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Hlavní charakteristiky
Dávkovací čerpadlo OBL série M je objemovým čerpadlem s nastavováním velikosti objemu. Mechanismus je poháněn
elektromotorem a počet zdvihů membrány/minutu je určen vnitřním převodem uloženým v olejové lázni (fig. 1)

Dávkovací čerpadlo s mechanickým pohonem membrány série MB/MC/MD je čerpadlo s vratným pohybem pomocí
pružiny, sací fáze je provedena pružinou, která zajistí zpětný zdvih membrány.
Dávkovací čerpadlo s mechanickým pohonem membrány série MB/MC/MD je charakteristické mechanickým přenosem
pohybu na membránu přímo z převodového mechanismu.
Mechanická membrána má dvojí roli, pracuje podobně jako píst a odděluje mechanismus od čerpané kapaliny.
Dávkovací čerpadlo OBL série MB/MC/MD přináší dvojí výhodu:
Bezúkapové čerpání.
Žádné těsnění pístu a problém jeho opotřebení.

Tyto výsledky jsou
dány strukturou
membrány (chráněna
patentem) a řešením
jejího pohybu a
zaručuje lineární
závislost mezi
nastavením a
skutečným průtokem
(tabulka A).

LINEARITA PRŮTOKU
Funkce mechanické
membrány OBL je
z hlediska linearity
průtoku stejná jako u
pístového čerpadla. Tato
závislost je zřejmá z grafu
průtok / nastavení.
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Průtok
Střídavý pohyb membrány ve spojení se zpětnými ventily na sání a výtlaku čerpací hlavice vytváří průtok (fig. 2). Během
sací fáze se spodní ventil otevře podtlakem vytvořeným membránou, ze stejného důvodu zůstává horní ventil uzavřený;
kapalina vstupuje do čerpací hlavice a vystupuje horním ventilem v okamžiku výtlačné fáze.

sací fáze

výtlačná fáze

Teoretický průtok
Teoretický průtok přesně odpovídá objemu
vytvořeného membránou během svého pohybu.
Grafickým znázorněním je proto přímka určující
závislost zdvihu membrány a průtoku (fig. 3).

Skutečný průtok
Skutečný průtok je vždy nižší než teoretický průtok
z důvodů ztrát vznikajících reakční dobou ventilů.
Vztah mezi těmito dvěma průtoky je určen
objemovou účinností čerpadla. Záleží na velikosti
čerpadla, typu čerpací hlavice, čerpané kapalině,
viskozitě kapaliny, pracovním tlaku apod. (fig. 4).

Ruční ovládání průtoku
Ruční ovládání pomocí polohového šroubu s rukojetí
Nastavování průtoku je spojité a může být provedeno při
vypnutém nebo běžícím čerpadle.
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Instrukce pro správnou instalaci
Poskytněte dostatečný volný a bezpečný prostor pro možnost
kontroly a montáže čerpadla ze strany hydraulických částí a ze
strany nastavování průtoku (fig. 6).
Při venkovní instalaci je doporučeno provést odpovídající ochranu,
zvláště u čerpadel s elektroovládáním nebo jinými citlivými
doplňky.
Čerpací hlavice z PP, mohou být provozovány při teplotě okolí a
čerpané kapaliny max. 40°C. Proveďte, jestli je potřeba, ochranu
před slunečním zářením a kontrolujte teplotu čerpané kapaliny.

Nasávací potrubí
Návrh nasávacího potrubí je důležitý pro správnou funkci čerpadla.

Skládá se z:
A-

Vnitřní průměr potrubí v závislosti na průtoku čerpadla.
Připojovací rozměry čerpadla jsou navrženy tak, aby odpovídaly průtokům.

B-

Nasávací potrubí má být co nejkratší a pokud možno nepřesahující 1,5 m výškového rozdílu a 2,5 m celkové délky.

C-

způsob vedení potrubí znázorňují obrázky (fig. 7)

nebezpečí ucpání ventilů

správně

možnost vzniku
samospádu a
nekontrolovatelného
průtoku

správně
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rozměr potrubí odpovídá

rozměr potrubí
neodpovídá přip. rozm.
čerpadla

nesprávné nasávání správně
vznik vzduchové bubliny

špatně

správně

špatně

správně

doporučeno

špatně

Filtr v sacím potrubí
Doporučuje se instalace filtru v sacím potrubí pokud je předpoklad obsahu pevných částí větších rozměrů v kapalině.
POZOR: Filtr malých rozměrů má vliv na průtok čerpadla. Používejte filtr s rozměry většími než průměr sacího potrubí.
Charakteristiky filtračního sítka pro kapaliny s viskozitou nižší než 200 cps (tabulka D)
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Příklady instalace viz (fig. 8).

špatně

správně

špatně

správně

Potrubí pro vysoce viskózní kapaliny
-Technické důvody vyžadují speciální podmínky pro dávkování vysoce viskózních kapalin.
-Doporučují se čerpací hlavy z nerezové oceli. Čerpadla s vratným pohybem pružinou umožňují dávkování částečně
viskózních kapalin.
-Nasávací potrubí (rozměr) musí odpovídat viskozitě kapaliny.
-Může být čerpána jen tak viskozní kapalina, jejíž odpovídající „rozměr potrubí / průtok“ odpovídá připojovacímu rozměru
čerpadla.
Příklady instalace pro viskózní kapaliny (fig. 9):

doporučeno
špatně

doporučeno
špatně

doporučeno
špatně
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orientační tabulka zdvihů/minutu v závislosti
na dynamické viskozitě kapaliny

Pro řešení výtlačného potrubí slouží následující obrázky (fig. 10):
protitlakový
ventil

špatně
nekontrolovatelný
průtok

správně

vstřikovací
tryska

špatně
možnost
nekontrolovatelného
míchání kapalin před
vstupem do průběžného
potrubí

správně

Instalace bezpečnostního (pojistného) ventilu
Membránové dávkovací čerpadlo nesmí být vystaveno vyššímu tlaku než je uvedeno na štítku konkrétního
čerpadla.
Bezpečnostní (pojistný) ventil musí být instalován vždy ihned za výstupem z čerpadla, tj. před případným uzavíracím
ventilem.
Hodnota nastavení bezpečnostního ventilu (přepouštěcí tlak) nesmí být vyšší než max. čerpadla.
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Bezpečnostní ventil chrání čerpadlo proti:
-Poškození při náhlém zvýšení tlaku ve výstupním potrubí nad jmenovitou
hodnotu pro dané čerpadlo.
-Chybám obsluhy (zavření ventilu umístěného kdekoliv ve výstupním potrubí).
-Poškození při problémech ve výstupním potrubí (zborcení, ucpání).
Proto bezpečnostní ventil musí být instalován vždy pokud není
zajištěn volný průtok výtlačným potrubím (fig. 11).
Například jestliže je ve výstupním potrubí ventil (možnost uzavření) nebo
tryska (možnost ucpání).

Instalace tlumící nádoby
Tlumící nádoba je vhodná pro lepší funkci dávkovacího čerpadla. Jejím přínosem je: ochrana čerpadla proti tlakovým
špičkám, vyloučení vibrací v celém výstupním potrubí, lineární průtok kapaliny.
Negativní vlastnost dávkovacích čerpadel – pulsující průtok – bude odstraněn instalací tlumící nádoby.

8

ING. MARTIN UHROVIČ

tel.: +420 603 428891

www.imu.cz

info@imu.cz

Instalace manometru
Manometr ve výstupním potrubí je vhodný
pro zjišťování stavu funkce čerpadla (fig. 13)

Standardní zapojení
Na fig. 14 je zobrazeno standardní zapojení čerpadla.

1-

filtr

2-

dávkovací čerpadlo

3-

bezpečnostní ventil

4-

vypouštěcí ventil

5-

oddělovací ventil

6-

tlumící nádoba

7-

manometr

Olejová náplň převodovky

tabulka F - doporučené oleje

Odšroubujte plnící zátku a naplňte převodovku olejem po střed
stavoznaku na boku převodovky.

ESSO SPARTAN EP 320
AGIP BLASIA 320

Čerpadla jsou z důvodů dopravy dodávána bez oleje!

MOBIL MOBILGEAR 632

Množství a typ oleje viz. tabulka F.

SHELL OMALA OIL 320
BP ENERGOL GR-XP 320
IP MELLANA OIL 320
PARAMOL CLP 320
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Před uvedením do provozu
-Ujistěte se jestli je základna dostatečně stabilní a ve správné úrovni.
-Bezpečným způsobem upevněte čerpadlo k základně pomocí dvou otvorů k tomu určených.
-Ověřte jestli osy ventilů jsou dokonale svislé.
-Před připojením potrubí je důležité promýt potrubí a čerpadlo tak, aby byly odstraněny všechny případné nečistoty:
kapky po svařování, odřezky těsnění, cizí částice v potrubí.
-Potrubí musí být připevněno ke konstrukci zařízení a nesmí případným pohybem namáhat hlavu čerpadla.
-Zkontrolujte jestli těsnění celého nasávacího potrubí je bezchybné. Přisávání vzduchu znemožní správný chod a
dávkování.

Uvedení čerpadla do provozu
Před prvním spuštěním čerpadla proveďte:
- Zkontrolujte jestli nasávací potrubí je dokonale čisté.
- Naplňte převodovku olejem a zkontrolujte jestli je správná
hladina oleje v převodovce čerpadla.
Čerpadla jsou z důvodů dopravy dodávána bez oleje!
-Zkontrolujte zapojení elektroinstalace; důležitý je správný směr otáčení (je vyznačen na motoru).
-Zkontrolujte jestli je vstupní a výstupní větev volná (otevřená).
-Zkontrolujte jestli není ztuhlá čerpaná kapalina nebo jinak ucpané potrubí.
-Start čerpadla proveďte s nastavením 20% po cca 3-5 minutách zvyšujte za chodu nastavení až na maximum. Sledujte
přitom průtok a tlak.
-Zkontrolujte pomocí manometru jestli tlakové špičky nejsou vyšší než jmenovitá hodnota čerpadla.

POZOR: Čerpadlo nesmí být vystaveno vyššímu tlaku ve výstupní
větvi než je jeho jmenovitá hodnota. Možnost poškození bez nároku
na záruku.
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Problémy při spouštění nebo provozu a jejich odstranění
Průtok je menší než nastavený.

-Přisávání vzduchu do nasávacího potrubí. Zkontrolujte.
-V čerpadle je vzduch. Zvyšte na chvíli průtok na maximum nebo odšroubujte těleso výstupního ventilu a naplňte
čerpadlo kapalinou.
-Velká sací výška. Snižte sací výšku čerpadla.
-Příliš vysoké napětí par. Zvyšte spád v sání.
-Příliš vysoká viskozita kapaliny. Vyměňte sací potrubí za větší. Zvyšte spád na vstupu. Snižte viskozitu kapaliny.
-Vstupní potrubí je ucpáno nebo uzavřeno. Zkontrolujte.
-Ventily čerpadla jsou znečištěny a zablokovány v poloze zavřeno. Odmontujte ventily, zkontrolujte případně
vyčistěte.
-Filtr v sacím potrubí je zanesen. Vyčistěte.
-Zásobní nádrž je hermeticky uzavřena. Zkontrolujte, opravte.
Průtok je nepravidelný nebo vyšší než nastavený.

-Tlak na vstupu je vyšší než tlakový odpor na výstupu. Zvyšte tlak na výstupu (např. vhodným protitlakovým
ventilem).
-Ventily čerpadla jsou zablokovány v poloze otevřeno. Zkontrolujte.

Těleso čerpadla a motor se příliš zahřívají.

-Chyba elektroinstalace. Zkontrolujte.
-Tlakový odpor na výstupu je vyšší než povolený konstrukční tlak čerpadla. Zkontrolujte tlak a tlakové špičky
ve výstupním potrubí.
-Potrubí působí silou na hlavu čerpadla. Proveďte kontrolu namáhání. Případně odstraňte namáhání.
-Výstupní potrubí je zanešeno nebo ventily jsou částečně ucpány a blokovány. Zkontrolujte, vyčistěte.
-Nízká hladina oleje v převodovce. Doplňte olej.

UPOZORNĚNÍ:
-Jestliže dávkujete kapaliny, které sedimentují nebo ulpívají na dílech čerpadla.
Provádějte proplachování čerpadla v pravidelných intervalech, v závislosti na charakteru kapaliny a
vždy před dlouhodobou odstávkou čerpadla!
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Údržba
Čerpadlo nevyžaduje žádnou odbornou

plnící
zátka

údržbu. Je však nutné dodržovat tyto zásady:

-

Hladina oleje v převodovce musí být vždy
ve středu stavoznaku.

-

Tlak na výstupu (ani jeho špičkové

stavoznak

hodnoty) nesmí přesáhnout jmenovitý
konstrukční tlak čerpadla.
-

Výměnu oleje v převodovce provádějte
po 10.000 hodinách provozu.

vypouštěcí
zátka

Montáže dílů
Ventily (pos. 15)
Odmontujte těleso ventilů (pos.14) od potrubí.
Čištění ventilů provádějte dle následujícího
postupu:
rozdělejte těleso ventilů
pamatujte si jak jsou seřazeny díly uvnitř
tělesa ventilu
vyjměte ventily
vyčistěte řádně sedla ventilů
jestli je potřeba vyměňte sedla ventilů nebo
ventily
ventily a sedla ventilů jsou velmi přesně
vyrobeny, proto i při nepatrném poškození je
nutné je vyměnit; před zpětnou montáží nikdy
nemazat naopak očistit od oleje nebo
jakýchkoliv nečistot
vložte všechny díly do stejných poloh jako
byly před vyjmutím
smontujte těleso ventilů (pos. 14) a
zašroubujte je zpět na své místo

Membrána (pos. 32)
-

odšroubujte šrouby (pos. 29)
oddělejte hlavu čerpadla (pos. 21)
odšroubujte membránu (pos. 32) otáčením
proti směru hodinových ručiček
před zpětnou montáží membrány namažte
závity
zašroubujte membránu a následně hlavu
čerpadla do původní polohy

Nedotahujte šrouby příliš!
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Rozměry čerpadel
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