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Tyto provozní a montážní předpisy jsou určeny pro horizontální, odstředivá, radiální, článková 
čerpadla řady 80-CV-03 vyrobená podle TP 80-CV-03 03/01. Provozní a montážní předpisy 
neobsahují způsob ovládání, jištění a blokování chodu čerpacího soustrojí. Tyto otázky se řeší podle 
projektu pro každou instalaci soustrojí individuálně. Elektrické zařízení musí být před prvním 
spuštěním soustrojí podrobeno výchozí revizi podle § 7, odst. 2, písm. d) vyhl. č. 75/2002 Sb.
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1. VŠEOBECNĚ

Před zahájením práce pečlivě prostudujte tyto návody a dodržujte veškerá ustanovení, která 
obsahuje. Správná montáž, obsluha a údržba zaručí spolehlivý provoz a prodlouží životnost 
čerpadla. Pokud nebudete moci odstranit případné problémy s provozem čerpadla s pomocí tohoto 
návodu, obraťte se na servis výrobce. Tak předejdete případným škodám na čerpadle.

1.1 Symboly bezpečnostních pokynů v textu

- Označuje důležitá sdělení, týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Při takto označených úkonech dbejte zvýšené ostražitosti vzniku úrazu vlastní 
osoby, nebo jiných, na pracovišti přítomných osob.

- Důležitá sdělení, která se týkají bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
z hlediska elektrické bezpečnosti.

- Označuje bezpečnostní pokyny, důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz 
čerpacího soustrojí.

1.2 Označení

Význam typového označení:

80-CV-03-10-LN-00

Změnové číslo
Materiálové provedení
Počet stupňů
Typové označení čerpadla
Jmenovitá světlost výtl. hrdla

Změnové číslo znamená:

Na prvním místě
0x - výplňové provazcové ucpávky
1x - výplňové hnětací ucpávky
2x - mechanické ucpávky

Na druhém místě
x0 - příruba sacího hrdla má 8 otvorů, oběžné kolo "A" (jmenovitý průtok Qj = 10 l.s-1)
x1 - příruba sacího hrdla má 8 otvorů, oběžné kolo "L" (jmenovitý průtok Qj = 5,5 l.s-1)
x2 - příruba sacího hrdla má 4 otvory, oběžné kolo "A" (jmenovitý průtok Qj = 10 l.s-1)
x3 - Příruba sacího hrdla má 4 otvory, oběžné kolo "L" (jmenovitý průtok Qj = 5,5 l.s-1)
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Čerpadlo je opatřeno údajovým a směrovým štítkem. Rám soustrojí má symbolem uzemnění 
označeno místo pro připojení zemnící svorky. Na údajovém štítku jsou kromě typového označení 
další důležité údaje. Kromě názvu výrobce jsou zde také údaje parametrů čerpadla (Q, H, P, n) 
a výrobní číslo - rok výroby, popřípadě další méně významné údaje. U čerpadel pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu také symbol   a označení IM2. Směrový štítek udává směr otáčení 
hřídele.

1.3 Použití

Čerpadla jsou určena pro čerpání čisté a mírně znečistěné pitné a užitkové vody o teplotě do 80O C 
a pH v rozsahu 6 až 11. Max. obsah pevných nevydírajících nečistot je 1% objemové, velikost zrna 
max. 0,5 mm. Stupeň znečistění, velikost a zejména tvrdost pevných příměsí ovlivní ovšem 
životnost čerpadla a může být příčinou přiměřeně rychlejšího opotřebení. V provedení IM2, t.j. 
s výplňovými hnětacími ucpávkami nebo ucpávkami mechanickými, jsou určena pro prostředí, 
kde je pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry, zejména v podzemních částech dolů 
a povrchových instalacích těchto dolů s pravděpodobností vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým 
prachem.

1.4 Popis

Čerpadla jsou horizontální, odstředivá, radiální, článková. Jsou pravotočivá při pohledu od pohonu. 
Pohon je na sací straně čerpadla. Sací hrdlo je vodorovné, směřující vpravo při pohledu od pohonu, 
výtlačné hrdlo je svislé, směřující vzhůru . Axiální hydraulická síla 
je vyrovnávána oboustrannými těsnicími kruhy a odlehčovacími otvory oběžného kola. Hřídel 
je oboustranně uložena ve valivých, tukem mazaných ložiskách. Ložisko na sací straně je kuličkové 
jednořadé a nese jen radiální zatížení. Ložisko na výtlačné straně je dvouřadé kuličkové 
s kosoúhlým stykem a nese kromě radiálního zatížení také zbytkovou axiální hydraulickou sílu. 
Doplňování tuku umožňují mazací hlavice, odstranění přebytečného tuku zajišťují odstřikovací 
kroužky v prostoru ložisek. Propojení předucpávkových prostorů sací a výtlačné strany zajišťuje 
odlehčení výtlačné a zahlcení sací ucpávky. Hřídel je v ucpávkách chráněn ucpávkovými pouzdry. 
Ucpávky mohou být
- výplňové provazcové v jakosti podle čerpané kapaliny
- výplňové hnětací (teflon-grafitové), vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- mechanické, vhodné pro požadavek minim. průsaku a prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti konstrukce jsou patrny ze sestavy čerpadla a seznamu dílců které jsou přílohou tohoto 
návodu.

1.5 Princip práce

Otáčivý pohyb rotoru elektromotoru se přenáší prostřednictvím pružné spojky na rotor čerpadla. 
V čerpadle se mechanická energie rotoru mění na energii hydraulickou. Otáčením lopatek oběžného 
kola vzniká v sání čerpadla zaplněného čerpanou kapalinou podtlak a tak je kapalina přetlakem 
v sání vtlačována do oběžného kola 1. stupně. Tam je kapalině udělena tlaková a kinetická energie 
se kterou kapalina postupuje do rozváděče. Zde se větší část kinetické energie mění na energii 
tlakovou a poté je kapalina převáděčem převedena do sání dalšího stupně čerpadla, kde se proces 
opakuje až nakonec vystupuje kapalina do výtlaku. Přitom tlak vznikající v jednotlivých stupních 
se sčítá a proto tlak ve výtlačném hrdle závisí na počtu stupňů čerpadla. 



Provozní a montážní předpisy
str.   -   5 -

�!!!!

POZOR

2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

♦ Při montáži a demontáži čerpadel, při uvádění do provozu i při běžné manipulaci s nimi 
je nezbytně nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené pro dané 
pracoviště.
♦ Montáž čerpadla, provoz a údržba musí být prováděna v souladu s tímto montážním 
a provozním předpisem.
♦ Demontáž a montáž, stejně jako jakékoli zásahy do částí čerpacího soustrojí se musí provádět 
po odpojení el. vedení elektromotoru. Odpojení musí být řádně označeno výstražnou tabulkou. 
Zásahy do el. vybavení soustrojí smí provádět pouze oprávněná osoba s elektrotechnickou 
kvalifikací podle ČSN 34 3100.
♦ Před každým zásahem do čerpadla (s výjimkou seřízení výplňových provazcových 
nebo hnětacích ucpávek) je nutno nejprve snížit jeho teplotu na nižší než 60O C a zbavit čerpadlo 
tlaku čerpané kapaliny.
♦ Čerpací soustrojí pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být elektrostaticky 
uzemněna.
♦ Čerpadlo se nesmí provozovat bez krytu spojky.
♦ Upozornění umístěná přímo na čerpadle, např. směr otáčení a parametry čerpadla je nutno 
respektovat, údajový štítek nutno udržovat v čitelném stavu.
♦ Při instalaci a provozu soustrojí je nutno zvláště dbát ustanovení ČSN EN 292-2 (Bezpečnostní 
opatření při nouzových situacích) v platném znění.

3. MONTÁŽ

Umístění čerpadla musí být takové, aby umožňovalo pohodlný přístup k čerpadlu ze všech stran 
a dostatečný prostor pro montáž a demontáž. Základ pro soustrojí musí být proveden tak, aby byl 
pevnou oporou soustrojí a tlumil eventuální chvění. Při usazování soustrojí nutno věnovat zvýšenou 
pozornost přesnému vyrovnání čerpadla a hnacího motoru.

Souosost lze kontrolovat jednak spárovou měrkou (obr. 1), která se musí dát zasunout nejméně na 4 
místech po 90 st. nebo vlasovým pravítkem (obr. 2), které se přiloží na obvod spojky v několika 
místech. Spojka je sice poddajná, je však schopna akceptovat nepřesnosti montáže jen v přiměřené 
míře. Čelní roviny obou polovin spojky musí být rovnoběžné, obvodové roviny obou polovin spojky 
musí být v jedné přímce. Mezi oběma polovinami spojky musí být vůle 5 mm.

Soustrojí se podloží klínky tak, aby základový rám byl uložen vodorovně. Do rámu a otvorů 
v základu se založí základové šrouby a poté se rám zalije cementovou kaší a nechá se několik dní 
zatvrdnout. Po zatvrdnutí zálivky se vyjmou podložené klínky a dotáhnou matice základových 
šroubů. Poté se zkontroluje, popřípadě upraví souosost čerpadla a motoru.
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4. POTRUBÍ

Sací a výtlačné potrubí nesmí zatěžovat svou vahou nebo pnutím čerpadlo, aby nedošlo ke zkřížení 
soustrojí, které by mohlo vyvolat provozní obtíže soustrojí.

Sací potrubí musí být neprodyšné a má být co nejkratší, s nejmenším možným počtem tvarovek 
či armatur. Musí mít plynulé stoupání k čerpadlu nejméně 1:50 (obr. 3) a uloženo musí být tak, 
aby se v potrubí nemohly tvořit vzduchové pytle (obr. 4 a 5), které by mohly ohrozit provoz 
čerpadla. Z toho důvodu je nutno při redukci v potrubí užít excentrických přechodů osazených horní 
částí vodorovně (obr. 5). 

Není-li čerpací stanice vybavena evakuací je nutno na konci sacího porubí namontovat sací koš, 
který umožňuje zavodnění čerpadla. Sací koš musí být ponořen nejméně 0,5 metru pod nejnižší 
hladinou kapaliny, aby bylo zamezeno vnikání vzduchu do sacího potrubí vlivem vírů okolo sacího 
koše. Sací koš musí být umístěn nejméně 0,3 m nad dnem sací jímky, aby se usazeniny na dně 
jímky nezviřovaly a nevnikaly do čerpadla. V sacím potrubí nemají být instalovány žádné uzavírací 
či regulační armatury. Pokud je nutno při nátoku uzavírací armaturu instalovat, nesmí tato být užita 
k regulaci průtoku a nesmí umožnit vnikání vzduchu do sání (kapalinový uzávěr šoupátka). 
Při nátoku je možno připustit, aby nátokové potrubí k čerpadlu plynule klesalo, ale jeho uložení i 
v tomto případě musí zabránit tvorbě vzduchových pytlů.

Na výtlačnou stranu čerpadla se montuje zpětná klapka (nejlépe s obtokem, který umožňuje zaplnit 
čerpadlo kapalinou z výtlaku), jež chrání čerpadlo před rázy v potrubí a zpětným průtokem čerpané 
kapaliny. Za klapkou se umístí šoupátko, které umožní regulaci průtoku a po uzavření opravu 
čerpadla či zpětné klapky bez vypuštění výtlačného potrubí.

5. OCHRANA ČERPADLA

Čerpací soustrojí je určeno pro automatický a trvalý provoz. Spolehlivý a bezpečný provoz čerpadla 
a jeho vysokou životnost zajistíme jen když nepřipustíme spuštění a chod čerpadla bez dokonalého 
zavodnění, vyloučíme provoz čerpadla se zcela uzavřeným výtlakem anebo s mechanickými 
závadami soustrojí. Je-li zaručena spolehlivá obsluha kvalifikovaným personálem, postačí 
dodržovat ustanovení v následujících kapitolách těchto provozních a montážních předpisů.

Nelze-li zaručit tyto provozní podmínky nebo je-li zapotřebí zaručit vysokou úroveň ochrany 
při normálním provozu (např. v prostředí kde je pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry, 
zejména v podzemních částech dolů a povrchových instalacích těchto dolů s pravděpodobností 
vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem) a také v případě těžších provozních podmínek 
vznikajících hrubým zacházením a změnami okolního prostředí, je nutno zajistit bezpečnost 
následujícími technickými opatřeními:
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- provoz čerpadla zcela bez vody je možno vyloučit, jelikož takový stav lze způsobit jen záměrně. 
Při nahodilém úniku kapaliny z čerpadla nebo při nedokonalém zavodnění bude v čerpadle hladina 
kapaliny zpravidla na úrovni dna sacího hrdla nejméně však na úrovni dna těsnicích kruhů. 
Čerpadlo nebude sice čerpat kapalinu, ale je-li v takovém případě čerpadlo vybaveno výplňovou 
hnětací ucpávkou nebo ucpávkou mechanickou, nedojde ani při dlouhodobém provozu ke zvýšení 
teploty povrchu čerpadla a jeho odkrytých částí nad teplotu o 50o C vyšší než je teplota okolního 
prostředí.

- úplné uzavření výtlaku je možno vyloučit tím, že na výtlačné potrubí a to mezi výtlačné hrdlo 
čerpadla a uzavírací orgán instalujeme obtokový nebo pojistný ventil seřízený tak, že při překročení 
přípustného tlaku dojde k jeho otevření se zaručeným průtokem nejméně 0,5 l.s-1. Jiná možnost 
je neuzavírat při spouštění a odstavování čerpadla z provozu uzavírací orgán ve výtlačném potrubí, 
ale naopak po seřízení parametrů při prvním spuštění, sejmout ovládací kolo uzavíracího orgánu, 
aby nemohl nahodilý pracovník změnit stupeň jeho otevření. Musí však být zaručeno, že tento 
uzavírací orgán je jediný, který je ve výtlačném potrubí osazen, takže výtlačné potrubí nemůže být 
uzavřeno jinak.

- případná instalace kontaktního manometru nebo manostatu na potrubí mezi výtlačným hrdlem 
čerpadla a uzavíracím orgánem může zablokovat spuštění pohonu čerpadla při nízkém tlaku 
(čerpadlo není zavodněno) nebo zastavit pohon při překročení vysokého tlaku (čerpadlo má 
uzavřený výtlak).

- plovákový spínač v sací jímce může zastavit motor čerpadla při snížení hladiny pod určitou úroveň 
nebo zablokovat spuštění elektromotoru čerpadla.

- v případě instalace podávacího ponorného čerpadla může být spuštění nebo blokování chodu 
hlavního čerpadla vázáno na chod čerpadla podávacího

- parametry pojistného (obtokového) ventilu a kontaktního manometru závisí na konkrétních 
parametrech čerpadla. Doporučuje se proto konzultovat je s výrobcem.

6. OBSLUHA A ÚDRŽBA

6.1 Při přípravě k prvnímu spuštění anebo ke spuštění po dlouhodobé přestávce je nutno:

♦ Odkonzervovat. Čerpadla jsou konzervována ropnými produkty. V těch případech, kdy 
by konzervační prostředky mohly nepřípustně zhoršit kvalitu čerpané kapaliny, je třeba čerpadlo 
před spuštěním propláchnout horkou vodou.
♦ Zkontrolovat, popřípadě upravit souosost čerpacího soustrojí.
♦ Zkontrolovat mazání ložisek.
♦ Založit, anebo zkontrolovat popřípadě upravit ucpávkové těsnění (u čerpadel s výplňovou 
provazcovou nebo hnětací ucpávkou). 
Ucpávka provazcová se založí tak, aby jednotlivé kroužky měly dělicí spáru pootočenou o 180 st. 
(obr. 6). Nikdy nezakládáme ucpávkové těsnění ve spirále, ale v jednotlivých kroužcích. Jednotlivé 
kroužky se do ucpávkového prostoru zatlačí rukou prostřednictvím ucpávkového víka a dotlačí 
maticemi utaženými rovněž rukou. Pro zasunutí ucpávkového víka má v ucpávkové komoře zůstat 
asi 5 mm volného prostoru.
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Při zakládání hnětací ucpávky se nejprve založí teflon-grafitový provazec (např. AGEUS Style 
1051), poté plastická ucpávka (např. AGEUS PPS Style 1400) a na závěr opět teflon-grafitový 
provazec. Zde se postupně dotlačuje těsnivo prostřednictvím ucpávkového víka a matic.
U čerpadel s mechanickou ucpávkou není kontrola nutná (bez demontáže dokonce nemožná).
♦ Zkontrolovat odpor při otáčení rotoru. Po odejmutí krytu spojky zkusíme, zda je možno 
čerpadlem lehce protočit a přesvědčit se, zda není čerpadlo zkřížené nebo zarezavělé a popřípadě 
 zjednat nápravu.
♦ Odvzdušnit a zavodnit čerpadlo. Nedokonalé zavodnění a odvzdušnění může způsobit obtíže 
při spouštění čerpadla, snížení jeho výkonu anebo selhání jeho provozu. Odvzdušnění a zavodnění 
se může uskutečnit vývěvou připojenou místo odvzdušňovací zátky na sacím tělese anebo zalitím 
čerpadla kapalinou tímto otvorem (před prvním spuštěním). Zpravidla však obtokovým ventilem 
zpětné klapky z výtlačného potrubí.
♦ Kontrolovat stav pohonu čerpadla
♦ Kontrolovat smysl točení. Správný směr točení se ověří krátkým zapnutím el. motoru. 
Při doběhu se zkontroluje, zda se směr otáčení (ve směru hodinových ručiček při pohledu 
od pohonu) shoduje se směrovým štítkem čerpadla.
♦ Zavřít šoupátko ve výtlačném řadu čerpadla.

6.2 Uvedení čerpadla do provozu

Čerpadlo může být uvedeno do provozu jen po řádném zavodnění a odvzdušnění. Běh čerpadla 
zcela bez vody může způsobit zadření čerpadla, příp. destrukci mechanických ucpávek 
či znehodnocení ucpávek výplňových. Jestliže bylo čerpadlo spuštěno zcela bez kapaliny, je nutno 
se zavodněním delší chvíli vyčkat, aby studená kapalina nezpůsobila popraskání vnitřních částí 
čerpadla jejich náhlým ochlazením.

Po ověření správného smyslu otáčení, spustíme čerpadlo při uzavřeném šoupátku na výtlačné straně 
a pozorujeme tlak na manometru, který musí stejnoměrně stoupat s otáčkami. Není-li tomu tak, 
je zavodnění a odvzdušnění čerpadla nedokonalé, čerpadlo je nutno zastavit a závadu odstranit.

Stoupá-li tlak čerpadla rovnoměrně s otáčkami, uvede se čerpadlo do plného chodu. Po najetí 
na plné otáčky se pozvolna otevírá výtlačné šoupátko tak dlouho až dosáhne provozních hodnot 
uvedených na štítku čerpadla. Poté je vhodné odstavit manometr na výtlaku a vakuometr na sání, 
jsou-li instalovány.

Je zcela nepřípustné, aby čerpadlo běželo delší dobu se zcela uzavřeným potrubím. V takovém 
případě se veškerá energie dodávaná motorem mění v čerpadle v teplo, což může vést k zadření 
čerpadla, příp. destrukci mechanických ucpávek či znehodnocení ucpávek výplňových. Proto 
je nutno postupovat podle článku 5. těchto PMP.

6.3 Obsluha čerpadla za provozu.

♦ Kontrola ucpávek.
U čerpadel s výplňovými provazcovými ucpávkami se tyto musí souose (oběma maticemi) dotahovat 
tak, aby z nich neustále ukapávala voda (při záběhu 50 - 100 kapek za minutu po dobu asi 1/2 
hodiny, po záběhu pak asi 30-60 kapek za minutu).
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Tento záběh se obvykle podceňuje, bývá však nejčastější příčinou předčasného opotřebení pouzdra 
ucpávky a poruchy chodu čerpadla. Hřeje-li nebo dokonce kouří ucpávka za provozu je nutno 
povolit ucpávkové víko. Nedojde-li k nápravě je nutno čerpadlo zastavit, ucpávkové těsnění 
vyjmout, znovu založit anebo vyměnit. Nelze-li provazcovou ucpávku utěsnit dotažením 
ucpávkového víka, je nutno ucpávkové těsnění vyměnit. Přitom je nutno staré těsnění odstranit 
a ucpávkový prostor pečlivě vyčistit. Nejčastější chybou obsluhy bývá vložení dalšího ucpávkového 
kroužku bez výměny opotřebených kroužků (zbavených impregnace). Ucpávka je pak nedostatečně 
mazána a způsobí vydření pouzdra ucpávky. Předpokládaná životnost provazcového ucpávkového 
těsnění je při správném provozu až 6 měsíců. 
Hnětací ucpávky jsou na opotřebení méně choulostivé. Postačí udržovat těsnost ucpávky 
dotahováním ucpávkového víka. Je-li ucpávka dotažena na doraz, je nutno vyjmout závěrný 
provazec, doplnit plastickou ucpávkovou hmotu, závěrný provazec znovu založit a ucpávku 
zaběhnout. 
Mechanické ucpávky jsou seřízeny tak, aby tlak v jejích těsnících plochách byl nad napětím 
nasycených par čerpané kapaliny. Tato ucpávka je těsná natolik, že z ní odchází pouze 
nepozorovatelné množství par. Jsou-li však tyto ucpávky použity pro čerpání kapalin s vydírajícími 
nečistotami, dochází po čase k poškození těsnících ploch a také k úniku kapaliny. Nejde-li však 
o kapaliny nebezpečné (hořlavé, výbušné či jedovaté) a množství unikající kapaliny (příkladně 
vody) je přijatelné, není to na závadu provozu stroje. V ostatních případech je však nutná výměna 
ucpávek a nebo jejich oprava zalapováním těsnících ploch.

♦ Regulace průtoku. Uskutečňuje se výhradně šoupátkem ve výtlačném řadu, v mezích výkonu 
hnacího motoru. S otevíráním šoupátka dochází k poklesu dopravní výšky, zvýšení průtoku, ale 
také zvýšení příkonu čerpadla a tudíž i zatížení hnacího motoru. Proto lze toto šoupátko otevřít 
jen natolik, aby nebyl přetížen motor.
♦ Sledování hluku. Toto sledování je nutné z důvodu, že může upozornit na vznikající poruchu 
čerpadla nebo jeho částí, motoru, spojky popř. na porušení souososti soustrojí.
♦ Sledování teploty ložisek. Nadměrné opotřebení ložisek, nedostatek (ale i přebytek) maziva 
v ložiskách, stejně jako nadměrně opotřebovaný mazací tuk vede ke zvýšení teploty ložisek.

6.4 Mazání ložisek.

Ložiskové prostory jsou naplněny mazacím tukem NH2 cca z jedné poloviny. Ložiska jsou 
vybavena odstřikovači tuku, což zabraňuje přemazání a nepřípustnému zvýšení teploty ložisek.

První promazání je nutno uskutečnit již po 300 hodinách provozu a dále pak po každých 1000 
hodinách, při trvalém provozu 3 až 4 x ročně. Domazávání je nejlépe uskutečnit při provozu 
čerpadla, kdy je opotřebený tuk odstřikován ven z ložiskového prostoru. Teplota zaběhnutých 
ložisek by neměla překročit 80O C. Při dalším nárůstu je nutno zjistit příčinu a popřípadě opotřebená 
ložiska vyměnit. Při delší odstávce a nejméně 1x ročně je vhodné ložiska demontovat a promýt 
(příkladně odmašťovačem TIX RT 30) a znovu namazat.

6.5 Zastavení čerpadla

Při zastavení čerpadla je vhodné:

♦ pomalu uzavřít šoupátko na výtlačné straně a převést tak čerpadlo do chodu naprázdno. 
Ne však u automatického provozu.
♦ uzavřít kohout u manometru a vakuometru, není-li uzavřen.
♦ vypnout hnací motor.
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6.6 Odstavení čerpadla z provozu

Rozsah prací spojených s odstavením čerpadla z provozu závisí na délce odstavení a na prostředí 
ve kterém čerpadlo pracuje či je uloženo. Při delší odstávce je zpravidla nutno:

♦ Odvodnit čerpadlo a potrubí, jsou-li umístěny v prostoru, kde může teplota klesnout pod bod 
tuhnutí čerpané kapaliny.
♦ Vyjmout ucpávkové těsnivo z provazcové ucpávky (impregnace obsažená v ucpávce by mohla 
způsobit korozi ucpávkových pouzder), bylo-li čerpadlo odvodněno. Občas pootáčením rukou 
zkontrolovat, zda čerpadlo nezarezavělo.
♦ Nakonzervovat čerpadlo a případně odmontovat, je-li doba odstavení dlouhá.

6.7 Demontáž čerpadla

Při demontáži čerpadla se nejprve odpojí veškeré potrubí a poté se uvolní spojka demontáží šroubů 
upevňujících čerpadlo k základovému rámu.

Vlastní demontáž čerpadla je možno započít z výtlačné anebo sací strany čerpadla. Po uvolnění 
příslušných šroubových spojů je možno odmontovat ložisková víka, dále pak ložisková tělesa 
s ložisky a odstřikovači tuku a poté i výtlačné a sací těleso čerpadla a po uvolnění matic i jednotlivé 
články čerpadla.

6.8 Montáž čerpadla

Po demontáži se zkontrolují jednotlivé díly čerpadla a rozhodne se o jejich dalším upotřebení 
a eventuelních opravách nebo o použití nových náhradních dílů. Je-li nutno vyměnit některé části 
rotoru je vhodné rotor čerpadla před opětným zamontováním do čerpadla dynamicky vyvážit.

Vlastní montáž čerpadla je obráceným postupem demontáže. je vhodné postupovat při montáži 
od výtlačné strany s tím, že při usazení prvního oběžného kola se dbá na to, aby vnitřní stěna kanálu 
oběžného kola se shodovala s vnější hranou rozváděče. Pak následuje montáž jednotlivých článků. 

Po úplném smontování se kontroluje vůle rotoru v podélné ose, která má činit asi 3 mm. Za účelem 
zjištění této vůle se odejme víko axiálního ložiska, aby byl umožněn kontrolní posuv tohoto ložiska. 
Je-li vůle příliš malá, musí se čerpadlo demontovat a příčina odstranit.
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Ztuhlá nebo zmrzlá tekutina 
v čerpadle.

Rozehřát čerpadlo před spuštěním.

Rotující části jsou zadřeny 
nebo jinak opotřebeny.

Odstraní odborník.

Nelze-li otáčet čerpadlem v klidu, 
je závada v čerpadle.

Odstraní odborník.

Vnitřní části čerpadla jsou 
zarezivělé a čerpadlo "lepí".

Protáčet rukou až se uvolní.

Čerpadlo se po spuštění netočí. Přerušen proud nebo jiná 
elektrická závada.

Odstraní odborník.

Mechanická ucpávka nadměrně
propouští

Těsnící plochy ucpávky jsou 
poškozeny.

Ucpávku vyměnit nebo zalapovat 
její těsnící plochy.

Těsnění hnětací ucpávky nelze 
přitáhnout protože ucpávkové víko 
dosedá na protikus.

Doplnit plastickou část ucpávky.

Těsnění provazcové ucpávky 
je nadměrně opotřebováno.

Těsnění nahradit novým.
Malé ukapávání je nutné.

Výplňové ucpávky nadměrně 
propouští.

Ucpávka je uvolněna. Ucpávku stejnoměrně a mírně 
přitáhnout.

Čerpadlo je zkříženo. Překontrolovat spojku. Zjistit zda 
potrubí nezatěžuje čerpadlo 
nebo není porušena souosost 
soustrojí.

Upevňovací šrouby motoru 
nebo čerpadla jsou povoleny.

Přitáhnout šrouby.

Čerpadlo běží příliš hlučně, ložiska 
se nadměrně zahřívají.

Ložiska jsou vydřena či jinak 
poškozena.

Je-li čerpadlo v klidu možno 
otáčením hřídele rukou rozpoznat 
příčinu.
Ložiska vyměnit.

Zkřížení os čerpadla a motoru. Vyrovnat soustrojí.
Ucpávky jsou příliš utaženy. Uvolnit nebo vyměnit těsnivo.
Rotující části se zadírají. Prohlédnout, opravit u odborníka.

Hustota čerp. kapaliny je větší, 
než bylo předpokládáno.

Po dohodě s výrobcem užít silnější 
motor.

Dopravní výška je nízká. Zvýšit dopravní výšku přivřením 
šoupátka na výtlačné straně.

Čerpadlo přetěžuje motor. Vysoký počet otáček. Zkontrolovat. Údaje musí souhlasit 
s údaji na štítku.

Kapalina obsahuje vzduch 
anebo jiný plyn.

Zmenšit sací výšku, nebo ochladit 
čerp. kapalinu.

Čerpadlo nemá dostatečnou 
dopravní výšku.

Nízký počet otáček. Zkontrolovat. Údaje musí souhlasit 
s údaji na štítku.

Snižováním hladiny v sací
jímce se zvyšuje sací výška.

Omezit průtok tak, aby se výška 
hladiny v sací jímce nesnižovala 
pod přijatelnou mez.

Množství čerpané kapaliny 
se zmenšuje.

Sací potrubí je netěsné čerpadlo 
přisává mnoho vzduchu.

Prohlédnout a spoje lépe utěsnit.

Závada Příčina Odstranění

7. ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
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Mechanická ucpávka sada "O" kroužků 2 sady "O" kroužků 1 ks

Plastické těsnění 0,1 kg 0,3 kg 0,5 kg

Provazcové těsnění 2 bm 4 bm 6 bm

Zahlcovací pouzdro 1 ks 2 ks 3 ks

Těsnicí kruh 1 sada 2 sady 3 sady

Pouzdro článku 1 sada 2 sady 3 sady

Kolík 5x10 1 sada 2 sady

Rozváděč 1 sada 2 sady

Podložka MB 6 1 ks

Pero ob. kola 1 sada 2 sady

Matice hřídele 1 sada

Pouzdro O kroužku 2 ks 4 ks 8 ks

Pouzdro ucpávky 135 1 ks 2 ks 6 ks

Pouzdro ucpávky 11O 1 ks 2 ks 6 ks

Oběžné kolo 1 sada 2 sady

Hřídel 1 ks

Název součásti

Pro počet provozních hodin 3000 9000 15000

8. DODATEK

8.1 Záruka

Záruční doba a její podmínky jsou uvedeny v záručním listě.
Na čerpadlo dle těchto MPP bylo podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích v platném 
znění vydáno prohlášení o shodě ze dne 5.3.2002. Výrobce neručí za škody způsobené špatnou 
nebo neodbornou obsluhou, neznalostí nebo zanedbáním těchto MPP.

8.2 Uskladnění a ochrana čerpadla

Čerpadlo je po odzkoušení ve výrobním závodě konzervováno proti korozi. Trvá-li uskladnění déle 
než 6 měsíců, je nutno překontrolovat stav konzervace a snadnost otáčení rotoru. 

8.3 Náhradní díly

Náhradní díly (i doporučené) se dodávají, jen je-li to v objednávce nebo kupní smlouvě výslovně 
uvedeno.

Doporučené náhradní díly jsou:

Použitá valivá ložiska
Ložisko radiální 6407 ČSN 02 4630
Ložisko axiální 3309 ČSN 02 4665

8.4 Přílohy

- Výkres sestavení - Seznam dílů
- Rozměrový náčrt - Vyrovnání spojky, sací řad, přechody
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