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TECHNICKÉ PODMÍNKY

TP 426 80-CV-03 03/01

Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 
80-CV-03

Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních, 

odstředivých, radiálních, článkových čerpadel 80-CV-03. Jsou závazné pro výrobce i odběratele. 

Odchylky od těchto TP jsou přípustné jen na základě dohody mezi výrobcem a odběratelem.
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1. VŠEOBECNĚ

1.1 Popis výrobku

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 
uložen 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

1.2 Použití

Čerpadla jsou určena pro čerpání čisté a mírně znečistěné pitné a užitkové vody o teplotě do 8OOC 
a pH v rozsahu 6 až 11. Max. obsah pevných nevydírajících nečistot je 1% objemové, velikost zrna 
max. 0,5mm. Stupeň znečistění, velikost a zejména tvrdost pevných příměsi však mohou 
podstatnou měrou ovlivnit životnost čerpadel. 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.

1.3 Označení čerpadel

Význam typového označení:

80-CV-03-10-LN-00

Změnové číslo
Materiálové provedení
Počet stupňů
Typové označení čerpadla
Jmenovitá světlost výtl. hrdla
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Hmotnost m [kg] 191 212 233 254 275 296 317 338 359 380

Otáčky n [min-1] 1450

Příkon P (kW) 3,6-4,2 4,8-5,6 6-7 7,2-8,4 8,4-9,8 9,6-11,2 10,8-12,6 12-14 13,2-15,4 14,4-16,8

Dopr. výška H [m] 40,8-34,8 54,4-46,4 68-58 81,6-69,6 95,2-81,2 108,8-92,8 122,4-104,4 136-116 149,6-127,6 163,2-139,2

Průtok Q [l.s-1] 4-7

Provedení x1, x3

Příkon P [kW] 5,1-6,4 6,8-8,5 8,5-10,6 10,2-12,8 11,9-14,9 13,6-17 15,3-19,1 17-21,3 18,7-23,3 20,4-25,5

Dopr. výška H [m] 39,6-31,5 52,8-42 66-52,5 79,2-63 92-73,5 105,6-84 118,8-94,5 132-105 145,2-115,5 158,4-126

Průtok Q [l.s-1] 7-12

Provedení x0, x2

Počet stupňů 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam změnového čísla:

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

Na druhém místě
x0 - příruba sacího hrdla má 8 otvorů, jmenovitý průtok Qj = 10 l.s-1

x1 - příruba sacího hrdla má 8 otvorů, jmenovitý průtok Qj = 5,5 l.s-1

x2 - příruba sacího hrdla má 4 otvory, jmenovitý průtok Qj = 10 l.s-1

x3 - příruba sacího hrdla má 4 otvory, jmenovitý průtok Qj = 5,5 l.s-1

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1 Výkonové parametry

2.2 Pracovní podmínky

Prostředí, ve kterém mohou čerpadla pracovat je dáno především typem pohonu. Obvykle bývá 
použit ektromotor, určený pro prostředí mírného klimatu, ve zvláštních provedeních i pro jiné 
klimatické podmínky. 
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu musí být čerpadla v provedení IM2 tj. s výplňovými 
ucpávkami hnětacími nebo ucpávkami mechanickými a nevýbušným motorem v témže provedení.
Čerpadla nemohou pracovat v prostředí o teplotě pod bodem mrazu, čerpají-li kapaliny, které 
pod bodem mrazu tuhnou.

2.3 Provedení

Připojovací rozměry sacích a výtlačných hrdel podle ČSN 13 1060:

Sací hrdlo DN 80, PN16
Výtlačné hrdlo DN 80, PN16
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Příruba sacího hrdla má podle platné normy 8 děr (změnové číslo x0, x2). Na zvláštní požadavek 
může však mít 4 otvory (změnové číslo x1, x3).

Polohy hrdel podle ČSN 11 0020:

Sací hrdlo S 90
Výtlačné hrdlo T 0

Ucpávky
V základním provedení výplňové provazcové, na zvláštní přání výplňové hnětací nebo mechanické

Přípojky pro tlakoměry na sacím i výtl. hrdle: G 1/2"

Způsob pohonu podle ČSN 11 0021:

1 - čerpadlo samotné s volným koncem hřídele
2 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou
9 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou na společném základovém rámu 

s elektromotorem
39 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou na společném základovém rámu 

pro elektromotor

Materiálové provedení:

LN - pro Ph 6 až 7,5
části čerpadla přicházející do styku s čerpaným mediem jsou ze šedé litiny, oceli 
anebo z barevných kovů.

LB - pro Ph 6 až 7,5
oběžná kola, popřípadě rozváděče jsou z bronzu, ostatní části přicházející 
do styku s čerpanou kapalinou jsou ze šedé litiny nebo oceli

LC - pro Ph 7 až 11
části čerpadla přicházející do styku s čerpaným mediem jsou výhradně ze šedé 
litiny nebo oceli bez použití bar. kovů.

2.4 Údaje na výrobku:

Čerpadlo je opatřeno údajovým a směrovým štítkem. Na údajovém štítku umístěném 
na ložiskovém tělese na straně pohonu jsou uvedeny následující informace:

- jméno výrobce - otáčky n [1/min]

- výrobní číslo - rok výroby   - označení  IM2

- typ čerpadla (jsou-li čerpadla vybaveny

- průtok Q [l.s-1] hnětacími nebo mechanickými

- dopravní výška H [m] ucpávkami)

- příkon P [kW

2.5 Vybavení výrobku:

Čerpadlo se dodává kompletně smontované bez protipřírub se zaslepenými hrdly. Součástí 
dodávky je pro základní provedení provazcové těsnění, běžně v jakosti PB 002. Na objednávku lze 
však dodat i v jiné jakosti podle vlastností čerpané kapaliny. V provedení s ucpávkami hnětacími 
je toto těsnění založeno, v provedení s mechanickými ucpávkami jsou tyto ucpávky zamontovány. 
Přípojky pro manometr a vakuometr jsou uzavřeny zátkami.
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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 110 1 ks 2 ks 6 ks
Oběžné kolo 1 sada 2 sady
Hřídel 1 ks

3000 9000 15000
Název součásti

Pro počet provozních hodin

Na objednávku je možno dodat také manometr, vakuometr včetně manometrových kohoutů 
a připojení, dále pak podložku pod patky čerpadla o výšce 50 mm, popřípadě i jiné výšky a 
také přípravek pro předlisování plastického těsniva výplňových hnětacích ucpávek. Předmětem 
dodávky nejsou elektrické přístroje k ovládání, jištění a blokování chodu čerpacího soustrojí.

2.6 Bezpečnost

Při montáži a demontáži čerpadel, při uvádění do provozu i při běžné manipulaci s nimi se musí 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené pro dané pracoviště.

Montáž čerpadla, provoz a údržba musí být v souladu s montážním a provozním předpisem 
dodávaným s každým čerpadlem.

Zásahy do el. vybavení soustrojí smí provádět pouze oprávněný pracovník s elektrickou kvalifikací 
podle ČSN 34 3100.

Čerpadla jsou vhodná i pro čerpání pitné vody, protože části, které jsou ve styku s čerpanou 
kapalinou jsou zhotoveny z materiálů povolených k výrobě těch částí potravinářských strojů, které 
přichází do přímého styku s poživatinami dle Hygienických předpisů sv. 36/76. V takovém případě 
však musí být provazcové těsnění v jakosti PB 001, nebo PB 009.

2.7 Náhradní díly

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

Doporučené náhradní díly jsou:

3. ZKOUŠENÍ

Všechna čerpadla jsou podrobena tlakové zkoušce.
Výkonové parametry jsou ověřovány výběrově. Ověřované jsou hlavní parametry, t.j. průtok, 
dopravní výška a příkon čerpadla. Na objednávku je dodáván zkušební diagram.


