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Odstøedivá, radiální, èlánková, horizontální èerpadla øady 32-CVI

Èerpadla typu 32-CVI mají �iroké uplatnìní ve vodárenství
a men�ích prùmyslových a zemìdìlských provozech pøede-
v�ím k dopravì pitné a u�itkové vody.

Pou�ití
Èerpadla typu 32-CVI jsou urèena k dopravì èisté a mírnì zne-
èi�tìné vody do teploty 90 °C s hodnotou pH v rozsahu
6,5 - 8,5.
Pøípustné zneèi�tìní je nejvý�e 1% objemového mno�ství bahna
nebo nevydírajících jemných mechanických pøimísenin s veli-
kostí zrna do 0,5 mm. Obsah neèistot a stupeò jejich trvdosti
ovlivòuje ov�em �ivotnost èerpadel. Charakteristické je pou�ití
èerpadel ve vodárenství, jak pro hlavní nebo pomocné èerpací
stanice ke zvý�ení tlaku ve vodovodních sítích, v prùmyslu,
energetice a zemìdìlství pro zásobování rùzných objektù pit-
nou a u�itkovou vodou.

Hlavní pøedností èerpadel 32-CVI je:
- vysoká provozní spolehlivost
- jednoduchá konstrukce
- snadná obsluha a údr�ba
- rovnomìrné krytí pracovních oblastí
- stabilní charakteristika
- malé stavební rozmìry
- nízká hmotnost
- �iroká unifikace dílcù

Popis
Èerpadla jsou konstruována jako odstøedivá s radiálními obì�-
nými koly, èlánková s osou èerpadla uspoøádanou horizontál-
nì.
Èerpadla sestávají z rotoru a statoru s lo�isky a ucpávkami.
Rotor èerpadla sestává z høídele, na kterém jsou umístìna obì�-
ná kola, pouzdro ucpávky a pouzdro høídele. Celek je sta�en
maticí. Obì�ná kola jsou opatøena oboustrannými tìsnicími
kruhy a vyrovnávacími otvory k èásteènému vyrovnání hyd-
raulické osové síly. Rotor je peèlivì dynamicky vyvá�en, tak�e
zaruèuje klidný chod stroje.
Stator èerpadla sestává z jednotlivých rozvadìèù a pøevadìèù,
opatøených plochým tìsnìním, sta�eným mezi sacím a výtlaè-
ným tìlesem stahovacími �rouby a odpovídajícími maticemi
tak, �e tvoøí jeden celek. Výtlaèné tìleso je opatøeno vlo�kou.
Lo�isko sací strany èerpadla je kluzné, mazané èerpanou ka-
palinou. Valivé, nechlazené, tukem mazané lo�isko výtlaèné
strany je kulièkové, jednoøadé. Je vlo�eno v lo�iskovém tìlese,
pøi�roubovaném k výtlaènému tìlesu èerpadla.
Ucpávka èerpadel na výtlaèné stranì je mìkká nebo mecha-
nická. Jakost mìkkého tìsnìní se volí podle vlastností èerpa-
né kapaliny a její teploty.

Poloha hrdel
Výtlaèná hrdla jsou umístìna ve svislé ose èerpadla a smìøují
nahoru - TO, sací hrdla jsou ve vodorovné ose axiální - SAX.
Patky jsou umístìny v�dy pod vodorovnou osou èerpadla.

Smysl otáèení
Èerpadla jsou pravotoèivá pøi pohledu ze strany pohonu, po-
hon je na výtlaèné stranì èerpadla.

Materiálové provedení
Èerpadla 32-CVI se vyrábí podle ON 110003 v materiálovém
provedení LN a LB
LN - hlavní èásti èerpadla jsou zhotoveny ze �edé litiny nebo

konstrukèní oceli.
LB - hlavní èásti jsou zhotoveny ze �edé litiny, obì�ná kola

z bronzi, høídel z nerez oceli.

Podmínky pro pracovní prostøedí
Prostøedí ve kterém mohou èerpadla pracovat, je dáno pøede-
v�ím typem pohonu. Obvykle bývají èerpadla vybavena elek-
tromotory s krytím IP 44 a mohou tedy pracovat v prostøedí
základním a vlhkém ve smyslu ÈSN 33 0300, na objednávku
také v prostøedí studeném, mokrém s vodivým okolím a otøesy
a tropickém suchém nebo vlhkém.

Rozsah dodávky
Èerpadla se dodávají smontovaná. Sací a výtlaèné hrdla jsou
zaslepeny. Obvykle se dodávají se zpùsoby pohonu 9 podle
ÈSN 11 0021. Mohou být ov�em dodány také se zpùsobem
pohonu 1, 2 nebo 3.
● Pohon 1 - samotné èerpadlo s volným koncem høídele
● Pohon 2 - samotné èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou
● Pohon 3 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a zákl.

deskou spoleènou pro èerpadlo a elektromotor
● Pohon 9 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a elek-

tromotorem

Zvlá�tní pøíslu�enství
Na objednávku jako zvlá�tní pøíslu�enství se dodává:
● vakuometr s pøísl. manometr. kohoutem a pøípoj. èástmi
● vakuometr nebo manovakuometr s pøísl. manometrickým

kohoutem a pøípoj. èástmi
● protipøíruby vèetnì tìsnìní a spojovacího materiálu
● sada náhradních dílù

Doporuèená sada náhradních dílù pro
pìtiletý provoz

Èíslo Název Kusù

1 Vlo�ka 1
2 Rozvadìè n-1
3 Pøevadìè n-1
4 Pøevadìè s pouzdrem 1
5 Obì�né kolo n
6 Pouzdro ucpávky 1
7 Tìsnìní èlánku 2n
8 Matice M12x1 1

9 Ucpávkové tìsnìní 6x6-94 12



Odstøedivá, radiální, èlánková, horizontální èerpadla øady 32-CVI

Informativní øez èerpadlem - mìkká ucpávka

1 sací tìleso
2 výtlaèné tìleso
3 vlo�ka
4 pøevadìè
5 rozvadìè
6 obì�né kolo
7 pouzdro ucpávky
10 pouzdro høídele
16 tìleso lo�iska
18 pøevadìè
21 høídel
42 lo�isko

6 18 3 16 42
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Odstøedivá, radiální, èlánková, horizontální èerpadla øady 32-CVI

Informativní øez èerpadlem - mechanická ucpávka

1 sací tìleso
2 výtlaèné tìleso
3 vlo�ka
4 pøevadìè
5 rozvadìè
6 obì�né kolo
14 mech. ucpávka HTZ18P
16 tìleso lo�iska
17 pouzdro høídele
18 pøevadìè
21 høídel
42 lo�isko 6303

142175181 4 6

3 16 42 21



Odstøedivá, radiální, èlánková, horizontální èerpadla øady 32-CVI

Rozmìrový náèrtek

Èerpadlo A B C

32-CVI-100-6-1 25 117 277

32-CVI-100-6-2 65 157 317

32-CVI-100-6-3 105 197 357

32-CVI-100-6-4 145 237 397

32-CVI-100-6-5 185 277 437
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Informativní oblastní diagram èerpadla
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Odstøedivá, radiální, èlánková, horizontální èerpadla øady 32-CVI

Výkonová tabulka

Parametry platí pro vodu t = 20 °C, ρ = 1000 kg.m-3 a otáèky n = 2900 min-1.

Q NPSHR (∆hdov) H
Poèet stupòù

l.s-1 m P 1 2 3 4 5

1,13 4,7 m 12 24 35 47 59
kW 0,27 0,55 0,83 1,10 1,38

1,75 1,8 m 10 20 31 41 51
kW 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65

2,3 2 m 8 16 24 32 40
kW 0,37 0,75 1,13 1,50 1,88

Hmotnost m kg 10,3 12,1 14,0 15,8 17,6

M. setr. lx kg.m2 0,0005 0,0008 0,0013 0,0016 0,0021

Q - prùtok èerpadla
H - dopravní vý�ka èerpadla
P - pøíkon èerpadla
m - hmotnost èerpadla s volným koncem høídele

NPSHR (∆∆∆∆∆h
dov

) - dovolená kavitaèní deprese, tj. pøebytek tlakové a rychlostní vý�ky ve vstupním prùøezu èerpadla v polohové vý�ce z
s
 nad tlakovou vý�kou

nasycených par èerpané kapaliny nutný k zabezpeèení bezkavitaèního provozu.

Maximální pøetlak v sání mù�e být 0,4 MPa (4 bar), pøièem� maximální dopravní vý�ka nesmí pøekroèit hodnotu 0,6 MPa (6 bar).

I
x
 - moment setrvaènosti rotoru k jeho ose
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