚNÍ
Přístroj nemá žádné vlastní ovládací prvky. Ovládání se provádí přes řídicí
jednotku zařízení.
Řídicí jednotka není předmětem tohoto provozního návodu.

Hidrostal AG

27 / 56

5 | Přeprava a skladování

5 Přeprava a skladování
Přeprava čerpadla v rámci výstavby nebo modernizace zařízení je v
zodpovědnosti stavitele zařízení. Stavitel zařízení předá zařízení jako
provozuschopné provozovateli.
Tato kapitola se zabývá přepravou a skladováním náhradního čerpadla.

5.1 Přeprava
VÝSTRAHA
Chování v rozporu se zásadami bezpečnosti.
Neodborné zacházení z důvodu nedostatečné kvalifikace a znalostí.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Dodržujte pokyny a požadavky na personál podle kapitoly Požadavky na
bezpečnost [▶ 9].

5.1.1 Symboly a údaje na obalu
Podle velikosti a provedení se přepravní jednotka hodí k přepravě
vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem.
Údaje o hmotnosti se nacházejí, podle typu obalu, buď na vnějším obalu,
nebo na typovém štítku čerpadla.
• Věnujte pozornost symbolům a údajům na obalu.
Šipky znázorňují horní stranu balíku. Musí vždy ukazovat směrem nahoru,
jinak může dojít k poškození obsahu.

• Vázací prostředky (vázací řetěz, zvedací pás) nasaďte pouze na místa
označená tímto symbolem.

Označuje těžiště balíků.
• Při zvedání a přepravě dávejte pozor na polohu těžiště.
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• Chraňte balíky před vlhkostí a skladujte je v suchu.

Označuje balíky, které nejsou stohovatelné.

5.1.2 Balení s vázacími oky
Balení, která mají vázací oka, se mohou přepravovat přímo jeřábem za
následujících podmínek:
• Jeřáb a zdvihací prostředky musí být dimenzovány pro hmotnost
přepravovaných předmětů.
• Obsluha musí být oprávněna k obsluze jeřábu.
Ochranné pomůcky:
• ochranná helma
1. Pásy nebo vícebodové závěsy upevnit odpovídajícím způsobem.
2. Ujistit se, že přepravovaný předmět visí rovně, popřípadě je nutno dávat
pozor na těžiště, jestli není mimo střed.
3. Zahájení přepravy.

5.1.3 Přeprava palety pomocí vysokozdvižného
vozíku
Balíky upevněné na paletách lze přepravovat vysokozdvižným vozíkem za
následujících podmínek:
• Vysokozdvižný vozík musí být dimenzován na hmotnost přepravovaných
předmětů.
• Přepravovaný předmět musí být na paletě bezpečně upevněn.
Personál:
• Řidič vysokozdvižného vozíku
1. Najeďte vidlemi vysokozdvižného vozíku mezi nebo pod nosníky palety.
2. Zajeďte vidlemi tak hluboko, aby na protější straně vyčnívaly.
3. Ujistěte se, že se paleta s těžištěm mimo střed nemůže převrhnout.
4. Nadzvedněte paletu s přepravovaným předmětem a začněte ji
přepravovat.

Hidrostal AG
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5.1.4 Přeprava palety pomocí jeřábu
Přepravované předměty, které jsou upevněny na paletách, se mohou
přepravovat jeřábem za následujících podmínek:
• Jeřáb a zdvihací prostředky musí být dimenzovány pro hmotnost
přepravovaných předmětů.
• Obsluha musí být oprávněna k obsluze jeřábu.
1. Pásy nebo vícebodové závěsy upevnit na paletu odpovídajícím
způsobem a zajistit ji proti posunutí.
2. Zkontrolovat, jestli vázací prostředky nepoškozují přepravované
předměty. Je-li to nutné, musí se použít jiné vázací prostředky.
3. Ujistěte se, že se paleta s těžištěm mimo střed nemůže převrhnout.
4. Zahájení přepravy.

5.1.5 Přepava nevybaleného čerpadla jeřábem
VÝSTRAHA
Zavěšená břemena.
Korozí a/nebo mechanickým namáháním oslabené závěsné body.
Nebezpečí usmrcení!
• Používejte výhradně vhodné zdvihací prostředky.
• Máte-li podezření, že došlo k oslabení závěsných bodů: Zajistěte
břemeno za pomoci přídavných vázacích prostředků, vhodných pro daný
účel.
• Břemeny pohybujte pouze tehdy, jsou-li pod dozorem.
• Nikdy nevstupujte pod zavěšená břemena.
• Dříve, než opustíte pracoviště, spusťte břemeno dolů.

5.2 Skladování
UPOZORNĚNÍ
Dodací list čerpadla obsahuje důležité údaje k dovolené montážní poloze
čerpadla.
• Dodací list nebo jeho kopii uskladnit společně s čerpadlem.

UPOZORNĚNÍ
Přepravní obal chrání čerpadlo také během skladování.
Přepravní obal náhradního čerpadla se může použít pro zpětnou přepravu
vadného čerpadla.
Skladování čerpadla

Čerpadlo skladovat za následujících podmínek:
• Neskladovat venku.

30 / 56

Hidrostal AG

Přeprava a skladování | 5

• Skladovat v suchém a bezprašném prostředí.
• Nevystavovat agresivním médiím.
• Nevystavovat mechanickým otřesům a vibracím.
• Hřídel oběžného kola protočte každé dva týdny přes hlavní šroub, aby se
zabránilo škodám vzniklým nečinností. Pokud není možné provést
protočení v přepravním obalu, čerpadlo z něj vyjměte a po protočení
hřídele ho zase do tohoto obalu uložte.
• Teplota skladování: –10 … +40 °C.
• Relativní vlhkost vzduchu: max. 60 %.
• Při skladování delším než 3 měsíce je nutno kontrolovat pravidelně
všeobecný stav všech dílů a obalu.
• Musí se zajistit, aby konce kabelů nepřišly do styku s vodou, protože
účinkem kapilárních sil se voda natáhne do kabelu.

VAROVÁNÍ
Zmrzlá kapalina uvnitř použitého čerpadla.
Nebezpečí roztrhnutí skříně čerpadla!
ü Před uskladněním použitého čerpadla:
• Ujistit se, že je olej bez obsahu vody, viz kapitola Zkontrolovat olej
[▶ 40].
• Ujistit se, že všechny dutiny v čerpadle jsou bez vody.

UPOZORNĚNÍ
Podle okolností se na obalech mohou nacházet pokyny ke skladování, které
jsou nad rámec zde uvedených požadavků. Tyto pokyny se musí dodržovat.

Hidrostal AG
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6 Instalace a první uvedení do
provozu
Instalace a první uvedení do provozu v rámci výstavby nebo modernizace
zařízení je v zodpovědnosti stavitele zařízení. Stavitel zařízení předá
zařízení jako provozuschopné provozovateli. Instalace a první uvedení do
provozu není proto předmětem tohoto provozního návodu.
Výměna vadného čerpadla za náhradní čerpadlo je popsána v kapitole
Výměna čerpadla [▶ 43].
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7 Obsluha a zvláštní provoz
Čerpadlo nemá žádné vlastní ovládací prvky.
Zapnutí a vypnutí a také sledování čerpadla se provádí přes řídicí jednotku
zařízení, ve kterém je čerpadlo instalováno.
Řídicí jednotka zařízení není předmětem tohoto provozního návodu.

7.1 Úplné vyčerpání jímky
VÝSTRAHA
Výbušná prostředí v prostoru čerpadla.
Nebezpečí výbuchu!
• Ujistěte se, že úplné vyčerpání jímky NEPOVEDE k tomu, že se výbušné
látky nasají do čerpadla.

UPOZORNĚNÍ
Následně specifikovaná omezení platí pouze pro čerpadla typů BN2 a BN3,
která musejí být provozována výhradně jako ponořená.
Čerpadla typů BE2 a BK3 mohou být provozována jak v ponořeném stavu,
tak i v trvale vynořeném stavu, a tudíž NEPODLÉHAJÍ následně
specifikovaným omezením.
Jestliže se jímka musí úplně vyčerpat, z důvodu čištění, údržby atd., motor
se nutně vynoří a ztratí tak svoje chlazení. Povoz čerpadla v takových
podmínkách musí být časově omezen a sledován.
Maximální provozní doba se sníženým chlazením závisí na hydraulickém
zatížení, teplotě okolního prostředí a média a na rychlosti vynoření.
Za přibližnou hodnotu maximální přípustné provozní doby ve vynořeném
stavu při jmenovitém výkonu a okolní teplotě 40 °C se považuje 10 minut.
Za přibližnou hodnotu minimální doby chladnutí měřené od úplného
ponoření motoru do doby, než je povoleno čerpadlo znovu zapnout, se
považují 2 minuty.

Hidrostal AG
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8 Opravy
VÝSTRAHA
Chování v rozporu se zásadami bezpečnosti.
Neodborné zacházení z důvodu nedostatečné kvalifikace a znalostí.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Dodržujte pokyny a požadavky na personál podle kapitoly Požadavky na
bezpečnost [▶ 9].

VÝSTRAHA
Kontakt s infekčními látkami.
Nebezpečí těžkých onemocnění!
• Provozovatel zařízení si musí vyžádat závazné informace o nebezpečí,
které může způsobit médium.
• Nosit osobní ochranné pracovní prostředky.
• Důkladně čistit čerpadlo.
• Odborně zlikvidovat kapalinu, která se vypouští z olejové nádržky.
• Důkladně vyčistit po použití nástroje.

VÝSTRAHA
Výbušná prostředí.
Nebezpečí usmrcení!
• Před zahájením prací si vyžádejte písemné povolení k práci.
• Ujistit se, že pracovní prostor je dostatečně odvětraný, aby během prací
nevzniklo výbušné prostředí.
• Jestliže se výbušné prostředí nemůže v pracovním prostoru zcela
vyloučit: Používat pouze nástroje, které jsou schváleny pro použití ve
výbušném prostředí.

UPOZORNĚNÍ
Použití náhradních dílů, které patří k jinému typu čerpadla.
Použití neoriginálních náhradních dílů.
Ztráta schválení pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu!
• Schválení čerpadla pro provoz v prostorách s nebezpečím výbuchu je
vázáno na zachování konstrukčního stavu, který je dokumentován a
uschován výrobcem.
• Při použití náhradních dílů z jiného typu čerpadla nebo neoriginálních
náhradních dílů ztrácí čerpadlo schválení pro použití v prostorech s
nebezpečím výbuchu.
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VÝSTRAHA
Práce v místě čerpadla, hluk od sousedních čerpadel, zaplavení nádrže.
Nebezpečí zranění!
Nebezpečí trvalého poškození zdraví!
• V blízkosti běžících čerpadel noste vždy ochranu sluchu.
• Před vstupem do nádrže zajistěte u řídicího pracoviště, aby nedošlo k
zaplavení nádrže během výkonu prací.

8.1 Plán údržby
Interval

Údržbářské práce

poprvé po cca 1000 ph Zkontrolovat čerpadlo, jestli není poškozeno, viz kapitola
(provozních hodinách) Pohledová kontrola [▶ 37]
každý rok

Personál
Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Zkontrolovat olej, viz kapitola Zkontrolovat olej [▶ 40]

Odborný personál

Zkontrolovat čerpadlo, jestli není poškozeno, viz kapitola
Pohledová kontrola [▶ 37]

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Zkontrolovat elektromotor, víko motoru, kabelový přívod a Kvalifikovaný elektrikář
kabel, jestli nejsou poškozené a jestli jsou spoje bez
odporu, viz kapitola Pohledová kontrola [▶ 37]
Zkontrolovat olej, viz kapitola Zkontrolovat olej [▶ 40]

Odborný personál

Zkontrolovat vůli oběžného kola, popřípadě seřídit, viz
Odborný personál
kapitolu Zkontrolovat/seřídit vůli oběžného kola [▶ 37]
po čerpání pevných
látek, např. štěrku

Hidrostal AG

Zkontrolovat vůli oběžného kola, popřípadě seřídit, viz
Odborný personál
kapitolu Zkontrolovat/seřídit vůli oběžného kola [▶ 37]
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8.2 Servisní přípojky a revizní otvory
1

Připevňovací šroub vinutí statoru

2

Zátka motoru, přístup k motorovému prostoru

3

Olejová komora

1
2
3

VÝSTRAHA
Otevřené inspekční otvory na spirálovém tělese.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Revizní otvory se mohou otevřít pouze při úplném zastavení a s vypnutým
napájením zajištěným proti opětovnému zapnutí.
Revizní otvory lze otevřít pouze pomocí nástrojů. Po skončení prací a před
opětovným uvedením do provozu se musí revizní otvory uzavřít a všechny
upevňovací prostředky zase řádně namontovat zpět.

8.3 Utahovací moment pro namazané
závity
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Velikost závitu

Utahovací moment pro
závity z nerezové oceli
A1/A2/A4 [Nm]

M6

7

M8

17,5

M10

35,5

M12

61,5

M16

147
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Velikost závitu

Utahovací moment pro
závity z nerezové oceli
A1/A2/A4 [Nm]

M20

285

M24

310

8.4 Údržbové práce
Osobní ochranné pracovní prostředky:
• Ochranný pracovní oděv
• Ochranné rukavice
• Bezpečnostní obuv
• ochranné brýle
• ochrana sluchu

8.4.1 Přípravné práce pro údržbu
1. Vypnout čerpadlo příp. zařízení a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.
ü Jestliže čerpadlo je ponořeno v jímce:
2. Čerpadlo vytáhnout pomocí vhodného zdvihacího prostředku.
3. Čerpadlo ostříkejte vodou.
4. Čerpadlo postavit ve vzpřímené poloze na podložku a pomocí
zdvihacího prostředku ho zajistit v místě pohonné jednotky proti
překlopení.

8.4.2 Pohledová kontrola
8.4.2.1 Čerpadlo a motor
Personál:
• Instruovaná osoba (pracovník obsluhy)
1. Zkontrolovat, jestli čerpadlo není mechanicky poškozeno.

8.4.2.2 Elektromotor, víko motoru, kabelový přívod a kabel
Personál:
• Kvalifikovaný elektrikář
1. Zkontrolovat elektromotor, víko motoru, kabelový přívod a kabel, jestli
nejsou poškozené.

8.4.3 Zkontrolovat/seřídit vůli oběžného kola
Personál:
• Odborný personál

Hidrostal AG
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Osobní ochranné pracovní prostředky:
• Ochranný pracovní oděv
• Bezpečnostní obuv
Potřebné nářadí
• Listová měrka

8.4.3.1 Zkontrolovat vůli oběžného kola „B“

B

2

1
5
3
4
Vůle oběžného kola „B“ je mezera mezi oběžným kolem (1) a zpětným
kuželem (2).
Vůle oběžného kola „B“ musí být co nejmenší, aby se do prostoru těsnění
nedostávala vlákna nebo pevné látky. Abrazivní média mohou vůli časem
zvětšit.
1. Ujistit se, že čerpadlo je postaveno na podložce ve vzpřímené poloze a
pomocí zdvihacího prostředku zajištěno v místě pohonné jednotky proti
překlopení.
2. Odstraňte tři válcové inbusové šrouby (3).
3. Odstraňte podnož (4).
4. Stáhněte sací armaturu (5) spolu s distančními podložkami.
5. Spárovou měrkou změřte na obvodu na více místech vůli oběžného kola
„B“ mezi oběžným kolem (1) a zpětným kuželem (2).
6. Nejmenší naměřenou hodnotu porovnat s hodnotou v následující
tabulce:
Velikost hydrauliky

Přípustná vůle oběžného
kola „B“

BN2, BE2, BN3, BK3

0,2 … 0,5 mm

UPOZORNĚNÍ
Při příliš velké nebo příliš malé vůli kontaktujte servisní místo, viz Impresum
[▶ 2].
7. Upevněte sací armaturu (5) distančními podložkami a podnož (4) třemi
válcovými inbusovými šrouby ke spirálovému tělesu.
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8.4.3.2 Zkontrolovat vůli oběžného kola „S“

1

S

2

Vůle oběžného kola „S“ je vůle mezi vrcholem oběžného kola (1) a
opotřebitelným kuželem (2).
• Spárovou měrkou zkontrolujte podle výkresu vůli „S“. Špička oběžného
kola se nesmí otírat o opotřebitelný kužel.

UPOZORNĚNÍ
Doléhá-li nebo otírá-li se vrchol oběžného kola o opotřebitelný kužel,
kontaktujte servisní místo, viz Impresum [▶ 2].

8.4.3.3 Zkontrolovat vůli oběžného kola „C“

1

2

C
Vůle oběžného kola „C“ je mezera mezi oběžným kolem (1) a vstupním
kuželem (2).
1. Spárovou měrkou změřit mezeru mezi oběžným kolem (1) a vstupním
kuželem (2) po 0, ¼, ½ a ¾ otáčce oběžného kola.
2. Naměřenou hodnotu porovnat s max. přípustnou hodnotou v následující
tabulce. Mezera smí být libovolně malá, přesto se oběžné kolo (1) nesmí
na žádném místě odírat o vstupní kužel (2).
3. Jestliže naměřené hodnoty překračují max. přípustné hodnoty nebo se
oběžné kolo (1) odírá a vstupní kužel (2), musí se vůle oběžného kola
seřídit, viz Nastavení vůle oběžného kola „C“ [▶ 40].

Hidrostal AG

Velikost hydrauliky

Max. vůle oběžného kola „C“

BN2, BE2, BN3, BK3

0,3 mm
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8.4.3.4 Nastavení vůle oběžného kola „C“
Vůle oběžného kola se nastavuje pomocí kroužků různé tloušťky.
1. Ujistěte se, že vůle oběžného kola „S“ leží v dovoleném rozsahu, viz
kapitola Zkontrolovat vůli oběžného kola „S“ [▶ 39].
2. Ujistit se, že čerpadlo je postaveno na podložce ve vzpřímené poloze a
pomocí zdvihacího prostředku zajištěno v místě pohonné jednotky proti
překlopení.
3. Odstraňte všechny válcové inbusové šrouby (1) a pružinové podložky
(2).
5

2
1

3

4

4. Zdvihněte pohonnou jednotku a schránku hydrauliky čerpadla (3) ze sací
armatury (4).
Typ čerpadla

Dodávané distanční kroužky,
tloušťka v mm

BN2, BE2

0,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

BN3, BK3

0,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

UPOZORNĚNÍ
Na každých 0,5 mm tloušťky distančního kroužku se vůle oběžného kola „C“
zvětší o cca 0,35 mm.
5. Nasaďte tolik kroužků (5), až bude vůle oběžného kola odpovídat
předepsané hodnotě, viz tabulka v kapitole Zkontrolovat vůli oběžného
kola „C“ [▶ 39].
6. Čerpadlo opět smontujte.
7. Spárovou měrkou zkontrolujte mezeru „C“ mezi oběžným kolem a
vstupním kuželem po 0, ¼, ½ a ¾ otáčce oběžného kola, viz
Zkontrolovat vůli oběžného kola „C“ [▶ 39].
8. Pokud se mezera „C“ odchyluje od předepsané hodnoty, upravte
tloušťku distančních kroužků.
C

8.4.4 Zkontrolovat olej
8.4.4.1 Účel kontroly oleje
Olejová komora je bariérou mezi komorou čerpadla na jedné straně a
pohonnou jednotkou na straně druhé. Chrání tím pohonnou jednotku před
vniknutím média.
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Kromě toho olej přenáší odpadní teplo z pohonné jednotky na médium a
přispívá tak ke chlazení čerpadla.
Olejová komora je utěsněná kluzným těsnicím kroužkem jak na straně
komory čerpadla, tak na straně pohonné jednotky.
Kluzný těsnicí kroužek, jako „dynamické těsnění“, NETĚSNÍ perfektně, ale
ztráta těsnosti neporušeného kluzného těsnicího kroužku je přesto velmi
malá.
V důsledku provozního opotřebení, především při čerpání abrazivních médií,
se ztráta těsnosti kluzného těsnicího kroužku do komory čerpadla zvyšuje a
zvětšuje se průnik média do olejové komory.
Jestliže je čerpadlo vybaveno čidlem vlhkosti (volitelná výbava pouze u BN3,
BK3) a jeho údaje jsou správně vyhodnocovány řídicí jednotkou, vyvolá
nadměrný průnik média do olejové komory včas alarm. Čerpadlo se tak
může odstavit z provozu a být opraveno dříve, než dojde k nákladnému
poškození pohonné jednotky.
Když
• čerpadlo NENÍ vybaveno čidlem vlhkosti nebo
• čidlo vlhkosti NENÍ vyhodnocováno řídicí jednotkou nebo
• čerpá nevodivé médium nebo
• vzniknou pochybnosti o správné funkci čidla vlhkosti nebo jeho
vyhodnocování,
musí se pravidelně kontrolovat olej.
V důsledku toho se může včas rozpoznat selhání kluzného těsnicího
kroužku a čerpadlo se může odstavit z provozu a opravit dříve, než se
vyskytne nákladné poškození pohonné jednotky.
Při správné funkci kluzného těsnicího kroužku olej nepodléhá žádnému
opotřebení a může se používat téměř neomezeně dlouho.
Personál:
• Odborný personál
Ochranné pomůcky:
• ochranné brýle
• Ochranný pracovní oděv
• Bezpečnostní obuv
Potřebné nářadí:
• Čistá sběrná nádoba
• Průhledný pohárek
• Trychtýř s jemným sítem a/nebo filtrační papír
Předpoklady:
• Ujistit se, že byly provedeny Přípravné práce pro údržbu [▶ 37].

Hidrostal AG

41 / 56

8 | Opravy

VÝSTRAHA
Možný výstřik kapaliny pod tlakem.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Při otevírání uzavíracího šroubu nosit ochranné brýle.

8.4.4.2 Vyprázdnění ve svislé poloze
1. Čerpadlo postavit na sací přírubu.
2. Ujistit se, že čerpadlo je pomocí zdvihacího prostředku zajištěno proti
překlopení.
3. Čerpadlo naklonit tak, aby poloha uzavíracího šroubu (1) byla trochu
zvýšená.
4. Uzavírací šroub povolovat tak dlouho, dokud není slyšet krátké zasyčení
nebo nevystříkne kapalina.
ü Jestliže bylo slyšet krátké zasyčení:
1

5. Pod uzavíracím šroubem je třeba podržet čisticí hadr a čerpadlo naklonit
zpět do svislé polohy. Pokud ani nadále nevytéká kapalina, je
pravděpodobné, že do olejové komory nevniklo žádné nebo jen malé
množství média.
Opět nasaďte uzavírací šroub (1).
ü Jestliže kapalina vytéká:
6. Do olejové komory proniklo značné množství média. Čerpadlo je třeba
dále naklánět, aby plyn nacházející se pod tlakem mohl uniknout.
Jakmile se odbourá přetlak: Opět nasaďte uzavírací šroub (1).
7. Čerpadlo je nutno otočit nebo naklonit tak, aby uzavírací šroub (1) byl
otočený směrem dolů.
8. Pod čerpadlo postavit čistou sběrnou nádobu.
9. Odstranit uzavírací šroub (1).
10. Olej nechat vytéct do sběrné nádoby.

8.4.4.3 Posouzení vypuštěné kapaliny
1. Kapalinu přelijte ze sběrné nádoby do čisté průhledné nádobky, např. do
kádinky, a nechte ji několik minut odstát.
ü Jestliže kapalina je světlá, čistá a řídká, popřípadě se na dně sklenice
usadí trochu vody:
2. Olej dále použít, viz kapitola Opětovné naplnění olejové komory
[▶ 43].
3. Vodu, která se usadila na dně sklenice, zlikvidovat jako zvláštní odpad.
ü Jestliže jsou pochybnosti o dobrém stavu oleje:
4. Kapalinu zlikvidovat jako zvláštní odpad.
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5. Olejovou komoru znovu naplnit novým olejem, viz kapitola Opětovné
naplnění olejové komory [▶ 43].
ü Jestliže kapalina je tmavá a/nebo zůstane zakalená a/nebo hustá, došlo k
značnému průniku média:
6. Kapalinu zlikvidovat jako zvláštní odpad.
7. Čerpadlo předat do opravy do servisního místa z důvodu poruchy
kluzného těsnicího kroužku na straně komory čerpadla.

8.4.4.4 Opětovné naplnění olejové komory
1. Měděný kroužek uzavíracího šroubu (1) vyžíhat nebo nahradit novým
vyžíhaným měděným kroužkem.
ü K plnění čerpadla ve svislé poloze:
2. Čerpadlo postavit vzpřímeně.
ü Při dalším použití už dříve vypuštěných olejů:
2
1

3. Olej, který je zbavený vody, naplnit přes jemné sítko nebo filtrační papír,
popřípadě doplnit novým olejem tak, aby hladina dosáhla těsně pod
otvor pro nalévání oleje, (mezi (2) a (3)).

3

ü Při použití nového oleje:
4. Nový olej naplnit tak, aby hladina dosáhla těsně pod otvor pro nalévání
oleje, (mezi (2) a (3)).
ü K plnění čerpadla ve vodorovné poloze:

45°

5. Ležící čerpadlo otočit tak, aby otvor pro nalévání oleje byl otočená o asi
45° z nejvyšší polohy.
ü Při dalším použití už dříve vypuštěných olejů:
6. Olej, který je zbavený vody, naplnit přes jemné sítko nebo filtrační papír,
popřípadě doplnit novým olejem tak, aby hladina dosáhla těsně pod
otvor pro nalévání oleje.
ü Při použití nového oleje:
7. Nový olej naplnit tak, aby hladina dosáhla těsně pod otvor pro nalévání
oleje.
8. Nasadit uzavírací šroub (1) a rukou utáhnout.
9. Čerpadlo uvést opět do provozu.

8.4.5 Výměna čerpadla
Personál:
• Kvalifikovaný elektrikář
Ochranné pomůcky:

Hidrostal AG
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• Ochranný pracovní oděv
• ochranná helma
• Bezpečnostní obuv
Předpoklady:
• Ujistit se, že byly provedeny Přípravné práce pro údržbu [▶ 37].

8.4.5.1 Kontrola náhradního čerpadla, jestli je vhodné
• Ujistit se, že náhradní čerpadlo je nepoškozené.

VÝSTRAHA
Náhradní čerpadlo bez dostatečné ochrany proti výbuchu.
Nebezpečí výbuchu!
• Ujistit se, že budou použita pouze náhradní čerpadla, která mají stejnou
nebo vyšší ochranu proti výbuchu, viz kapitola Typový štítek [▶ 18].
• Ujistit se, že údaje na typových štítcích vadného čerpadla a náhradního
čerpadla jsou shodné, při nejasnostech se obrátit na dodavatele.
• Ujistit se, že osazení kabelových svazků vadného čerpadla a náhradního
čerpadla je shodné (porovnat schéma zapojení přívodů vadného čerpadla
a náhradního čerpadla).

8.4.5.2 Výměna čerpadla
1. Ve svorkovnici dokumentovat přípojky vadného čerpadla pomocí
fotografií nebo písemných poznámek a porovnat schéma zapojení
přívodů vadného čerpadla a schéma zapojení přívodů náhradního
čerpadla.
2. Ujistit se, že zařízení nebo dotčená část zařízení je odpojena a zajištěna
proti nechtěnému opětovnému zapnutí.
3. Ujistit se, že všechna vedení, která se mají odpojit včetně vedení k dílům
provozní bezpečnosti, jsou bez napětí.
4. Přívody vadného čerpadla odpojit ve svorkovnici.

VÝSTRAHA
Chybějící nebo nedostatečné uzemnění.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Ujistit se, že čerpadlo je připojeno správně na ochranné uzemnění.
5. Ve svorkovnici připojit náhradní čerpadlo podle výkresů popř. podle
schéma zapojení.
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8.4.5.3 Zkontrolovat směr otáčení

VÝSTRAHA
Otáčející se lopatkové kolo čerpadla.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Nikdy nesahat do sací nebo výtlačné příruby.

VAROVÁNÍ
Uvolňující se oběžné kolo při chybném směru otáčení!
Nebezpečí věcných škod!
• Ujistit se, že při uvedení do provozu náhradního čerpadla byl
zkontrolován směr otáčení.

UPOZORNĚNÍ
Chybný směr otáčení.
Velmi snížené čerpané množství!
• V případě chybného směru otáčení pouze zaměnit vodiče čerpadla příp.
změnit otáčky s nesprávným směrem otáčení na odpovídajícím
spouštěcím vypínači v rozvaděči.
• Nikdy nezaměňujte primární přívody elektrického proudu do rozvaděče.
Tím se změní točivé pole pro všechny spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ
Čerpadlo při zavěšení nezapínat! Čerpadlo se při zapnutí začne ihned točit
kolem své osy proti směru otáčení motoru!

Hidrostal AG
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1. Ujistit se, že čerpadlo je postaveno na podložce ve vzpřímené poloze a
pomocí zdvihacího prostředku zajištěno v místě pohonné jednotky proti
překlopení.
2. Čerpadlo zapnout na asi jednu sekundu a přitom sledovat směr trhnutí
při rozběhu.
ü Jestliže při pohledu shora sebou skříň čerpadla trhne proti směru
hodinových ručiček (viz obrázek vedle):
3. Směr otáčení je správný, pokračovat podle bodu 5.
ü Jestliže při pohledu shora sebou skříň čerpadla trhne ve směru
hodinových ručiček:
4. Směr otáčení je chybný.
Při přímém zapojení: zaměnit v rozvaděči 2 ze 3 kabelových vodičů pro
kontrolované otáčky.
Při zapojení hvězda/trojúhelník: zaměnit v rozvaděči U1 s W1 a U2 s
W2.
5. U čerpadlových jednotek s více otáčkami se musí kontrola zopakovat pro
každé otáčky.
6. Čerpadlo uvést do provozu.

8.5 Opatření po ukončení prací
Po ukončení údržbářských prací a před zapnutím zařízení se musí provést
následující kroky:
1. Zkontrolujte, zda jsou pevně utaženy všechny předtím povolené
šroubové spoje.
2. Zkontrolujte, zda jsou řádně namontována všechna předtím odstraněná
ochranná zařízení a kryty.
3. Ujistěte se, že byly z pracovní oblasti odstraněny všechny použité
nástroje, materiály a ostatní výstroj.
4. Vyčistit pracovní prostor a zařízení a odstranit eventuálně uniklé látky,
jako jsou např. kapaliny, zpracovaný materiál apod.
5. Ujistit se, že všechna bezpečnostní zařízení tohoto zařízení perfektně
fungují.
6. Zajistit, aby se žádné osoby nezdržovaly v nebezpečném prostoru.
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9 Poruchy
V následující kapitole jsou popsány možné příčiny poruch a práce k jejich
odstranění. V případě vyššího výskytu poruch je nutno zkrátit intervaly
údržby podle skutečného zatížení. V případě poruch, které nelze pomocí
níže uvedených pokynů odstranit, kontaktujte výrobce nebo servisního
partnera, viz Impresum [▶ 2].

9.1 Bezpečnost
Elektrické zařízení

NEBEZPECI
Dotyk částí pod napětím.
Nebezpečí usmrcení!
• Před zahájením prací je nutné vypnout elektrické napájení a zajistit ho
proti opětovnému zapnutí.

Zajištění proti opětovnému zapnutí

VÝSTRAHA
Neoprávněné opětovné zapnutí elektrického napájení.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Zajistit, aby nedošlo k zapnutí napájení elektrickou energií, dokud se v
nebezpečném prostoru zdržují osoby.

Výbušné prostředí

VÝSTRAHA
Výbušné prostředí.
Nebezpečí usmrcení!
• Před zahájením prací si vyžádejte písemné povolení k práci.
• Ujistit se, že pracovní prostor je dostatečně odvětraný, aby během prací
nevzniklo výbušné prostředí.
• Jestliže se výbušné prostředí nemůže v pracovním prostoru zcela
vyloučit: Používat pouze nástroje, které jsou schváleny pro použití ve
výbušném prostředí.
Chování v případě poruch

Zásadně platí:
1. V případě poruch, které představují bezprostřední nebezpečí pro osoby
nebo věci, okamžitě vypněte nouzový vypínač.

Hidrostal AG
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2. Zařízení zajistit proti opětovnému zapnutí a také proti automatickému
zapnutí!
3. O poruše okamžitě informovat odpovědnou osobu v místě provozu.
4. Zjistěte příčinu poruchy.
5. Poruchu nechat ihned odstranit oprávněnými kvalifikovanými pracovníky
nebo ji odstranit osobně.

UPOZORNĚNÍ
V následující tabulce poruch je uvedena informace, kdo je oprávněn
odstranit poruchu.

9.2 Tabulka poruch
Popis chyby

Příčina

Náprava

Personál

Čerpadlo nečerpá

Čerpadlo není
odvzdušněno

Čerpadlo odvzdušnit

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Příliš nízké otáčky

Zkontrolovat všechny tři fáze,
Kvalifikovaný
zda jsou v pořádku, zkontrolovat elektrikář
frekvenci sítě a zapojení fází

Příliš nízké otáčky při
provozu s měničem
kmitočtu

Zkontrolovat nastavené otáčky
na měniči kmitočtu

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Přisávání vzduchu na
vstupu

Zkontrolovat sací potrubí, popř.
úroveň hladiny kapaliny

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Ucpané výtlačné
potrubí / zavřené
šoupátko

Zkontrolovat výtlačné potrubí/
šoupátko

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)

Vzduch nebo plyn na
Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
zadní straně oběžného nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)
kola

Nedostatečné množství
čerpaného média

Příliš vysoká dopravní
výška (vyšší než
vypočtená)

Zkontrolovat dopravní výšku,
zkontrolovat šoupátko

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Ucpané oběžné kolo
nebo sací potrubí

Zkontrolovat čerpadlo a sací
potrubí, zda nejsou ucpané

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Přisávání vzduchu na
vstupu

Zkontrolovat sací potrubí, popř.
úroveň hladiny kapaliny

Odborný personál

Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)

Chybný směr otáčení

Zkontrolovat směr otáčení,
popřípadě opravit, viz kapitolu
Zkontrolovat směr otáčení
[▶ 45]

Kvalifikovaný
elektrikář

Zkontrolovat dopravní výšku

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Zvýšené vibrace

Příliš vysoká dopravní
výška (vyšší než
vypočtená)
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Popis chyby

Příčina

Náprava

Příliš nízké otáčky

Zkontrolovat všechny tři fáze,
Kvalifikovaný
zda jsou v pořádku, zkontrolovat elektrikář
frekvenci sítě a zapojení fází

Koncentrace kalu je
vyšší, než je přijatelné

Zkontrolovat koncentraci kalu

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Ucpané oběžné kolo
nebo sací potrubí

Zkontrolovat čerpadlo a sací
potrubí, zda nejsou ucpané

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Příliš velká vůle
oběžného kola

Zkontrolovat vůli oběžného kola

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Poškozené oběžné kolo Zkontrolovat oběžné kolo, zda
není poškozené, popřípadě
vyměnit

Personál

Servisní místo

Příliš nízké napětí

Zkontrolovat napětí, při zapojení Kvalifikovaný
rozběhu Y/Δ: zkontrolovat funkci elektrikář
přepínání

Nedostatečný čerpací tlak Příliš nízké otáčky

Zkontrolovat všechny tři fáze,
Kvalifikovaný
zda jsou v pořádku, zkontrolovat elektrikář
frekvenci sítě a zapojení fází

Příliš nízké otáčky při
provozu s měničem
kmitočtu

Zkontrolovat nastavené otáčky
na měniči kmitočtu

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)

Koncentrace kalu je
vyšší, než je přijatelné

Zkontrolovat koncentraci kalu

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Chybný směr otáčení

Zkontrolovat směr otáčení,
popřípadě opravit, viz kapitolu
Zkontrolovat směr otáčení
[▶ 45]

Kvalifikovaný
elektrikář

Příliš velká vůle
oběžného kola

Zkontrolovat vůli oběžného kola, Odborný personál
popřípadě seřídit, viz kapitolu
Zkontrolovat/seřídit vůli
oběžného kola [▶ 37]

Poškozené oběžné kolo Zkontrolovat oběžné kolo, zda
není poškozené, popřípadě
vyměnit

Servisní místo

Příliš nízké napětí

Kvalifikovaný
elektrikář

Kontrola napnutí

Příliš malé oběžné kolo Zkontrolovat oběžné kolo,
případně vyměnit

Odborný personál
Servisní místo

Vzduch nebo plyn na
Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
zadní straně oběžného nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)
kola
Vzduch v sacím potrubí Zkontrolovat sledování úrovně
hladiny
Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Hidrostal AG

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)
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Popis chyby

Příčina

Náprava

Personál

Pokles čerpaného
množství
nebo
ztráta tlaku po rozběhu

Přisávání vzduchu na
vstupu

Zkontrolovat sledování úrovně
hladiny

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Vibrace

Příliš vysoké otáčky

Zkontrolovat všechny tři fáze,
Kvalifikovaný
zda jsou v pořádku, zkontrolovat elektrikář
frekvenci sítě a zapojení fází

Příliš vysoké otáčky při Zkontrolovat nastavené otáčky
Instruovaná osoba
provozu s měničem
na měniči kmitočtu, popřípadě je (pracovník obsluhy)
kmitočtu
snížit
Vzduch v sacím potrubí Zkontrolovat sledování úrovně
hladiny

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Ucpané výtlačné
potrubí / zavřené
šoupátko

Zkontrolovat výtlačné potrubí/
šoupátko

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)

Příliš vysoká dopravní
výška (vyšší než
vypočtená)

Zkontrolovat dopravní výšku,
zkontrolovat šoupátko

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Ucpané oběžné kolo
nebo sací potrubí

Zkontrolovat čerpadlo a sací
potrubí, zda nejsou ucpané

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Poškozené oběžné kolo Zkontrolovat oběžné kolo, zda
není poškozené, popřípadě
vyměnit

Servisní místo

Motor je poškozený

Kvalifikovaný
elektrikář

Zkontrolovat motor, popřípadě
opravit

Servisní místo

Přetížený motor
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Volné ukotvení

Zkontrolovat ukotvení, popřípadě Odborný personál
opravit

Opotřebované ložisko

Zkontrolovat ložisko, zda není
poškozené, popřípadě vyměnit

Odborný personál

Oběžné kolo je
nevyvážené

Zkontrolovat oběžné kolo,
případně vyměnit

Odborný personál

Oběžné kolo drhne o
sací armaturu

Zkontrolovat vůli oběžného kola, Odborný personál
popřípadě seřídit, viz kapitolu
Zkontrolovat/seřídit vůli
oběžného kola [▶ 37]

Ucpané výtlačné
potrubí / zavřené
šoupátko

Zkontrolovat výtlačné potrubí/
šoupátko

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Koncentrace kalu je
vyšší, než je přijatelné

Zkontrolovat koncentraci kalu

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Příliš vysoké otáčky

Zkontrolovat všechny tři fáze,
Kvalifikovaný
zda jsou v pořádku, zkontrolovat elektrikář
frekvenci sítě a zapojení fází

Servisní místo
Servisní místo
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Popis chyby

Příčina

Náprava

Personál

Příliš vysoké otáčky při Zkontrolovat nastavené otáčky
Instruovaná osoba
provozu s měničem
na měniči kmitočtu, popřípadě je (pracovník obsluhy)
kmitočtu
snížit
Specifická hmotnost
čerpaného média je
vyšší, než je přijatelné

Zkontrolovat specifickou
hmotnost čerpaného média

Odborný personál

Motor je poškozený

Zkontrolovat motor, popřípadě
opravit

Kvalifikovaný
elektrikář
Servisní místo

Příliš nízké napětí

Kontrola napnutí

Kvalifikovaný
elektrikář

Ztráta chladicí kapaliny Zkontrolovat stav chladicí
Odborný personál
kapaliny nebo oleje, popřípadě
doplnit, viz kapitolu Zkontrolovat
olej [▶ 40]
Namontováno
Zkontrolovat typ oběžného kola
nesprávné oběžné kolo

Čerpadlo neběží

Servisní místo

Oběžné kolo drhne o
sací armaturu

Zkontrolovat vůli oběžného kola, Instruovaná osoba
popřípadě seřídit, viz kapitolu
(pracovník obsluhy)
Zkontrolovat/seřídit vůli
oběžného kola [▶ 37]

Hustý kal a malá vůle
oběžného kola

Zvětšit vůli oběžného kola

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Vypnutý hlavní vypínač Nastavte hlavní vypínač do
polohy „On“

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Tepelná nadproudová
ochrana zareagovala
nebo není správně
připojena

Zkontrolovat nadproudovou
ochranu

Kvalifikovaný
elektrikář

Motor je poškozený

Zkontrolovat motor, popřípadě
opravit

Kvalifikovaný
elektrikář
Servisní místo

Příliš nízké napětí

Kontrola napnutí

Není dosaženo hladiny Zkontrolovat hladinu kapaliny;
pro sepnutí; vadná
zkontrolovat funkci hladinového
sonda nebo spínač
spínače, popřípadě vyměnit
Čerpadlo je příliš hlučné

Kvalifikovaný
elektrikář
Odborný personál

Příliš vysoké otáčky při Zkontrolovat nastavené otáčky
Instruovaná osoba
provozu s měničem
na měniči kmitočtu, popřípadě je (pracovník obsluhy)
kmitočtu
snížit
Přisávání vzduchu na
vstupu

Zkontrolovat sací potrubí, popř.
úroveň hladiny kapaliny

Vzduch nebo plyn v
čerpaném médiu

Zkontrolovat přítomnost vzduchu Instruovaná osoba
nebo plynu v čerpaném médiu
(pracovník obsluhy)

Příliš vysoká sací výška Zkontrolovat sací výšku

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Nedostatečný sací tlak Zkontrolovat sací tlak, popřípadě Odborný personál
u horkých kapalin
jej zvýšit
Hidrostal AG
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Popis chyby

Příčina

Náprava

Personál

Sací potrubí není
dostatečně ponořené

Zkontrolovat hloubku ponoru
sacího potrubí

Instruovaná osoba
(pracovník obsluhy)

Motor je poškozený

Zkontrolovat motor, popřípadě
opravit

Kvalifikovaný
elektrikář
Servisní místo

Volné ukotvení

Zkontrolovat ukotvení, popřípadě Odborný personál
opravit

Oběžné kolo drhne o
sací armaturu

Zkontrolovat vůli oběžného kola, Odborný personál
popřípadě seřídit, viz kapitolu
Zkontrolovat/seřídit vůli
oběžného kola [▶ 37]

Čerpadlo běží vpravo
od charakteristiky
čerpadla

Zkontrolovat provozní údaje a
provozní podmínky

Odborný personál

9.3 Opatření po ukončení prací
Po ukončení údržbářských prací a před zapnutím zařízení se musí provést
následující kroky:
1. Zkontrolujte, zda jsou pevně utaženy všechny předtím povolené
šroubové spoje.
2. Zkontrolujte, zda jsou řádně namontována všechna předtím odstraněná
ochranná zařízení a kryty.
3. Ujistěte se, že byly z pracovní oblasti odstraněny všechny použité
nástroje, materiály a ostatní výstroj.
4. Vyčistit pracovní prostor a zařízení a odstranit eventuálně uniklé látky,
jako jsou např. kapaliny, zpracovaný materiál apod.
5. Ujistit se, že všechna bezpečnostní zařízení tohoto zařízení perfektně
fungují.
6. Zajistit, aby se žádné osoby nezdržovaly v nebezpečném prostoru.
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10 Demontáž
Po dosažení konce životnosti se musí zařízení demontovat a odevzdat k
ekologické likvidaci.

10.1 Bezpečnost
Elektrické zařízení

NEBEZPECI
Dotyk částí pod napětím.
Nebezpečí usmrcení!
• Před zahájením prací je nutné vypnout elektrické napájení a zajistit ho
proti opětovnému zapnutí.

Výbušné prostředí

VÝSTRAHA
Výbušné prostředí.
Nebezpečí usmrcení!
• Před zahájením prací si vyžádejte písemné povolení k práci.
• Ujistit se, že pracovní prostor je dostatečně odvětraný, aby během prací
nevzniklo výbušné prostředí.
• Jestliže se výbušné prostředí nemůže v pracovním prostoru zcela
vyloučit: Používat pouze nástroje, které jsou schváleny pro použití ve
výbušném prostředí.

Hidrostal AG
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Nesprávná demontáž

VÝSTRAHA
Nashromážděná zbytková energie, součásti s ostrými hranami, špice a rohy
na nebo v zařízení nebo na potřebných nástrojích.
Nebezpečí těžkých úrazů!
• Před zahájením prací je nutné zajistit si dostatek místa.
• S otevřenými součástmi s ostrými hranami zacházet opatrně.
• Dbejte na pořádek a čistotu na pracovišti! Volně na sobě položené nebo
pohozené konstrukční součásti a nástroje mohou být příčinou úrazů.
• Součásti demontujte odborným způsobem. Věnujte pozornost vysoké
vlastní hmotnosti některých součástí. Je-li to zapotřebí, použijte zdvihací
prostředky.
• Součásti zařízení zajistěte tak, aby nespadly nebo se nepřevrhly.
• V případě nejasností kontaktujte výrobce.

10.2 Demontáž
Před zahájením demontáže:
• Vypnout zařízení a zajistit proti opětovnému zapnutí.
• Fyzicky odpojit zařízení od veškerého napájení, vybít nashromážděnou
zbytkovou energii.
• Provozní a pomocné látky a také zbývající zpracovávané materiály je
nutné odstranit a ekologicky zlikvidovat.
Potom se součásti a konstrukční skupiny musí odborně očistit a rozebrat s
ohledem na platné místní předpisy bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí.

10.3 Likvidace
Pokud nebyla přijata žádná dohoda o zpětném odběru nebo likvidaci, je
nutné odevzdat rozebrané součásti k recyklaci:
• U kovů zajistěte jejich sešrotování.
• Plastové prvky předejte k recyklaci.
• Ostatní komponenty roztřiďte a zlikvidujte podle typu materiálu.
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UPOZORNĚNÍ
Chybná likvidace materiálů.
Nebezpečí znečištění životního prostředí!
• Elektrický šrot, elektronické komponenty, maziva a jiné pomocné látky
nechat zlikvidovat schválenou odbornou firmou.
• V případě pochybností získáte informace o ekologické likvidaci na
místním obecním úřadě nebo u speciální odborné firmy, zabývající se
likvidací.
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11 Příloha
• Technické výkresy
• Prohlášení o shodě CE
• Seznam náhradních dílů
• Schéma zapojení
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