SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 2 944 819 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP14167930.8, 12. 5. 2014

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 12. 7. 2017

(31)

Číslo prioritnej prihlášky:

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky:

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority:

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 4. 4. 2018

(11)

Číslo dokumentu:

E 25977
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2018.01):

T3

F04C 2/00
F04C 15/00

Vestník ÚPV SR č.: 04/2018
ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

Majiteľ:

Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Holthöge 10-14, 49632 Essen, DE;

(72)

Pôvodca:

Krampe Paul, c/o Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Holthöge 10-14, 49632 Essen, DE;

(74)

Zástupca:

Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava,
SK;

(54)

Názov:

Excentrické závitovkové čerpadlo

)

0)

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

10)

(10)

SK
SK
SK
SK
SK
SK
K

E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
E 25977
25977
25977
5977
977
77
7

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
3

(73)

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Excentrické závitovkové čerpadlo

Opis
[0001] Vynález sa týka excentrického závitovkového čerpadla obsahujúceho rotor, ktorý sa
rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi rotora od konca pohonu k voľnému koncu, skriňu statora
s vnútorným priestorom, ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi od nasávacieho otvoru
statora k výtokovému otvoru statora a je vytvorený, aby pojal rotor, hnací motor s hnacím
hriadeľom, ktorý je spriahnutý s rotorom na prenos krútiaceho momentu, prvý kardanový kĺb,
ktorý je nasadený do prenosu krútiaceho momentu medzi hnací hriadeľ a rotor, a výstupnú
prírubu statora, ktorá je usporiadaná v smere prúdenia za rotorom. Ďalší aspekt je spôsob
údržby takého excentrického závitovkového čerpadla.
[0002] Excentrické závitovkové čerpadlo je objemové čerpadlo, pri ktorom rotujúci dielec,
rotor, sa pohybuje v stabilnom dielci, statore alebo skrini statora. Rotor pritom uskutočňuje
rotačný pohyb, ako aj k tomu superponovaný radiálny pohyb, pohybuje sa týmto na kruhovej
dráhe a doplňujúco sa otáča okolo vlastnej osi. Rotor má na vonkajšom obvode druh skrutky
s oblým závitom s veľkým stúpaním závitu, ktorá sa pohybuje v dutine vnútri statora, ktorá je
vytvarovaná takým spôsobom, aby pohybom rotora v statore sa podávacie priestory pohybovali
od nasávacej strany k výtokovej strane. Charakteristicky je na nasávacej strane usporiadania
stator/rotor excentrického závitovkového čerpadla k dispozícii privádzací priestor na tekutinu,
ktorá má byť dopravovaná, ktorý je so vstupným otvorom statora vo fluidnom spojení. V tomto
privádzacom priestore sa otáča hnací hriadeľ, ktorý na základe pohybu rotora musí
uskutočňovať kývavý pohyb. Tento hnací hriadeľ je typicky vytvorený dvoma kardanovými
kĺbmi spojenými prostredníctvom kĺbového hriadeľa a je priamo alebo nepriamo spriahnutý
s hnacím motorom na strane protiľahlej k rotoru.
[0003] Excentrické závitovkové čerpadlá sú na nasávacej strane charakteristicky spojené
s prívodnou rúrou, cez ktorú tekutina, ktorá má byť dopravovaná, je privádzaná k vstupnému
otvoru skrine statora. Na vypúšťacej strane sú excentrické závitovkové čerpadlá spojené
s výtokovou rúrou, cez ktorú je dopravovaná tekutina odvádzaná. V zásade sa excentrické
závitovkové čerpadlá hodia na dopravovanie médií v oboch smeroch. Zodpovedajúco sa
v zmysle tohto zverejnenia môže uskutočňovať aj zmena smeru čerpania so zodpovedajúcou
funkčnou výmenou nasávacieho otvoru statora a výtokového otvoru statora.

[0004] Excentrické závitovkové čerpadlá sa hodia na dopravovanie mnohých veľmi odlišných
tekutín. Medzi ne spadajú predovšetkým husté a viskózne médiá, ktoré môžu obsahovať tiež
abrazívne pôsobiace pevné látky.
[0005] V zásade, predovšetkým však pri použití excentrického závitovkového čerpadla na
dopravovanie tekutín vo forme médií obsahujúcich pevné látky, je na základe opotrebovania
statora a pravdepodobne opotrebovania rotora potrebná v pravidelných intervaloch údržby
výmena statora a poprípade rotora. Na tento účel musí byť rotor na strane pohonu uvoľnený
a zodpovedajúcim uvoľnením prírubových spojení skrine statora musí byť vytvorené dostatočné
miesto, aby bol rotor odstránený zo statora alebo aby bola odstránená celá jednotka rotor-stator.
Tento postup sa dá na základe značnej hmotnosti statora, a predovšetkým jednotky stator-rotor,
pri typických konštrukčných veľkostiach excentrických závitovkových čerpadiel pravidelne
uskutočniť nákladné a obťažne a len so zodpovedajúcim nástrojom a zdvíhacím zariadením.
Prestoj excentrického závitovkového čerpadla na základe takej nevyhnutnej údržby môže byť
celkovo niekoľko hodín až jeden deň. Z dokumentu DE 10 2008 021 919 je už známe
excentrické závitovkové čerpadlo, pri ktorom medzi statorom a připojovacím hrdlom je pre
výtokové potrubie usporiadaný dištančný krúžok. Vybratím tohto dištančného krúžku je
demontáž statora uľahčená tým, že po odpojení rotora od kardanového kĺbu môže byť rotor
vychýlený spolu so statorom. Nevýhodné na tejto konštrukcii je tu nevyhnutné odpojenie rotora
od kardanového kĺbu pre toto vychýlenie, ktoré si vyžaduje servisno-technicky obťažný zásah.
Okrem toho nevýhodné na tejto konštrukcii je vytvorenie dodatočných tesniacich plôch
v oblasti výtokového otvoru statora, teda na výtlačnej strane excentrického závitovkového
čerpadla, ktoré spôsobuje nebezpečenstvo unikania netesnosťami. Ďalej je nevýhodné, že práve
pri zablokovaniach spôsobených cudzorodými telesami v oblasti výtokového otvoru môže byť
vybratie dištančného kusa taktiež blokované takými cudzorodými telesami, čím môže byť
vybratiu dištančného kusa zabránené alebo vybratie môže byť znemožnené a následne nemôže
byť údržba už viac v tejto forme realizovaná.
[0006] Z dokumentu DE 1916195 U je známe excentrické závitovkové čerpadlo, pri ktorom
je skriňa statora z obidvoch strán uzatvorená zosilňovacími platňami, ktoré ležia v prírube
kolmo na pozdĺžnu os skrine statora. Pri tomto už známom excentrickom závitovkovom
čerpadle je stator na svojej vnútornej ploche vybavený preplachovacími drážkami, ktoré sú
prostredníctvom vyvŕtaných otvorov spojené s preplachovacím systémom usporiadaným
v statore.

[0007] Z dokumentu US 6,120,267 je známe excentrické závitovkové čerpadlo, pri ktorom
nasávacia strana skrine statora je modifikovaná pomocou roviny prírubového spoja, ktorá neleží
kolmo na pozdĺžnu os skrine statora. Toto sa uskutočňuje za tým účelom, aby pevné látky
a viskózne kvapaliny mohli byť lepšie privádzané do skrine statora.
[0008]

Základom vynálezu je úloha poskytnúť excentrické závitovkové čerpadlo, ktoré

umožňuje zjednodušenú údržbu.
[0009]

Táto úloha je podľa vynálezu riešená excentrickým závitovkovým čerpadlom

konštrukčného typu opísaného v úvode, pri ktorom výstupná príruba statora má rovinu
prírubového spoja, ktorá nie je orientovaná kolmo na pozdĺžnu os.
[0010] Excentrické závitovkové čerpadlo podľa vynálezu umožňuje zjednodušenú údržbu tým,
že je umožnené, aby skriňa statora bola spoločne s rotorom, ktorý je v nej usporiadaný,
vychýlená bez toho, aby na to musela byť odstránená nasávacia rúra a výtoková rúra napojená
na excentrické závitovkové čerpadlo. Toto vychýlenie je umožnené tým, že výstupná príruba
statora leží v rovine, ktorá prebieha šikmo vzhľadom na pozdĺžnu os skrine statora. Pod takým
šikmým vyrovnaním výstupnej príruby statora je potrebné chápať vyrovnanie, ktoré sa
odchyľuje od už známeho vyrovnania v uhle 90° vzhľadom na pozdĺžnu os. Výstupná príruba
statora môže byť vo vytvarovaní vynálezu orientovaná paralelne s pozdĺžnou osou.
Predovšetkým môže výstupná príruba statora ležať v rovine, ktorá je vyrovnaná šikmo
vzhľadom na pozdĺžnu os, t. j. vzhľadom na pozdĺžnu os zaujíma uhol od 0 do <90°. Ako
výstupnú prírubu statora je pritom potrebné chápať spojovaciu prírubu, ktorá je buď priamo
napojená na výtokové potrubie, ktoré musí mať potom zodpovedajúco korešpondujúce
vytvarovanie roviny príruby. Výhodne je však zamýšľané, že výstupná príruba statora je
usporiadaná na konci skrine statora a adaptéravá pripojovacia tvarovka je súčasťou
excentrického závitovkového čerpadla, ktorá je, najednej strane, spojená s výstupnou prírubou
statora so zodpovedajúco šikmo vyrovnanou prírubou, na strane druhej má na konci, ktorý je
k tomu protiľahlý, pripojovácie hrdlo rúry, ktoré je vyhotovené na spojenie výstupnej rúry
s konvenčným prírubovým spojom. Tento adaptéravý kus môže následne pri údržbárskych
prácach, ktoré majú byť vykonané, zostať namontovaný na napojenej výtokovej rúre, pretože
uvoľnením výstupnej príruby statora a jej vyrovnaním vzhľadom na pozdĺžnu os je možné
vychýlenie skrine statora bez toho, žeby na tento cieľ vznikla požiadavka na priestor
v axiálnom smere.

[0011] Vynález identifikoval, že při vytvarovaní prírubových spojov na výstupnej strane
excentrického závitovkového čerpadla s vyrovnaním 90° nie je možné vychýlenie skrine
statora, pretože zvýšená požiadavka na priestor v pozdĺžnom smere potrebná na tento cieľ kvôli
uhlovému ohybu neexistuje. Vyrovnaním výstupnej príruby statora podľa vynálezu v inej
rovine než kolmej rovine vzhľadom na pozdĺžnu os je vychýlenie skrine statora v určitom
smere umožnené tým, že vyrovnaním príruby je poskytnuté na tento cieľ potrebné miesto.
Pritom je na základe vyrovnania príruby zaručené, že už v priebehu prvých úsekov uhlového
pohybu vychýlenia skrine statora je nato vytvorený rozstup medzi výstupnou prírubou statora
a protiprírubou, a týmto sa v rámci výstupnej príruby statora tiež nemôže vyskytovať
zablokovanie vychyľovacieho pohybu spôsobené cudzorodými telesami, prípadne sa môže
vyskytovať so zníženou frekvenciou.
[0012] Vyrovnanie výstupnej príruby statora zahŕňa preto šikmé polohy výstupnej príruby
statora, napríklad šikmú polohu 45° vzhľadom na pozdĺžnu os, ktorá umožňuje vychýlenie
skrine statora aj potom, keď, napríklad, dodatočnou požiadavkou na priestor pri tomto
vychýlení v dôsledku vytvarovania pripojenia skrine statora v oblasti nasávacieho otvoru
statora je potrebná dodatočná požiadavka na priestor v axiálnom smere. V zásade je potrebné
chápať, že výstupná príruba statora je vzhľadom na pozdĺžnu os vyrovnaná výhodne v takom
uhle, aby bolo umožnené vychýlenie skrine statora okolo osi vychýlenia v oblasti vstupného
otvoru statora potom, čo skriňa statora bola v oblasti tohto vstupného otvoru statora oddelená
od spojovacieho krytu, v ktorom beží prvý kardanový kĺb. Vychýlenie rotora sa pritom môže
uskutočniť výhodne okolo osi prvého kardanového kĺbu, čím môže byť zamedzené, že prvý
kardanový kĺb musí byť odpojený od rotora, aby bolo vychýlenie uskutočnené.
[0013] Podľa alternatívnej formy uskutočnenia je zamýšľané, že vstupná príruba statora má
rovinu prírubového spoja, ktorá nie je orientovaná kolmo na pozdĺžnu os. Tento variant
vynálezu zamýšľa šikmú polohu príruby v oblasti prírubového spojenia na nasávacej strane
skrine statora. Aj prostredníctvom šikmej polohy tejto vstupnej príruby statora v uhle, ktorý sa
vzhľadom na pozdĺžnu os odchyľuje od 90°, môže byť na tejto pozícii poskytnutá pre skriňu
statora možnosť vychýlenia, ktorá nevyžaduje nijaké dodatočné axiálne uvoľnenie na
protiľahlom konci skrine statora. Výhodné na tomto vytvarovaní je, že koniec skrine statora na
vypúšťacej strane môže byť vybavený výstupnou prírubou statora, ktorá je vzhľadom na
pozdĺžnu os v uhle 90°, a tým umožňuje spojenie výtokovej rúry s konvenčnou prírubou.

[0014] V zásade je potrebné chápať, že výstupná príruba statora a výhodne vstupná príruba
statora sú vytvarované tak, aby rotor mohol byť vedený cez tieto príruby.
[0015] Ešte ďalej je výhodné, keď rovina prírubového spoja je vzhľadom na pozdĺžnu os
v uhle, ktorý je menší než (90° - arctan (d/l)), pričom d zodpovedá vonkajšiemu priemeru
konca skrine statora protiľahlému krovine prírubového spoja, a 1 zodpovedá dĺžke skrine
statora. Táto špecifikácia určitého uhlového rozsahu sa riadi potrebami, ktoré sú nevyhnutné pre
vychýlenie skrine statora, keď má skriňa statora určitú dĺžku a na konci skrine statora, ktorý leží
protiľahlo vzhľadom na šikmo umiestnený prírubový spoj na skrini statora, má konštrukčne
podmienený vonkajší priemer. Charakteristická na tejto konštrukcii a z toho vyplývajúcej
kinematiky je potreba musieť uvoľniť, na jednej strane, vstupnú prírubu statora, na strane
druhej tiež výstupnú prírubu statora nachádzajúcu sa k tomu protiľahlo na druhom konci skrine
statora, aby vychýlenie mohlo byť vykonané. Vychýlenie skrine statora sa potom typicky
uskutočňuje okolo osi vychýlenia, ktorá je usadená približne v oblasti vonkajšieho obvodu
skrine statora na vstupnej prírube statora, pričom je potrebné chápať, že rotor sa pri vychýlení
môže vychýliť okolo osi vychýlenia prvého kardanového kĺbu a súčasne sa rotor alebo prvý
kardanový kĺb môže pohybovať translačne, aby bola vykompenzovaná vzdialenosť medzi
osami vychýlenia skrine statora a rotora. Aby pri takej konštrukcii bola pomocou šikmej polohy
roviny prírubového spoja dosiahnutá axiálna medzera dostatočná pre vychýlenie, uhol roviny
prírubového spoja musí byť menší než 90° - arctan podielu priemeru vstupnej príruby statora
a dĺžky skrine statora. Z toho vyplýva, že uhol musí byť o to menší, čím väčší je priemer
vstupnej príruby statora a čím kratšia je skriňa statora. Tak rezultuje, napríklad, pri konštrukcii
skrine statora, pri ktorej sú priemer vstupnej príruby statora a dĺžka skrine statora zhodné, uhol
šikmej polohy roviny prírubového spoja 45° alebo menší, aby bolo vychýlenie skrine statora
umožnené. Keď naproti tomu dĺžka skrine statora zodpovedá dvojnásobku priemeru vstupnej
príruby statora, tak postačuje už uhol 64° alebo menší, aby bola zaručená schopnosť
vychýlenia. Pri skrini statora, ktorej dĺžka je desaťnásobok priemeru vstupnej príruby statora,
môže byť schopnosť vychýlenia zaručená už pri uhle šikmej polohy roviny prírubového spoja
84° alebo menšom.
[0016] Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je zamýšľané, že uhol, o ktorý rovina
prírubového spoja prebieha vzhľadom na pozdĺžnu os šikmo, leží v horizontálnej rovine. Podľa
tejto formy uskutočnenia je rovina prírubového spoja vyrovnaná takým spôsobom, aby ležala
vo vertikálnej rovine, teda kolmo na horizontálnu rovinu. Týmto vyrovnaním je vychýlenie

skrine statora možné v horizontálnej rovine, čo na účely údržby a potrebné podopretie skrine
statora počas takého vychýlenia predstavuje odľahčenie. Predovšetkým môže byť skriňa statora
týmto vyrovnaním roviny prírubového spoja bočné vychýlená tak, že rotor je prístupný od
výtokového otvoru statora a v horizontálne orientovanom, translačnom pohybe môže byť rotor
vytiahnutý von zo skrine statora alebo skriňa statora môže byť stiahnutá z rotora.
[0017]

V zásade je potrebné chápať, že prvý a/alebo druhý kardanový kĺb môžu byť

vyhotovené ako klasické kardanové kĺby s dvoma navzájom kolmými osami vychýlenia. Je
však potrebné chápať tiež vytvarovania, ktoré sa od toho odchyľujú, s rovnakou funkciou ako
kardanový kĺb

v zmysle vynálezu,

napríklad

elastomérové

spojky,

ktoré poskytujú

zodpovedajúce vychýlenie pri súčasnej rotácii a prenose krútiaceho momentu.
[0018] Podľa jedného ďalšieho aspektu môže byť excentrické závitovkové čerpadlo opísané
v úvode alebo excentrické závitovkové čerpadlo opísané v predchádzajúcom texte ďalej
vytvorené tým, že rotor je prostredníctvom prvého spojenia hriadeľ-náboj spojený s prvým
kardanovým kĺbom, že rotor má dutinu rozprestierajúcu sa pozdĺž pozdĺžnej osi a že prvý
upínací prvok, ktorý je na strane nasávacieho otvoru statora spojený s prvým spojením
hriadeľ-náboj, sa rozprestiera cez túto dutinu a na strane výtokového otvoru statora sa dá
ovládať s nástrojom alebo sa dá ovládať prostredníctvom nástroja rozprestierajúceho sa cez túto
dutinu, a že zo strany výtokového otvoru statora môže byť prostredníctvom nástroja nasadeného
na prvý upínací prvok spojené a uvoľnené prvé spojenie hriadeľ-náboj.
[0019] Podľa tohto aspektu vynálezu, prípadne tejto formy ďalšieho vytvorenia je adresovaný
špeciálny problém, ktorý sa vyskytuje pri údržbe excentrických závitovkových čerpadiel. Na
odobratie rotora zo skrine statora musí byť rotor typicky odpojený od hnacieho hriadeľa
hnacieho motora. Toto odpojenie sa uskutočňuje charakteristicky na spojení medzi prvým
kardanovým kĺbom a rotorom, toto spojenie je za týmto účelom realizované rozpojiteľne. Je už
známe, aby toto spojenie bolo uskutočnené, napríklad, pomocou viacerých skrutiek rozdelených
po obvode na prstencovej prírube, ktoré sú potom prístupné cez servisný otvor a môžu byť
uvoľnené. Nevýhodná je však, na jednej strane, potreba servisného otvoru, ktorý musí byť
usporiadaný typicky v kryte na prívod tekutiny, ktorý obklopuje priestor na prívod tekutiny, na
strane druhej, náročné uvoľnenie týchto skrutiek v priestore typicky zaplnenom tekutinou, čo je
pravidelne sťažené znečistením skrutkového spoja.

[0020] Podľa vynálezu je tento problém riešený tým, že odpojenie rotora od hnacieho hriadeľa
sa môže uskutočniť bez takého priameho uvoľnenia skrutiek s nástrojmi v priamom prístupe na
prvé spojenie hriadeľ-náboj medzi prvým kardanovým kĺbom a rotorom cez taký servisný
otvor. Na tento účel je rotor vybavený dutinou, ktorá sa rozprestiera v jeho pozdĺžnom smere
a ktorá úplne prechádza cez rotor. Cez túto dutinu sa teraz môže uskutočniť zodpovedajúce
uvoľnenie spojenia medzi prvým kardanovým kĺbom a rotorom. Spojenie medzi rotorom
a prvým kardanovým kĺbom môže byť pritom realizované rôznym spôsobom. Tak sa môže
použiť spojenie silovým stykom alebo tvarovým stykom alebo predpäté spojenie tvarovým
stykom. Dutina v rotore môže pritom dvoma rozličnými spôsobmi slúžiť nato, aby toto spojenie
hriadeľ-náboj bolo uvoľnené zjednodušene. V prvom variante sa cez dutinu rozprestiera
upínací prvok, ktorý slúži nato, aby ťahová sila na prírubový dielec, ktorý je spojený s prvým
kardanovým kĺbom, pôsobila proti prírubovému prvku, ktorý je spojený s rotorom. Tento
upínací prvok môže byť, napríklad, ťahová kotva, ktorá je na výtokovej strane statora
uskutočnená so zodpovedajúcim upínacím zariadením, napríklad vonkajším závitom, na ktorý
je naskrutkovaná upínacia matica, ktorá sa podopiera na rotore. Pri tejto forme uskutočnenia
môže byť spojenie hriadeľ-náboj medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom uvoľnené
pohodlne s bežným nástrojom tým, že toto upínacie zariadenie na upínacom prvku je uvoľnené
a ťahová sila, ktorá spojenie vytvára alebo zaisťuje, je zrušená.
[0021] V druhom variante je upínací prvok usporiadaný len na nasávacej strane statora a tam
pôsobí spojovacou silou zaisťujúcou alebo vytvárajúcou spojenie hriadeľ-náboj. Tu môže byť
použitá, napríklad, skrutka, ktorá má plochu na záber nástroja ležiacu vnútri a ktorá sa
podopiera v ústupku v rotore a je zaskrutkovaná do vnútorného závitu v prírubovom prvku,
ktorý je spojený s prvým kardanovým kĺbom. Pri tomto variante je upínací prvok
prostredníctvom nástroja, ktorý j e vedený cez dutinu v rotore, dosiahnutý a môže byť uvoľnený,
prípadne upnutý, aby bolo spojenie hriadeľ-náboj uvoľnené, prípadne aby bolo vytvorené.
[0022] Upínací prvok môže byť pri tomto aspekte výhodne ťahová kotva, ktorá sa rozprestiera
cez celú dĺžku dutiny v rotore alebo ktorá je usporiadaná len na nasávacej strane statora v rámci
rotora. Na túto ťahovú kotvu je potom nasadená upínacia matica, ktorá je zodpovedajúco
usporiadaná na výtokovej strane statora alebo nasávacej strane statora a je prístupná priamo
alebo cez dutinu s primeraným nástrojom.
[0023] Podľa ďalšieho aspektu vynálezu excentrické závitovkové čerpadlo opísané v úvode
alebo excentrické závitovkové čerpadlo objasnené v predchádzajúcom texte môže byť ďalej

vytvorené tým, že rotor je prostredníctvom prvého spojenia hriadeľ-náboj spojený s prvým
kardanovým kĺbom a že prvé spojenie hriadeľ-náboj je uskutočnené ako prvé spojenie v tvare
zrezaného kužeľa.
[0024] Pod spojením v tvare zrezaného kužeľa je potrebné pritom rozumieť špecifické spojenie
hriadeľ-náboj, pri ktorom kónická vonkajšia obvodová plocha vzájomne pôsobí s kongruentnou
kónickou vnútornou obvodovou plochou a zabezpečuje vyrovnanie rotora vzhľadom na prvý
kardanový klb a prenos krútiaceho momentu z prvého kardanového kĺbu na rotor. Prenos
krútiaceho momentu sa pritom uskutočňuje pomocou prenosu silovým stykom medzi
kónickými plochami spojenia v tvare zrezaného kužeľa. Prítlačná sila nato potrebná je
docielená prostredníctvom axiálnej upínacej sily medzi vnútornou a vonkajšou kónickou
obvodovou plochou. V zásade môže byť vnútorná obvodová plocha vytvorená na rotore
a vonkajšia obvodová plocha na prvom kardanovom kĺbe alebo obrátene. Kónické obvodové
plochy môžu byť vytvorené na samostatných prírubových prvkoch v tvare zrezaného kužeľa,
ktoré sú zo svojej strany rozoberateľné alebo nerozoberateľne spojené s rotorom, prípadne
prvým kardanovým kĺbom alebo môžu byť vytvorené integrálne na rotore, prípadne na prvom
kardanovom kĺbe. Integrálne vytvorenie kónickej plochy je výhodné predovšetkým na rotore,
naproti tomu na kardanovom kĺbe je výhodné samostatné vytvorenie kónickej plochy.
[0025]

Poskytnutím
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rozoberateľnosť spojenia medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom. Predovšetkým spojenie
v tvare zrezaného kužeľa môže byť jednoduchým spôsobom namontované a upevnené
prostredníctvom ťahovej sily pôsobiacej v pozdĺžnom smere rotora, má samostrediaci účinok
a je najrozsiahlejšie odolné proti maximám krútiaceho momentu. Uvoľnenie spojenia v tvare
zrezaného kužeľa môže byť dosiahnuté odstránením zopínacej ťahovej sily, poprípade
podporené odtláčacou silou, ktorá je vyvíjaná zodpovedajúco nasadeným sťahovacím
zariadením, ktoré vyvíja tlakovú silu, ktorá pôsobí proti upínacej sile a ktorá uvádza spojenie
hriadeľ-náboj do pohybu navzájom od seba. Je potrebné chápať, že vytvarovanie spojenia
hriadeľ-náboj medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom prostredníctvom spojenia v tvare
zrezaného kužeľa je obzvlášť výhodné, keď sa použije rotor s dutinou v ňom vytvorenou podľa
už vysvetleného aspektu vynálezu. Pri tomto kombinovanom vytvarovaní môže upínacia sila
potrebná na zaistenie spojenia v tvare zrezaného kužeľa byť spôsobená upínacím prvkom
v dutine, prípadne upínacím prvkom prístupným cez dutinu s nástrojom a tiež odtláčacia sila
nevyhnutná na uvoľnenie spojenia v tvare zrezaného kužeľa môže byť aplikovaná cez dutinu,

prípadne prostredníctvom upínacieho prvku, ktorý sa rozprestiera cez túto dutinu. Týmto
spôsobom sa nielen uvoľnenie, ale aj pevné utiahnutie spojenia hriadeľ-náboj medzi rotorom
a prvým kardanovým kĺbom môže uskutočniť úplne z výtokovej strany skrine statora.
[0026] Zodpovedajúco je podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia zamýšľané, že prvý
upínací prvok je spojený s prvým prvkom v tvare zrezaného kužeľa prvého spojenia v tvare
zrezaného kužeľa spojeným s prvým kardanovým kĺbom a prostredníctvom prvého upínacieho
prvku je na prvé spojenie v tvare zrezaného kužeľa vynaložená ťahová sila, ktorá prvý prvok
v tvare zrezaného kužeľa silovým stykom stláča s druhým prvkom v tvare zrezaného kužeľa
prvého spojenia v tvare zrezaného kužeľa, ktorý j e spojený s rotorom, a že prvé spojenie v tvare
zrezaného kužeľa môže byť zo strany výtokového otvoru statora spojené a uvoľnené
prostredníctvom nástroja nasadeného na prvý upínací prvok.
[0027] Podľa ďalšieho aspektu vynálezu excentrické závitovkové čerpadlo opísané v úvode
alebo excentrické závitovkové čerpadlo objasnené v predchádzajúcom texte môže byť ďalej
vytvorené tým, že prvý kardanový kĺb je spojený s kĺbovým hriadeľom, ktorý je spojený
s druhým kardanovým kĺbom, ktorý je prostredníctvom druhého spojenia hriadeľ-náboj
spojený s dutým hriadeľom spriahnutým s hnacím motorom, a že druhé spojenie hriadeľ-náboj
môže byť spojené a uvoľnené pomocou druhého upínacieho prvku, pričom druhý upínací prvok
sa rozprestiera cez dutý hriadeľ, na strane druhého kardanového kĺbu je spojený s druhým
spojením hriadeľ-náboj, a na strane dutého hriadeľa, ktorá je protiľahlá k druhému
kardanovému kĺbu, sa dá ovládať s nástrojom, alebo druhý upínací prvok sa dá ovládať
prostredníctvom nástroja rozprestierajúceho sa cez dutý hriadeľ, a že zo strany dutého hriadeľa,
ktorá je protiľahlá k druhému kardanovému kĺbu, môže byť druhé spojenie hriadeľ-náboj
spojené a uvoľnené prostredníctvom nástroja nasadeného na druhý upínací prvok.
[0028] S týmto aspektom vynálezu je riešený ďalší problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri
údržbe excentrických závitovkových čerpadiel. Pri vysokom namáhaní a/alebo vysokom
opotrebovaní alebo behu nasucho alebo ich kombinácii sa môže rotor excentrického
závitovkového čerpadla pevne usadiť vnútri skrine statora a je v nej potom zablokovaný nielen
vzhľadom na rotačný pohyb, ale aj vzhľadom na radiálny alebo axiálny pohyb. Tento
zablokovaný stav je označovaný ako „zadretý rotor“ a vyžaduje pravidelne výmenu rotora
a skrine statora, aby excentrické závitovkové čerpadlo mohlo byť opäť prevádzkované.
Problematické na tomto zablokovaní však je, že pre zjednodušenú údržbu excentrického
závitovkového čerpadla je často nevyhnutný relatívny pohyb medzi skriňou statora a rotorom,

aby bolo možné uskutočniť demontáž. Demontáž skrine statora s rotorom, ktorý je v nej
zablokovaný, predstavuje pravidelne na základe sťaženej prístupnosti rôznych skrutkových
spojov značný problém.
[0029] Tento problém sťaženej alebo nemožnej demontáže platí všeobecne pre excentrické
závitovkové čerpadlá, predovšetkým je však relevantný tiež pre excentrické závitovkové
čerpadlo konštrukcie opísanej v predchádzajúcom texte s možnosťou vychýlenia skrine statora.
Toto vychýlenie skrine statora sa musí uskutočniť pri zjednodušenej údržbe excentrického
závitovkového čerpadla, ktoré bolo opísané v predchádzajúcom texte, skôr, než je spojenie
hriadeľ-náboj medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom uvoľnené. Až po uskutočnenom
vychýlení je v výhodnej forme uskutočnenia vynálezu prístupná dutina vnútri rotora a tam
usporiadaný upínací prvok môže byť ovládaný s nástrojom, aby bolo spojenie hriadeľ-náboj
medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom uvoľnené. V tomto prípade je pre vychýlenie skrine
statora však na základe rozdielnych osí vychýlenia rotora a skrine statora potrebný relatívny
pohyb medzi rotorom a skriňou statora, pretože ináč jestvuje blokovanie proti tomuto
vychýleniu.
[0030] Aby preto podľa tohto aspektu vynálezu bolo možné uskutočniť zjednodušenú údržbu
na excentrickom závitovkovom čerpadle tiež potom, keď je rotor v skrini statora zablokovaný,
je jednoduchým spôsobom umožnené uvoľnenie spojenia hriadeľ-náboj medzi druhým
kardanovým kĺbom a hriadeľom spriahnutým s hnacím motorom. Toto je dosiahnuté tým, že
toto druhé spojenie hriadeľ-náboj sa dá uvoľniť, prípadne ukotviť cez dutinu v dutom hriadeli,
ktorý je spriahnutý s hnacím motorom.
[0031] Týmto vytvarovaním je umožnené, aby pri zablokovanom rotore vnútri skrine statora
bolo druhé spojenie hriadeľ-náboj uvoľnené bez väčšieho úsilia a aby týmto bola poskytnutá
jednoduchá axiálna pohyblivosť zablokovanej jednotky skriňa statora a rotor. Touto axiálnou
pohyblivosťou je, na jednej strane, umožnená zjednodušená demontáž zablokovanej jednotky
skriňa statora a rotor. Okrem toho je týmto odpojením rotora od hnacieho motora umožnené
vychýlenie skrine statora spoločne s rotorom, ktorý je v nej zablokovaný, čím po uskutočnenom
vychýlení môže byť buď odstránená celá jednotka skladajúca sa zo skrine statora, rotora,
prvého a druhého kardanového kĺbu, ako aj kĺbového hriadeľa, alebo tiež môže byť uvoľnené
prvé spojenie hriadeľ-náboj medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom prístupné teraz pre
uvoľnenie a potom môže byť odstránená jednotka rotor a skriňa statora.

[0032] Čo sa týka vytvarovania upínacieho prvku v prvom a druhom variante, na prednosti
a možnosti obsluhy z toho rezultujúce je odkazované na predchádzajúci opis dvoch variantov
prvého upínacieho prvku v spojení s dutinou v rotore, vysvetlenia tam uvedené sa dajú
rovnakým spôsobom použiť pre druhý upínací prvok a dutinu v hriadeli.
[0033] Pritom je obzvlášť výhodné, keď druhé spojenie hriadeľ-náboj je uskutočnené ako
druhé spojenie v tvare zrezaného kužeľa, a druhý upínací prvok je spojený s prvým prvkom
v tvare zrezaného kužeľa druhého spojenia v tvare zrezaného kužeľa spojeným s druhým
kardanovým kĺbom a prostredníctvom druhého upínacieho prvku je na druhé spojenie v tvare
zrezaného kužeľa vyvíjaná ťahová sila, ktorá prvý prvok v tvare zrezaného kužeľa silovým
stykom stláča s druhým prvkom v tvare zrezaného kužeľa druhého spojenia v tvare zrezaného
kužeľa, ktorý je spojený s dutým hriadeľom. Poskytnutím spojenia v tvare zrezaného kužeľa
medzi druhým kardanovým kĺbom a dutým hriadeľom je opätovne poskytnuté robustné
spojenie hriadeľ-náboj, ktoré sa prostredníctvom upínacieho prvku dá dobre uvoľniť
a zakotviť. Druhé spojenie hriadeľ-náboj môže byť pritom uskutočnené v rovnakej forme
a funkčnosti ako prvé spojenie hriadeľ-náboj a vysvetlenia uvedené v predchádzajúcom texte,
ktoré sa týkajú prvého spojenia hriadeľ-náboj, platia zmysluplne aj pre druhé spojenie
hriadeľ-náboj. Predovšetkým je výhodné, keď prvé spojenie hriadeľ-náboj je skonštruované
s rovnakými rozmermi a za použitia identických dielcov, napríklad, prvok v tvare zrezaného
kužeľa, ktorý je spojený s prvým kardanovým prvkom, môže byť konštrukčne identický
s prvkom v tvare zrezaného kužeľa, ktorý je spojený s druhým kardanovým kĺbom.
[0034] Ešte ďalej je výhodné, keď dutý hriadeľ je prostredníctvom prevodu, predovšetkým
čelného ozubeného prevodu alebo plochej prevodovky, spriahnutý s hnacím hriadeľom
hnacieho motora. Spriahnutím dutého hriadeľa s hnacím motorom prostredníctvom prevodu je
uľahčená prístupnosť dutiny v dutom hriadeli tým, že je umožnené priestorové oddelenie
dutého hriadeľa od hnacieho motora. Predovšetkým prostredníctvom čelného ozubeného
prevodu môže byť medzi dutým hriadeľom a hnacím hriadeľom hnacieho motora dosiahnuté
radiálne vyosenie, ktoré poskytuje jednoduchú prístupnosť k dutému hriadeľu v jeho axiálnom
smere.
[0035] Podľa ďalšieho aspektu vynálezu excentrické závitovkové čerpadlo opísané v úvode
alebo excentrické závitovkové čerpadlo objasnené v predchádzajúcom texte môže byť ďalej
vytvorené tým, že okolo prvého a/alebo druhého kardanového kĺbu je usporiadaná prvá,

prípadne druhá manžeta, ktorá utěsňuj e vnútorný priestor, ktorý je naplnený mazacím
prostriedkom a v ktorom sa nachádza prvý, prípadne druhý kardanový klb, proti okoliu.
(0036] S týmto aspektom vynálezu je v súvislosti s údržbou excentrických závitovkových
čerpadiel adresovaný problém, ktorý má svoju príčinu špecificky v poskytnutí kardanových
kĺbov v prístupovom priestore pre tekutinu. Pretože tekutiny, ktoré sú dopravované
excentrickými závitovkovými čerpadlami, sú často znečistené pevnými látkami, a preto môžu
pôsobiť nielen mechanicky, ale tiež chemicky agresívne, je výhodné, keď ložiská kardanových
kĺbov nie sú priamo vystavené tekutine. Toto môže byť podľa stavu techniky dosiahnuté tým,
že ložiská kardanových kĺbov sú utesnené primeranými tesniacimi krúžkami, aby bolo
zabránené prístupu tekutiny. Avšak tento konštrukčný typ so zapuzdrenými ložiskami sa
v dlhodobej prevádzke ukázal ako nespoľahlivý. Podľa vynálezu je preto navrhované, aby
okolo prvého a/alebo druhého kardanového kĺbu bola poskytnutá manžeta. Pritom je potrebné
chápať, že, najednej strane, môže byť osobitná manžeta poskytnutá okolo prvého kardanového
kĺbu a druhý kardanový kĺb nie je chránený, práve tak však tiež môže byť samostatnou
manžetou chránený druhý kardanový klb alebo môžu byť chránené obidva.
[0037J Týmto poskytnutím je celý kardanový klb utesnený proti tekutine, ktorá je dopravovaná
excentrickým závitovkovým čerpadlom. Manžeta usporiadaná okolo kardanového kĺbu
dovoľuje náplň mazacieho prostriedku v rámci manžety, takže kardanový kĺb sa pohybuje
v rámci mazacieho prostriedku, ako je napríklad olej, a následne môže pracovať prakticky bez
opotrebovania.
|0038J Pritom je obzvlášť výhodné, keď prvý kardanový kĺb je prostredníctvom prvého
spojenia hriadeľ-náboj, obsahujúc prírubu na strane kardanového kĺbu a prírubu na strane
rotora spojenú s ňou rozoberateľné, spriahnutý s rotorom, a že prvá manžeta, vychádzajúc od
utěsňujúceho pripevnenia na prírube na strane kardanového kĺbu, sa rozprestiera cez prvý
kardanový kĺb, a/alebo že druhý kardanový kĺb prostredníctvom druhého spojenia
hriadeľ-náboj, obsahujúc prírubu na strane kardanového kĺbu a prírubu na strane hnacieho
hriadeľa spojenú s ňou rozoberateľné, je spriahnutý s hnacím hriadeľom, a že druhá manžeta,
vychádzajúc od utěsňuj úceho pripevnenia na prírube na strane kardanového kĺbu, sa
rozprestiera cez druhý kardanový kĺb. Pri tejto forme uskutočnenia je manžeta zakaždým tak
utesnená okolo kardanového kĺbu, že spojenie hriadeľ-náboj medzi prvým kardanovým kĺbom
a rotorom, prípadne medzi druhým kardanovým kĺbom a hnacím hriadeľom alebo hriadeľom
spriahnutým s hnacím hriadeľom môže byť rozpojené bez toho, žeby na to musela byť manžeta

uvoľnená. Manžeta je utěsňujúco pripevnená zakaždým na prírube na strane kardanového kĺbu,
ktorá po uvoľnení spojenia hriadeľ-náboj zostáva na kardanovom kĺbe. Toto umožňuje, aby
náplň mazacieho prostriedku v rámci manžety bola ponechaná nezmenená aj v priebehu
údržbárskych prác, a zabraňuje výmene tohto mazacieho prostriedku, keď, napríklad, musí byť
vymenený rotor.
[0039] Ešte ďalej je výhodné, keď prvá a druhá manžeta sú uskutočnené integrálne ako jediná
manžeta a že prvý koniec manžety je utěsňujúco pripevnený na obvodovej ploche usporiadanej
medzi prvým kardanovým kĺbom a rotorom a že druhý koniec manžety je utesňujúco
pripevnený na obvodovej ploche usporiadanej medzi druhým kardanovým kĺbom a hnacím
hriadeľom, predovšetkým dutým hriadeľom. Pri tejto forme uskutočnenia je nielen prvý, ale aj
druhý kardanový kĺb obklopený manžetou, a teda zapuzdrený, pričom manžeta sa ako osobitná
manžeta rozprestiera cez prvý kardanový kĺb, kĺbový hriadeľ, ktorý spája prvý kardanový kĺb
s druhým kardanovým kĺbom, a druhý kardanový kĺb. Integrálna manžeta uskutočnená takým
spôsobom je následne utesňujúco pripevnená zakaždým na strane obidvoch kardanových kĺbov,
ktorá je protiľahlá ku kĺbovému hriadeľu, na zodpovedajúcej prírube tam usporiadaného
spojenia hriadeľ-náboj k rotoru, prípadne k hnaciemu hriadeľu alebo hriadeľu spriahnutému
s hnacím hriadeľom. Jednotka z kĺbového hriadeľa s prvým a druhým kardanovým kĺbom
predstavuje preto do seba uzavretú, zapuzdrenú jednotku, ktorá môže byť namontovaná
a demontovaná na obidvoch stranách pomocou zodpovedajúcich spojení hriadeľ-náboj v rámci
excentrického závitovkového čerpadla bez toho, žeby náplň mazacieho prostriedku musela byť
vypustená alebo vymenená v rámci manžety pre obidva kardanové kĺby.
[0040] Konečne je podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia zamýšľané, že prvý kardanový
kĺb je spojený s kĺbovým hriadeľom, ktorý je spojený s druhým kardanovým kĺbom, ktorý je
spriahnutý s hnacím hriadeľom hnacieho motora, pričom kĺbový hriadeľ je usporiadaný
v priestore na prívod tekutiny, ktorý má prívodný otvor na tekutinu a ktorý je vo fluidnom
spojení s vnútorným priestorom statora. Spojemm rotora prostredníctvom prvého a druhého
kardanového kĺbu s kĺbovým hriadeľom usporiadaným medzi týmito obidvoma kardanovými
kĺbmi je umožnený robustný prenos hnacej sily z hnacieho motora prostredníctvom obidvoch
kardanových kĺbov a kĺbového hriadeľa na rotor. Poskytnutie dvoch kardanových kĺbov
a kĺbového hriadeľa umožňuje pritom špecifickú formu pohybu rotora vnútri skrine statora,
ktorá spočíva v superponovaní rotačného a radiálneho pohybu.

[0041]

Ďalší aspekt vynálezu je spôsob údržby excentrického závitovkového čerpadla,

s krokmi: uvoľnenie výstupného prírubového spojenia statora skrine statora v oblasti
výtokového otvoru statora skrine statora excentrického závitovkového čerpadla, uvoľnenie
vstupného prírubového spojenia statora skrine statora, ktoré je usporiadané v oblasti vstupného
otvoru statora skrine statora, pričom výstupné prírubové spojenie statora alebo vstupné
prírubové spojenie čerpadla má rovinu prírubového spoja, ktorá vzhľadom na pozdĺžnu os
skrine statora prebieha v uhle menšom než 90°, a vychýlenie rotora usporiadaného vnútri skrine
statora okolo kĺbovej osi kardanového kĺbu, ktorý je spriahnutý s rotorom usporiadaným
v skrini statora a je usporiadaný v oblasti výstupného prírubového spojenia statora.
[0042]

Tak definovaný spôsob údržby umožňuje zjednodušenú údržbu excentrického

závitovkového čerpadla tým, že môže byť zabránené náročnej demontáži rotora a skrine statora
na

obidvoch

koncoch

a vybratiu

kompletnej

jednotky

rotor-stator

z excentrického

závitovkového čerpadla. Toto je dosiahnuté tým, že na základe šikmo uloženej príruby, ktorej
rovina prírubového spoja nie je preto orientovaná kolmo na pozdĺžnu os skrine statora, je
možné vychýlenie skrine statora s rotorom, ktorý sa v nej nachádza. Toto vychýlenie rotora je
uskutočnené okolo kĺbovej osi kardanového kĺbu. Na tento účel je skriňa statora na strane
kardanového kĺbu uvoľnená od vstupného krytu pre tekutinu tým, že je uvoľnené vstupné
prírubové spojenie statora skrine statora a následne je týmto poskytnutá schopnosť vychýlenia
skrine statora.
[0043] Pritom je obzvlášť výhodné, keď je skriňa statora vychýlená za súčasného translačného
relatívneho pohybu medzi skriňou statora a rotorom pozdĺž pozdĺžnej osi. Týmto translačným
posunom medzi rotorom a skriňou statora je pohyblivosť a voľnosť výkyvného pohybu pre
jednoduchú údržbu zvýšená tým, že týmto translačným pohybom môže byť vykompenzované
vyosenie medzi osou vychýlenia rotora a osou vychýlenia skrine statora. Táto translačná
pohyblivosť je výhodná predovšetkým potom, keď vychýlenie skrine statora, aké je mnohokrát
nevyhnutné, sa uskutočňuje okolo osi ležiacej vo vonkajšej obvodovej oblasti vstupného
prírubového spojenia statora, vychýlenie rotora sa naproti tomu uskutočňuje okolo osi
kardanového kĺbu. Pri vychýlení skrine statora je prostredníctvom pákových pomerov
privedená medzi rotor a stator veľká axiálna sila. Prostredníctvom tejto axiálnej sily môže byť
v niektorých prípadoch uvoľnené zadreté spojenie medzi statorom a rotorom.)
[0044] Spôsob môže byť pritom ďalej vytvorený tým, že doplňujúco je uvoľnené druhé
spojenie hriadeľ-náboj na druhom kardanovom kĺbe, ktorý s kardanovým kĺbom, ktorý je

spriahnutý s rotorom usporiadaným v skrini statora, je spriahnutý prostredníctvom kĺbového
hriadeľa.
[0045] Pri tejto forme uskutočnenia je zamýšľaný kardanový kĺb, menovite prvý kardanový
kĺb, ktorý je spriahnutý s rotorom, a je zamýšľaný druhý kardanový kĺb, ktorý je s týmto prvým
kardanovým kĺbom spriahnutý prostredmctvom kĺbového hriadeľa. Na tomto druhom
kardanovom kĺbe je uvoľnené spojenie hriadeľ-náboj, a tým je poskytnutá axiálna pohyblivosť
(prvého a druhého) kardanového kĺbu v pozdĺžnej osi skrine statora. Týmto je vychýlenie skrine
statora uľahčené a predovšetkým je umožnené, aby skriňa statora bola vychýlená okolo osi
vychýlenia, ktorá je usporiadaná v rozstupe od osi vychýlenia, okolo ktorej je vychýlený rotor,
ktorý j e usporiadaný v skrini statora.
[0046]

Pritom je obzvlášť výhodné, keď je skriňa statora vychýlená bez súčasného

translačného relatívneho pohybu medzi skriňou statora a rotorom pozdĺž pozdĺžnej osi. Toto
ďalšie vytvorenie umožňuje vychýlenie skrine statora dokonca potom, keď je v nej rotor pevne
zablokovaný a následne nie je možná nijaká axiálna pohyblivosť rotora v pozdĺžnom smere
skrine statora. Pohyblivosť potrebná na vychýlenie skrine statora je potom docielená pomocou
axiálnej pohyblivosti z uvoľneného spojenia hriadeľ-náboj medzi druhým kardanovým kĺbom
a hnacím hriadeľom, a týmto je umožnené vychýlenie skrine statora okolo osi vychýlenia, ktorá
je v rozstupe od kĺbovej osi (prvého) kardanového kĺbu.
[0047] Pritom je ešte ďalej výhodné, keď druhé spojenie hriadeľ-náboj je uvoľnené tým, že je
uvoľnený upínací prvok, ktorý prebieha cez dutinu v dutom hriadeli rozprestierajúcu sa v smere
pozdĺžnej osi, ktorý spojuje druhý kardanový kĺb s hnacím motorom, alebo že upínací prvok je
uvoľnený prostredníctvom nástroja vedeného cez dutinu v dutom hriadeli rozprestierajúcu sa
v smere pozdĺžnej osi, ktorý spojuje druhý kardanový kĺb s hnacím motorom. Pri tejto forme
uskutočnenia je druhé spojenie hriadeľ-náboj na druhom kardanovom kĺbe uvoľnené obzvlášť
efektívnym spôsobom tým, že je uvoľnený upínací prvok, ktorý sa rozprestiera cez dutinu
dutého hriadeľa alebo je cez túto dutinu prístupný s nástrojom.
[0048] Pritom je obzvlášť výhodné, keď druhé spojenie hriadeľ-náboj je uskutočnené ako
spojenie v tvare zrezaného kužeľa, načo je odkazované na predchádzajúce vysvetlenia týkajúce
sa takého spojenia v tvare zrezaného kužeľa.
[0049] Ešte ďalej je výhodné, keď po vychýlení skrine statora je uvoľnené prvé spojenie
hriadeľ-náboj, ktoré spája rotor s prvým kardanovým kĺbom. Táto forma ďalšieho vytvorenia

dovoľuje pohodlné uvoľnenie prvého spojenia hriadeľ-náboj potom, čo bola skriňa statora
vychýlená a rotor je týmto lepšie prístupný.
[0050] Pritom je obzvlášť výhodné, keď prvé spojenie hriadeľ-náboj je uvoľnené tým, že je
uvoľnený upínací prvok, ktorý prebieha cez dutinu v rotore rozprestierajúcu sa v smere
pozdĺžnej osi, alebo je upínací prvok uvoľnený prostredníctvom nástroja vedeného cez dutinu
v rotore rozprestierajúcu sa v smere pozdĺžnej osi.
[0051]

Pri tejto forme ďalšieho vytvorenia je uvoľnenie prvého spojenia hriadeľ-náboj

zjednodušené tým, že je uvoľnený upínací prvok, ktorý prebieha cez rotor alebo ktorý môže byť
uvoľnený prostredníctvom nástroja, ktorý sa rozprestiera cez rotor. Vzhľadom na toto výhodné
ďalšie vytvorenie spôsobu údržby podľa vynálezu je odkazované na predchádzajúce vysvetlenie
k vytvarovaniu rotora s dutinou, ktorá je v ňom usporiadaná. Predovšetkým je výhodné, keď
prvé spojenie hriadeľ-náboj je na tento účel uskutočnené ako spojenie v tvare zrezaného
kužeľa. Aj na to je odkazované na predchádzajúce vysvetlenia týkajúce sa spojenia v tvare
zrezaného kužeľa medzi rotorom a prvým kardanovým kĺbom.
[0052] Výhodná forma uskutočnenia je opísaná na základe obrázkov. Znázorňujú:
obrázok 1

bočný pohľad v pozdĺžnom reze na výhodnú formu uskutočnenia excentrického
závitovkového čerpadla podľa vynálezu v prevádzkovej polohe,

obrázok 2

pohľad zhora v pozdĺžnom reze na formu uskutočnenia podľa obrázka 1
v prevádzkovej polohe,

obrázok 3

pohľad zhora v pozdĺžnom reze na formu uskutočnenia podľa obrázka 1
v servisnej polohe s vychýlenou skriňou statora,

obrázok 4

pohľad podľa obrázka 3 v servisnej polohe s uvoľneným rotorom,

obrázok 5

pohľad podľa obrázka 2 v servisnej polohe s vychýlenou skriňou statora pri
zablokovanom rotore.

[0053] S odvolaním sa najprv na obrázky 1 a 2 obsahuje excentrické závitovkové čerpadlo
podľa vynálezu podľa výhodnej formy uskutočnenia vstupný kryt 10 so vstupným otvorom 11
na tekutinu, cez ktorý môže tekutina vstupovať do prívodného priestoru 12 na tekutinu v rámci
vstupného krytu 10.

[0054] V rámci prívodného priestoru 12 na tekutinu je usporiadaný kĺbový hriadeľ 20. Kĺbový
hriadeľ 20 je na strane pohonu spojený prostredníctvom kardanového kĺbu 21 s dutým
hriadeľom 30. Spojenie medzi kardanovým kĺbom 21 na strane pohonu a dutým hriadeľom 30
je vykonané prostredníctvom spojenia 40 hriadeľ-náboj uskutočneného ako spojenie v tvare
zrezaného kužeľa. Spojenie 40 hriadeľ-náboj obsahuje vonkajší zrezaný kužeľ 41, ktorý je
spojený s kardanovým kĺbom 21 a v ktorom je vytvorený závitový otvor 42. Vonkajší zrezaný
kužeľ 41

vzájomne pôsobí s prírubovým prvkom s vnútorným zrezaným kužeľom 43.

Prírubový prvok

s vnútorným

zrezaným kužeľom je

vytvorený

integrálne

s dutým

hriadeľom 30. Cez dutý hriadeľ 30 sa rozprestiera ťahová kotva 31, ktorá môže byť upnutá
prostredníctvom upínacej matice 32 na konci protiľahlom k spojeniu 40 v tvare zrezaného
kužeľa. Ťahová kotva 31 je vo vonkajšom prvku 41 v tvare zrezaného kužeľa zaskrutkovaná do
vyvŕtaného otvoru 42 s vnútorným závitom a pôsobí na vonkajší prvok 41 v tvare zrezaného
kužeľa ťahovou silou, ktorá tento vonkajší prvok 41 v tvare zrezaného kužeľa tlačí do
vnútorného zrezaného kužeľa 43.
[0055] Dutý hriadeľ 30 je prostredníctvom čelného ozubeného prevodu 50 spriahnutý s hnacím
motorom s hnacím hriadeľom 60.
[0056] Na strane protiľahlej ku kardanového kĺbu 21 na strane pohonu je kĺbový hriadeľ 20
prostredníctvom kardanového kĺbu 22 na strane rotora spojený s rotorom 70. Spojenie medzi
kardanovým kĺbom 22 a rotorom 70 je uskutočnené taktiež prostredníctvom spojenia 80 v tvare
zrezaného kužeľa. Spojenie 80 v tvare zrezaného kužeľa obsahuje vonkajší prvok 81 zrezaného
kužeľa, ktorý je spojený s kardanovým kĺbom 22 na strane rotora a v ktorom je vytvorený
vyvŕtaný otvor 82 s vnútorným závitom. Na konci rotora 70 ukazujúcom ku kardanovému kĺbu
na strane rotora je realizované čelné kónické vybranie v tvare vnútorného zrezaného kužeľa 83,
ktoré vzájomne pôsobí s vonkajším zrezaným kužeľom 81.
[0057] Do vyvŕtaného otvoru 82 s vnútorným závitom je zaskrutkovaná ťahová kotva 71, ktorá
sa rozprestiera cez dutinu 73 v rotore 70 a môže byť upnutá na protiľahlom konci rotora
prostredníctvom upínacej matice 72.
[0058] Na vonkajšom zrezanom kuželi 41 je na strane obvodu pripevnená manžeta 23, ktorá sa
rozprestiera ako hadicová manžeta vychádzajúc od vonkajšieho zrezaného kužeľa 41 cez
kardanový kĺb 21 na strane pohonu, kĺbový hriadeľ 20 a kardanový kĺb 22 na strane rotora až
cez vonkajší zrezaný kužeľ 81. Na vonkajšom zrezanom kuželi 81 je manžeta 23 opätovne

utěsňujúco pripevnená. Pomocou manžety je týmto definovaný vnútorný priestor, v ktorom sú
usporiadané obidva kardanové kĺby a kĺbový hriadeľ a ktorý môže byť zaplnený mazacím
prostriedkom. Tento vnútorný priestor je utesnený proti prívodnému priestoru 12 na tekutinu,
a následne je pomocou manžety zabránené, aby sa tekutina pôsobiaca mechanicky alebo
chemicky agresívne dostala na kardanové kĺby 21 alebo 22.
[0059]

Spojenie 80 v tvare zrezaného kužeľa a kardanový kĺb 22 sa nachádzajú na konci

rotora 70 na strane vstupu, prípadne skrine 90 statora, v ktorej je rotor 70 usporiadaný. Upínacia
matica 72 je usporiadaná na konci 90b na výtokovej strane skrine 90 statora.
[0060] Skriňa 90 statora a rotor 70 sa v prevádzkovej polohe vyobrazenej na obrázkoch 1 a 2

rozprestierajú v pozdĺžnom smere 1, ktorý prebieha v podstate zhodne s pozdĺžnou osou
kĺbového hriadeľa 20 a pozdĺžnou osou dutého hriadeľa 30.
[0061] Na konci 90b na výtokovej strane skrine statora je vytvorená výstupná príruba 100

statora. Výstupná príruba 100 statora spája výstupný kryt 101 so spojovacím krytom 102.
Výstupný kryt 101 je spojený so skriňou 90 statora nepriepustné pre tekutiny prostredníctvom
prírubového spojenia 101b. Toto prírubové spojenie 101b má rovinu 101b' prírubového spoja,
ktorá prebieha kolmo na pozdĺžnu os 1.
[0062] Spojovací kryt 102 má na napojenie potrubia prírubové spojenie 102b, ktoré definuje

rovinu 102b' prírubového spoja, ktorá prebieha taktiež kolmo na pozdĺžnu os 1. Roviny 101b'
a 102b' prírubových spojov sú teda navzájom paralelné.
[0063] Prírubový spoj medzi spojovacím krytom 102 a výstupným krytom 101 má rovinu 100'

prírubového spoja, ktorá je vzhľadom na pozdĺžnu os 1 skrine statora v uhle a. Tento uhol a je
menší než 90° a v príklade uskutočnenia je 65°.
[0064) Prírubové spojenie 100 je vytvorené dosadaním dvoch prírubových plôch 103, 104 na

spojovacom kryte 102 a na výstupnom kryte 101. Obidve tieto prírubové plochy sú vytvorené
ako prstencové plochy a môžu byť prostredníctvom viacerých skrutiek v rovine 100’
prírubového spoja stláčané navzájom na seba tak, aby vzniklo nepriepustné prírubové spojenie.
[0065]

Skriňa 90 statora je na vstupnej strane 90a spojená prostredníctvom prírubového

spojenia 110 so vstupným krytom 111, ktorý je opätovne prostredníctvom prírubového spojenia
112 spojený so vstupným krytom 10. Uvoľnením prírubového spojenia 112 a uvoľnením

prírubového spojenia 100, ako je zrejmé z obrázka 3, môže byť skriňa statora vzhľadom na
vstupný kryt 10 vychýlená. Os vychýlenia skrine statora leží pritom približne v oblasti A vo
vonkajšej obvodovej oblasti prírubového spojenia 112. Os vychýlenia rotora, ktorý sa pri tomto
vychyľovacom procese nachádza v skrini 90 statora, leží vzhľadom na os B vychýlenia
kardanového kĺbu 22 kongruentne. Osi AaB vychýlenia skrine 90 statora a rotora 70 sú vo
vzájomnom rozstupe. Aby bol vychyľovací pohyb uskutočnený, rotor 70 sa preto pohybuje
v axiálnom smere pozdĺž pozdĺžnej osi 1 vnútri skrine statora o vzdialenosť d. Vychyľovací
pohyb skrine statora okolo osi A a s tým súvisiaca potreba pozdĺžneho priestoru podmienená
priestorovými rozmermi skrine statora a vstupného krytu a výstupného krytu na nej
namontovaného je umožnená šikmou polohou plochy 100' prírubového spoja. Vychýlenie
skrine statora znázornené na obrázku 3 môže byť preto realizované pri pevnom spojovacom
kryte 102 a pevnom vstupnom kryte 10. Toto má za následok, že potrubie, ktoré je napojené na
spojovaciu prírubu 102b spojovacieho krytu 102, a potrubie, ktoré je napojené na vstupný
otvor 11 na tekutinu, nemusia byť na účely tohto vychýlenia demontované.
[0066] Obrázok 4 znázorňuje excentrické závitovkové čerpadlo podľa obrázka 3 v ďalšej,
zdokonalenej servisnej pozícii. V tejto zdokonalenej servisnej pozícii je demontovaná upínacia
matica 72 na konci rotora na výtokovej strane a spojenie 80 v tvare zrezaného kužeľa je
uvoľnené. Ťahová kotva 71 môže preto zostať na vonkajšom zrezanom kuželi 81 a môže byť
vytiahnutá z dutiny 73 rotora von. Toto umožňuje odstránenie skrine 90 statora a rotora 70,
ktorý je v nej usporiadaný, na účely výmeny rotora, skrine statora alebo obidvoch
konštrukčných dielcov.
[0067] Obrázok 5 znázorňuje variant údržby excentrického závitovkového čerpadla. Tento
variant údržby je potrebný, keď je rotor vnútri statora zablokovaný a následne nie je axiálny
pohyb o vzdialenosť d možný.
[0068] Aby bola v takej situácii jednako umožnená zjednodušená údržba s vychýlením skrine
statora okolo osi v oblasti A a aby bol pritom súčasne rotor vychýlený okolo osi B kardanového
kĺbu na strane rotora, ktorá je v rozstupe od osi v oblasti A, je uvoľnená upínacia matica 32
ťahovej kotvy 31 vnútri dutého hriadeľa 30, a týmto je uvoľnené spojenie 40 v tvare zrezaného
kužeľa. Týmto uvoľnením spojenia 40 v tvare zrezaného kužeľa môže byť teraz rotor spoločne
s obidvoma kardanovými kĺbmi 21,22 a kĺbovým hriadeľom 20 uvedený axiálne do pohybu
o vzdialenosť ď, a týmto je umožnené vychýlenie skrine 90 statora a rotora 70 v zablokovanej
forme okolo dvoch osí vychýlenia, ktoré sú vo vzájomnom rozstupe, v oblasti A a B

prostredníctvom translačného pohybu osi vychýlenia. Aj toto vychýlenie sa môže uskutočniť
bez demontáže potrubia na spojovacom kryte 102 a vstupnom otvore 11 na tekutinu.
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Patentové nároky

1. Excentrické závitovkové čerpadlo, ktoré obsahuje:
- rotor, ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi rotora od konca pohonu k voľnému
koncu,
- skriňu statora s vnútorným priestorom, ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi od
nasávacieho otvoru statora k výtokovému otvoru statora a je vytvorený, aby pojal rotor,
- hnací motor s hnacím hriadeľom, ktorý je spriahnutý s rotorom na prenos krútiaceho
momentu,
- prvý kardanový kĺb, ktorý je nasadený do prenosu krútiaceho momentu medzi hnací
hriadeľ a rotor,
- výstupnú prírubu statora, ktorá je v smere prúdenia usporiadaná za rotorom,
vyznačujúce sa tým, že výstupná príruba statora má rovinu prírubového spoja, ktorá nie je

orientovaná kolmo na pozdĺžnu os.
2. Excentrické závitovkové čerpadlo, ktoré obsahuje:
- rotor, ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi rotora od konca pohonu k voľnému
koncu,
- skriňu statora s vnútorným priestorom, ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi od
nasávacieho otvoru statora k výtokovému otvoru statora a je vytvorený, aby pojal rotor,
- hnací motor s hnacím hriadeľom, ktorý je spriahnutý s rotorom na prenos krútiaceho
momentu,
- prvý kardanový kĺb, ktorý je nasadený do prenosu krútiaceho momentu medzi hnací
hriadeľ a rotor,
- vstupnú prírubu statora, ktorá je v smere prúdenia usporiadaná v oblasti nasávacieho
otvoru statora alebo pred nasávacím otvorom statora,
vyznačujúce sa tým, že vstupná príruba statora má rovinu prírubového spoja, ktorá nie je

orientovaná kolmo na pozdĺžnu os, takže pre skriňu statora je poskytnutá možnosť vychýlenia,
ktorá nevyžaduje nijaké dodatočné axiálne uvoľnenie na protiľahlom konci skrine statora.

3. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že rovina
prírubového spoja je vzhľadom na pozdĺžnu os v uhle, ktorý je menší než 90°.

4. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 1, 2 alebo 3, vyznačujúce sa tým, že rovina

prírubového spoja je vzhľadom na pozdĺžnu os v uhle, ktorý je menší než (90° - arctan (d/l»,
pričom
- d zodpovedá vonkajšiemu priemeru konca skrine statora, ktorý leží protiľahlo k rovine
prírubového spoja, a
-1 zodpovedá dĺžke skrine statora.

5. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že uhol, o ktorý rovina prírubového spoja prebieha šikmo vzhľadom na pozdĺžnu os,

leží v horizontálnej rovine.
6. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že prvý kardanový kĺb je spojený s kĺbovým hriadeľom, ktorý je spojený s druhým

kardanovým kĺbom, ktorý je spriahnutý s hnacím hriadeľom hnacieho motora, pričom kĺbový
hriadeľ je usporiadaný v prívodnom priestore na tekutinu, ktorý má prívodný otvor na tekutinu
a ktorý je vo fluidnom spojení s vnútorným priestorom statora.
7. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že rotor je prostredníctvom prvého spojenia hriadeľ-náboj spojený s prvým

kardanovým kĺbom, že rotor má dutinu rozprestierajúcu sa pozdĺž pozdĺžnej osi a že prvý
upínací prvok, ktorý je na strane nasávacieho otvoru statora spojený s prvým spojením
hriadeľ-náboj, sa rozprestiera cez túto dutinu a na strane výtokového otvoru statora sa dá
ovládať s nástrojom alebo sa dá ovládať prostredníctvom nástroja, ktorý sa rozprestiera cez túto
dutinu, a že zo strany výtokového otvoru statora môže byť prostredníctvom nástroja nasadeného
na prvý upínací prvok spojené a uvoľnené prvé spojenie hriadeľ-náboj.
8. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že rotor je prostredníctvom prvého spojenia hriadeľ-náboj spojený s prvým

kardanovým kĺbom a že prvé spojenie hriadeľ-náboj je uskutočnené ako prvé spojenie v tvare
zrezaného kužeľa.
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9. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 7 a 8, vyznačujúce sa tým, že prvý upínací

prvok je spojený s prvým prvkom v tvare zrezaného kužeľa prvého spojenia v tvare zrezaného
kužeľa spojeným s prvým kardanovým kĺbom a prostredníctvom prvého upínacieho prvku je na
prvé spojenie v tvare zrezaného kužeľa vyvíjaná ťahová sila, ktorá prvý prvok v tvare
zrezaného kužeľa stláča silovým stykom s druhým prvkom v tvare zrezaného kužeľa prvého
spojenia v tvare zrezaného kužeľa, ktorý je spojený s rotorom, a že zo strany výtokového otvoru
statora môže byť prostredníctvom nástroja nasadeného na prvý upínací prvok spojené
a uvoľnené prvé spojenie v tvare zrezaného kužeľa.

10. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že prvý kardanový kĺb je spojený s kĺbovým hriadeľom, ktorý je spojený s druhým

kardanovým kĺbom, ktorý je prostredníctvom druhého spojenia hriadeľ-náboj spojený s dutým
hriadeľom spriahnutým s hnacím motorom, a že druhé spojenie hriadeľ-náboj môže byť
spojené a uvoľnené prostredníctvom druhého upínacieho prvku, pričom
- druhý upínací prvok sa rozprestiera cez dutý hriadeľ, na strane druhého kardanového
kĺbu je spojený s druhým spojením hriadeľ-náboj, a na strane dutého hriadeľa
protiľahlej k druhému kardanovému kĺbu sa dá ovládať s nástrojom, alebo
- druhý upínací prvok sa dá ovládať prostredníctvom nástroja rozprestierajúceho sa cez
dutý hriadeľ, a
že zo strany dutého hriadeľa protiľahlej

k druhému kardanovému kĺbu môže byť

prostredníctvom nástroja nasadeného na druhý upínací prvok spojené a uvoľnené druhé
spojenie hriadeľ-náboj.

11. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 10, vyznačujúce sa tým, že druhé spojenie

hriadeľ-náboj je uskutočnené ako druhé spojenie v tvare zrezaného kužeľa, a že druhý upínací
prvok je spojený s prvým prvkom v tvare zrezaného kužeľa druhého spojenia v tvare zrezaného
kužeľa spojeným s druhým kardanovým kĺbom a prostredníctvom druhého upínacieho prvku je
na druhé spojenie v tvare zrezaného kužeľa vyvíjaná ťahová sila, ktorá prvý prvok v tvare
zrezaného kužeľa stláča silovým stykom s druhým prvkom v tvare zrezaného kužeľa druhého
spojenia v tvare zrezaného kužeľa, ktorý je spojený s dutým hriadeľom.
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12. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z nárokov 10 alebo 11, vyznačujúce sa
tým, že dutý hriadeľ je prostredníctvom prevodu, predovšetkým čelného ozubeného prevodu,

spriahnutý s hnacím hriadeľom hnacieho motora.
13. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že okolo prvého a/alebo druhého kardanového kĺbu je usporiadaná prvá, prípadne druhá

manžeta, ktorá utesňuje vnútorný priestor, ktorý je naplnený mazacím prostriedkom a v ktorom
sa nachádza prvý, prípadne druhý kardanový kĺb, proti okoliu.

14. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 13, vyznačujúce sa tým, že prvý

kardanový kĺb je prostredníctvom prvého spojenia hriadeľ-náboj, obsahujúc prírubu na strane
kardanového kĺbu a prírubu na strane rotora, ktorá je s touto spojená rozoberateľné, spriahnutý
s rotorom, a že prvá manžeta sa rozprestiera cez prvý kardanový kĺb vychádzajúc od
utesňujúceho pripevnenia na prírube na strane kardanového kĺbu, a/alebo že druhý kardanový
kĺb je prostredníctvom druhého spojenia hriadeľ-náboj, obsahujúc prírubu na strane
kardanového kĺbu a prírubu na strane hnacieho hriadeľa, ktorá je s touto spojená rozoberateľné,
spriahnutý s hnacím hriadeľom, a že druhá manžeta sa rozprestiera cez druhý kardanový kĺb
vychádzajúc od utesňujúceho pripevnenia na prírube na strane kardanového kĺbu.

15. Excentrické závitovkové čerpadlo podľa nároku 13 alebo 14. vyznačujúce sa tým, že prvá

a druhá manžeta sú uskutočnené integrálne ako jediná manžeta a že prvý koniec manžety je
utěsňuj úco pripevnený na obvodovej ploche usporiadanej medzi prvým kardanovým kĺbom
a rotorom a že druhý koniec manžety je utesňujúco pripevnený na obvodovej ploche
usporiadanej medzi druhým kardanovým kĺbom a hnacím hriadeľom, predovšetkým dutým
hriadeľom.
16. Spôsob údržby excentrického závitovkového čerpadla, s krokmi:

- uvoľnenie výstupného prírubového spojenia statora skrine statora v oblasti
výtokového otvoru statora skrine statora excentrického závitovkového čerpadla, pričom
výstupné prírubové spojenie statora má plochu prírubového spojenia, ktorá vzhľadom na
pozdĺžnu os skrine statora prebieha v uhle menšom než 90°,
- uvoľnenie vstupného prírubového spojenia statora skrine statora, ktoré je usporiadané
v oblasti vstupného otvoru statora skrine statora, a
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- vychýlenie rotora usporiadaného vnútri skrine statora okolo kĺbovej osi kardanového
kĺbu, ktorý je spriahnutý s rotorom usporiadaným v skrini statora a je usporiadaný
v oblasti výstupného prírubového spojenia statora.
17. Spôsob podľa nároku 16, vyznačujúci sa tým, že skriňa statora je vychýlená za súčasného

translačného relatívneho pohybu medzi skriňou statora a rotorom pozdĺž pozdĺžnej osi.

18. Spôsob údržby excentrického závitovkového čerpadla podľa nároku 16, s krokmi:

- uvoľnenie druhého spojenia hriadeľ-náboj na druhom kardanovom kĺbe, ktorý je
prostredníctvom kĺbového hriadeľa spriahnutý s kardanovým kĺbom, ktorý je spriahnutý
s rotorom usporiadaným v skrini statora.
19. Spôsob podľa nároku 18, vyznačujúci sa tým, že skriňa statora je vychýlená bez súčasného

translačného relatívneho pohybu medzi skriňou statora a rotorom pozdĺž pozdĺžnej osi.

20. Spôsob podľa nároku 18 alebo 19, vyznačujúci sa tým, že druhé spojenie hriadeľ-náboj je

uvoľnené tým, že
- je uvoľnený upínací prvok, ktorý prebieha cez dutinu v dutom hriadeli
rozprestierajúcu sa v smere pozdĺžnej osi, ktorý spojuje druhý kardanový kĺb s hnacím
motorom alebo
- upínací prvok je uvoľnený prostredníctvom nástroja vedeného cez dutinu v dutom
hriadeli rozprestierajúcu sa v smere pozdĺžnej osi, ktorý spojuje druhý kardanový kĺb
s hnacím motorom.
21. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 16-20, vyznačujúci sa tým, že po

vychýlení skrine statora je uvoľnené prvé spojenie hriadeľ-náboj, ktoré spája rotor s prvým
kardanovým kĺbom.

22. Spôsob podľa nároku 21, vyznačujúci sa tým, že prvé spojenie hriadeľ-náboj je uvoľnené

tým, že
- je uvoľnený upínací prvok, ktorý prebieha cez dutinu v rotore rozprestierajúcu sa
v smere pozdĺžnej osi, alebo
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- upínací prvok je uvoľnený prostredníctvom nástroja vedeného cez dutinu v rotore,
ktorá sa rozprestiera v smere pozdĺžnej osi.
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