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Rotaèní objemová èerpadla RPT

Pou�ití
Rotaèní objemová èerpadla øady RPT jsou urèena k èerpání
viskózních kapalin s kinematickou viskozitou od 20 mm2.s-1

do 65 000 mm2.s-1 a do maximální teploty 220 °C. Mezi pro-
dukty, které lze èerpat, patøí oleje, dehet, mazací tuky, laky,
mýdla, klih, vodní sklo, asfalt a v potravináøském prùmyslu
sirupy, ovocné ��ávy, melasa, majonézy, tuky a mnoho jiných
viskózních kapalin.

Popis
Èerpadla øady RPT jsou konstruována pro tì��í prùmyslový
provoz. Èerpadlo se skládá z hydraulické a mechanické èásti.

Hydraulickou èást tvoøí tìleso èerpadla s víkem èerpadla.
V oválném hydraulickém tìlese se po sobì nucenì odvalují
rotaèní písty synchronizované spojením pomocí dvou ozube-
ných kol, upevnìných na hnacím a hnaném høídeli v tìlese
mechanické èásti èerpadla, a utìsòují tak v ka�dé poloze výtlak
proti sání. Ucpávka èerpadla je ve vìt�inì pøípadù volena mìk-
ká, v pøípadì kapalin obsahujících vydírající neèistoty je høídel
pod ucpávkou opatøen buï kaleným pouzdrem nebo nástøi-
kem kyslièníku chromu. Pro èerpání kapalin, které chladnutím
tuhnou, je víko èerpadla vybaveno topným plá�tìm. U velikos-
tí 80, 100, 150 RPT je i hydraulické tìleso vybaveno topným
plá�tìm, vyhøívaným teplou vodou, párou nebo olejem.

Mechanickou èást tvoøí tìleso mechanické èásti, ve kterém je
ulo�en ve valivých lo�iskách hnací a hnaný høídel. Toèivý po-
hyb hnacího høídele se pøená�í na hnaný høídel párem ozube-
ných kol s pøevodem 1:1. Ozubené soukolí je mazáno olejovou
lázní s rozstøikem na lo�iska. Ozubené soukolí je montováno
ze strany pohonu na letmém konci høídelù. U èerpadel øady
RPT je jedno ozubené kolo zaji�tìno perem, druhé ozubené
kolo je zaji�tìno stahovacím ku�elovým pouzdrem, které zaji�-
�uje vzájemnou polohu rotorù tak, aby se vzájemnì nedotýkali,
pøípadnì nedo�lo k silovému zábìru.

Smysl otáèení
Vzhledem k tomu, �e je èerpadlo konstruováno s horizontální
polohou sacího a výtlaèného hrdla, mù�e být poloha hnacího
høídele podle potøeby horní, nebo dolní. Smysl otáèení èerpa-
dla mù�e být pravotoèivý i levotoèivý, ale musí být dohodnut
s výrobcem. Smysl otáèení èerpadla se posuzuje pøi pohledu
na èerpadlo od pohonu. Pøípadná reverzace chodu èerpadla
musí být takté� dohodnuta s výrobcem.

Materiálové provedení
Hydraulické tìleso, víko èerpadla, rotaèní písty a mechanické
tìleso jsou v základním provedení ze �edé litiny.
Høídele jsou z konstrukèní oceli, ozubená kola z u�lechtilé oce-
li. Pro potravináøský prùmysl nebo k dopravì aktivních kapalin
jsou hydraulická èást, rotaèní písty a høídele provedeny
z chromniklové oceli.

Pohon
Se zøetelem k rùznému poètu otáèek, pøi nich� èerpadla pracu-
jí (podle èerpané kapaliny), dodáveme je s pohonem dle
ÈSN 11 0021.

1 - samotné èerpadlo s volným koncem høídele,
2 - samotné èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou,
3 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a  se základovou

deskou spoleènou pro èerpadlo a motor,
9 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a s elektromoto-

rem na spoleèné základové desce,
17 - èerpadlo, pøevodovka, poddajná spojka a elektromotor na

spoleèné základové desce.

Mimo normu ÈSN 11 0021 se dodávají èerpadla ve spojení
s elektromotorem, pøevodovkou nebo variátorem hlavnì vìt-
�ích hmotností tak, �e jsou na samostatných podlo�kách ulo-
�eny èerpadlo, pøevodovka (variátor) i elektromotor.

Normální pøíslu�enství
S èerpadlem se dodává první utìsnìní ucpávek.

Zvlá�tní provedení
K dopravì tekutin, které chladnutím tuhnou, dodáváme èerpa-
dlo s topným plá�tìm, vyhøívaným teplou vodou nebo párou.

Pøipomínky pro projekci
a) Výkony èerpadla jsou uvedeny pøi max. otáèkách èerpadla.
b) Provozní otáèky se volí podle kinematické viskozity èerpa-

né kapaliny.



Rotaèní objemová èerpadla RPT

Informaèní øez èerpadlem
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1 Tìleso mechanické èásti
7 Høídel hnaný
15 Ozubené kolo s ku�elem
20 Høídel hnací
21 Uzubené kolo
22 Víko mechanické èásti
30 Tìleso hydraulické èásti
42 Rotor nízkotlaký
44 Víko



Rotaèní objemová èerpadla RPT

Rozmìrový náèrtek

Typ Hm. a b c d D1 D2 D d1 d2 e f g h i j k l m n p r s t u v d3

40-RPT 35 430 240 200 40 145 110 22 18 12 94 175 96 60 75 107 75 45 22 4 150 120 18 25 100 64 G 3/4�

65-RPT 75 546 320 280 70 180 145 32 18 18 114 230 118 68 112 156 118 80 25 4 184 150 21 25 144 88 G 3/4�

80-RPT 151 625 380 382 80 195 160 45 18 22 123 270 135 85 150 212 143 105 35 4 270 220 21 32 156 124 G 3/4�

100-RPT 273 765 520 460 100 215 180 55 18 22 155 330 155 105 161 245 164 110 40 8 300 250 21 40 198 168 G 3/4�

150-RPT 630 945 620 630 150 280 240 63 23 26 185 380 200 120 225 337 170 110 60 8 420 340 26 45 210 224 G 1 1/4�

Technické údaje

Typ èerpadla
Hrdla èerp. Otáèky Prùtok Dopr. tlak Pøíkon Hmotnost

DN/PN n
max

Q p
dmax

P m
min-1 l.sec-1 MPa kW kg

40-RPT 40/10 750 1,7 0,8 2 35

65-RPT 65/10 750 4,1 0,8 5 75

80-RPT 80/10 550 9,0 0,8 9,8 151

100-RPT 100/10 350 14,5 0,8 15,7 273

150-RPT 150/10 250 25 0,8 26 630

Uvedené max. výkony èerpadel platí pro èerpání oleje o kinematické viskozitì 76 mm2.s-1 a hustotì 900 kg.m-3.

Provozní otáèky èerpadla se volí dle kinematické viskozity èerpané kapaliny. Stanovení provozních otáèek provádí projekce odbytu.
Hodnoty uvedené v tabulce platí pøi manometrickém tlaku ve vstupním prùøezu èerpadla p

s man
 = 0 bar. Èerpadlo spolehlivì pracuje

i pøi manometrickém tlaku ve vstupním prùøezu èerpadla p
s man

 = - 0,3 bar.

Hmotnost èerpadel je uvedena pro pohon 1 dle ÈSN 11 0021 v provedení 01, bez topných plá��ù, pojistných ventilù atd.
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Rotaèní objemová èerpadla RPT

Informativní oblastní diagram èerpadla
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