
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

 

 

ENERGETICKÝ ÚSTAV 

ENERGY INSTITUTE 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE NAPÁJECÍCH ČERPADEL DO 
100 KG/H VODY 

TECHNOLOGIES OF FEEDPUMP  WATER TO 100 KG/HOUR 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Josef Holčapek 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. 

BRNO 2018 
  



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Energetický ústav
 

Student: Josef Holčapek
 

Studijní program: Strojírenství
 

Studijní obor: Základy strojního inženýrství
 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Jedním  z  hlavních  problémů  uplatnění  malých  pístových  parních  motorů  v  mikrokogeneračních
jednotkách je napájecí čerpadlo. Na studentovi tedy bude shrnout a posoudit možnosti nabízených
čerpadel v rozmezí zadaných parametrů.

Cíle bakalářské práce:

(1) Požadavky na napájecí čerpadla v malých energetických blocích.
(2) Typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti.
(3) Návrh zapojení vybraného čerpadla v okruhu s pístovým parním motorem o výkonu 2 kW.

Seznam doporučené literatury:

NECHLEBA,  Miroslav,  HUŠEK,  Josef.  Hydraulické  stroje,  1966.  Vydání  první.  Praha  Státní
nakladatelství technické literatury.

MELICHAR, Jan, BLÁHA, Jaroslav, BRADA, Karel. Hydraulické stroje-Konstrukce a provoz, 2002. 1.
vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, ISBN 80 – 01 – 02657 – 4.

 
 



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



BRNO 2018 

 

 

 

ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí 

čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále 

je mojím úkolem navrhnout zapojení vybraného napájecího čerpadla v okruhu s pístovým 

parním motorem o výkonu 2 kW.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Napájecí čerpadlo, pístový parní motor, čerpadla, hydraulické okruhy 

ABSTRACT 

The aim of my work is to research the field of pumping technology, specify the requirements 

for feed pumps for small energy blocks, determine the types of feed pumps and their 

properties. The next task is to design a connection of a selected feed pump in a system with a 

piston steam engine with a power of 2 kW. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Člověk využívá čerpadla už od starověku. V úplných začátcích se jako pohon používala 

zvířecí a lidská síla. Tu poté ve středověku nahradilo vodní kolo. První čerpadla podobná 

dnešním, byla hydrostatická čerpadla. Odstředivá čerpadla zaznamenala rozvoj až v druhé 

polovině 19. století. V dnešní době jsou čerpadla nepostradatelná. Jsou schopna čerpat široké 

spektrum látek. Jsou používána v energetice, farmaceutickém průmyslu, zemědělství, 

potravinářství a vodním hospodářství. [16] 

Tato práce je zaměřena na napájecí čerpadla, která hrají velmi důležitou roli v energetice. 

Využívají se především při výrobě páry a horké vody. Vyskytují se v elektrárnách, teplárnách, 

ale i v chemickém průmyslu. Zvolení vhodného napájecího čerpadla je důležité pro celkovou 

efektivitu hydraulického okruhu, ve kterém je zapojeno. 

Práci mám rozdělenou do šesti kapitol. V první kapitole se zabývám čerpadly obecně. Druhá a 

třetí kapitola je věnována hydrostatickým a hydrodynamickým čerpadlům. Ve čtvrté kapitole 

je popsán základ činnosti a konstrukce pístového parního motoru. Pátá kapitola se podrobněji 

věnuje problematice napájecích čerpadel. V kapitole šest je návrh zapojení vybraného 

čerpadla s pístovým parním motorem. V závěru jsou shrnuty dosažené poznatky. 

 

. 

. 
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1 ČERPADLA 
Čerpadla jsou hydraulické stroje, které slouží k přeměně přiváděné mechanické energie na 

energii hydraulickou. Dalšími hydraulickými stroji jsou motory, reverzibilní stroje a složená 

soustrojí.  

1.1 PARAMETRY ČERPADEL 

Hlavními parametry těchto strojů jsou průtok a měrná energie. Tyto parametry vychází ze 

zákona zachování energie, zákona zachování hmotnosti a obecných zákonů fyziky. 

Vyjadřováním z těchto rovnic a zavedením určitých předpokladů dospějeme k rovnici 

kontinuity a Bernoulliho rovnici, které se používají v praxi. Průtok Q (      ) definujeme 

jako objem kapaliny, která proteče daným průřezem stroje za jednotku času. Podle průtoku se 

určuje velikost stroje.  Měrná energie je dána rozdílem energií mezi definovanými průřezy. 

  
     

 
 

  
    

 

 
                   

Dalšími parametry hydraulických strojů jsou otáčky, účinnost a kavitační deprese. Otáčky 

jsou v případě čerpadel především charakteristickou hodnotou hnaného stroje. Účinnost 

určuje schopnost přeměny energie a její hospodárnost. Kavitační deprese určuje kavitační 

vlastnosti. Ke kavitaci dochází v čerpadlech v místech, kde tlak klesne pod hodnotu tlaku pára 

čerpaného média. Tento jev může čerpadlo vážně poškodit. Kavitaci se zabraňuje minimálním 

přetlakem v sacím hrdle čerpadla (čistý dostupný spád kavitační deprese). [1] [10] 

1.2 FYZIKÁLNÍ PODOBNOST 

Jde hlavně o podobnost hydrodynamickou. Slouží k roztřídění výsledků experimentů. Tyto 

výsledky se poté používají k navržení nových strojů a jejich provozních stavů. Hlavní 

výhodou je možnost použití podobnosti na modelu, který je poměrně malý a levný, a díky 

tomu získat hodnoty pro konkrétní dílo. Hydrodynamická podobnost má tři složky z nichž 

každá je závislá na té předchozí. Jde o geometrickou, kinematickou a dynamickou podobnost. 

[1] 

Geometrická podobnost znamená, že sobě odpovídající rozměry (světlost potrubí, drsnost 

povrchu a průměr oběžného kola) jsou ve stejném poměru. [1] 

Kinematická podobnost je splněna tehdy, když v odpovídajících si bodech mají vektory 

rychlosti stejný směr a smysl. Poměr velikostí rychlosti musí být konstantní (podobné 

rychlostní trojúhelníky). [1] 

Dynamická podobnost je na stejném principu jako kinematická, ale místo rychlosti uvažujeme 

síly působící v kapalině. Jedná se o síly tlakové (Eulerovo kritérium), síly působící při 

neustálém pohybu (Srouhalovo kritérium) a síly způsobené vazkostí kapaliny (Reynoldsovo 

číslo). Sloučení všech tří kritérií je v praxi prakticky nemožné, proto se slučuje pouze 

Strouhalovo kritérium s Eulerovým. Reynoldsovo se promítá do hydraulické účinnosti. [1] 
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1.3 ROZDĚLENÍ ČERPADEL PODLE ČSN 11 0000 

Schéma rozdělení ručních a strojních čerpadel podle normy ČSN 11 0000. Podle této normy 

rozdělujeme čerpadla do tří hlavních skupin: hydrodynamická, hydrostatická a ostatní. [11] 

 

 

Obr. 1 Schéma rozdělení čerpadel podle ČSN 11 0000 [11]
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2 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 
Hydrostatická (objemová) čerpadla se vyznačují činným prostorem, který se střídavě 

vyprazdňuje a plní. Dochází zde k přímé přeměně mechanické energie na hydraulickou. Dělí 

se na čerpadla pístová a rotační. Pístová čerpadla se vyznačují větší účinností a menším 

počtem otáček než čerpadla odstředivá (hydrodynamická). [2] 

2.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA 

Základem všech pístových čerpadel a pump je dvoudobý cyklus, kdy se píst pohybuje 

nejdříve od otevřeného otvoru sání k horní úvrati. Tím nasává čerpanou hmotu do válce. Tu 

následně pohybem k otevřenému otvoru výtlaku vytlačí pryč z válce pod zvýšeným tlakem. 

Tyto čerpadla mají dobré sací schopnosti, proto jsou vhodná pro čerpání těžko čerpatelných 

látek. Nevýhodou je pulsace průtoku a složitá konstrukce, která zvyšuje prodejní cenu. [6] 

2.2 ROTAČNÍ ČERPADLA 

Dopravu kapaliny zde obstarává otáčení rotoru. Nejsou zde žádné ventily, které uzavírají 

pracovní prostor. Patří sem čerpadla zubová, vřetenová, lamelová a čerpadla s rotujícími 

písty. [5] 

Princip rotačních pístových čerpadel je založen na posuvném pohybu pístu ve válci. Zdvih 

pohání rotující hřídel napojená na vnější pohon. Obvykle se používá větší množství menších 

pístů. Díky schopnosti vytvářet vysoký tlak jsou používána v hydraulických systémech.  

Podle směru jejich vysouvání dělíme čerpadla na axiální a radiální. Axiální provedení je 

výhodné díky snadné regulaci průtoku při konstantních otáčkách. Ta se provádí změnou 

naklopení šikmého kotouče. [2] [5] 

Zubová čerpadla fungují na principu přenášení malých dávek tekutiny v prostorách mezi zuby 

ozubených kol. Díky své jednoduché konstrukci a výrobě jsou velmi rozšířená. Dělí se na 

čerpadla s vnějším a vnitřním ozubením. Typ s vnějším ozubením se používá pro čerpání 

vysoceviskozních látek. Důvodem je, že viskozní látky snižují vnitřní tření. Z toho vyplívá 

dobré a přesné dávkovaní. Čerpadla s vnitřním ozubením jsou univerzální a hodí se pro 

všechny typy kapalin. Jsou samonasávací. Pracují na principu dvou do sebe zasazených kol. 

Vnějšího rotoru a vnitřního pastorku. [2] [8] 

 

Obr. 2 Princip zubového čerpadla [8]  
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Lamelová čerpadla pracují díky posuvně uloženým lamelám v rotoru. Při jeho otáčení se 

lamely vysouvají a zasouvají a tím opisují eliptickou dráhu. Sání se provádí při vysouvání 

lamel, kdy se prostor mezi nimi zvětšuje a plní se čerpanou látkou. Během zasouvání lamel je 

kapalina vytlačena do výtlačného kanálu. Můžou pracovat jako čerpadla i jako hydromotory. 

Na rozdíl od zubových čerpadel jsou lamelová náročnější na přesnost při vyrábění. Hodí se na 

čerpání olejů s dokonalou čistotou. [1] [2] 

 

Obr. 3 Lamelové čerpadlo [26] 

Princip fungování vřetenových čerpadel je otáčení vřetene ve válcovém prostoru. Mezi 

vřetenem a válcovým žlabem je malá vůle. Při potřebě vyvinout při čerpání vysoký tlak se 

použije druhé vřeteno zabírající spolu s prvním. Je možné použít i více vřeten. Tím vzniknou 

vícevřetenová čerpadla. Ta předčí svojí účinností zubová čerpadla. [1]
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3 HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA 
Jsou to čerpadla, u kterých probíhá nepřímá přeměna mechanické energie na energii 

kinetickou a potenciální. Kinetická energie se na tlakovou mění v difuzoru. Pracovním 

prvkem jsou lopatky oběžného kola. Tyto lopatky můžou být proti ose rotace stavěny 

diagonálně, axiálně nebo radiálně. [1] [13]       

3.1 ROZDĚLENÍ PODLE PRACOVNÍHO PRINCIPU 

Podle pracovního účelu je můžeme rozdělit na napájecí, kondenzační a oběhová. Oběhová 

čerpadla slouží k překonávání hydraulických ztrát v hydraulickém oběhu. Nejčastěji se 

používají k cirkulaci teplé užitkové vody. Regulace se provádí podle diferenčního tlaku. [9] 

Kondnezační čerpadla pracují s kapalinou jejíž stav leží v blízkosti meze sytosti. Mez sytosti 

je spojnice bodů stavu syté páry (x=1). Kondenzát je čerpán do vyšších tlaků, proto je energie 

předaná kapalině vyšší než u oběhových čerpadel. [9] [14] 

Napájecí čerpadla jsou obvykle vysokotlaká čerpadla dopravující napájecí kapalinu do kotle 

nebo parního generátoru. Nejčastěji se používají čerpadla článková, odstředivá diagonální 

nebo radiální. [7] [9]   

3.2 ROZDĚLENÍ PODLE PROUDĚNÍ KAPALINY 

Jedná se o rozdělení podle směru proudění kapaliny v kanálech oběžného kola. Jsou to 

čerpadla radiální (odstředivá), diagonální (šroubová) a axiální (vrtulová). [2] 

3.2.1 ČERPADLA RADIÁLNÍ, ODSTŘEDIVÁ 

Patří mezi nejobvyklejší typ čerpadel. V průmyslu se používají pro čerpání velkých objemů 

nízko a středně viskozních kapalin. Nehodí se na sypké nebo pevné látky. Jsou vhodná pro 

kontinuální dopravu a ne pro provozu vyžadující časté zastavování a nabíhání čerpadla. 

Průtok závisí na několika faktorech, a proto nejsou vhodná pro čerpání přesného množství. Je 

to dáno především slabým sacím efektem. Proto se před uvedením do provozu provádí 

zavodnění celého systému. [5] [15] 

Jejich princip spočívá ve využití odstředivé síly působící na kapalinu. Odstředivé síly vznikají 

kvůli rotačnímu pohybu, který kapalině udělují zahnuté lopatky. Tyto lopatky jsou připevněné 

k rotoru (oběžnému kolu). Rotor je poháněn pevně spojenou hnací hřídelí. Vzniklé odstředivé 

síly kapalinu vypustí do výtlačného hrdla. Čerpaná látka není vytlačována samotnou silou 

lopatek, ale jen sílou vzniklou při rotaci. Proto je výstupní tlak dán protitlakem následného 

potrubního systému a samotné čerpadlo je schopné generovat pouze průtok. Kapalina je za 

výtlačným hrdlem brzděna v difuzoru a tím dochází k přeměně její kinetické energie na 

energii tlakovou. Princip činnosti je podobný Francisově turbíně, jen kapalina proudí 

opačným směrem. Podle uspořádání oběžných kol dělíme odstředivá čerpadla na 

jednostupňová a více stupňová. [5] [15] 
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Jednostupňová čerpadla se používají pro nižší výstupní tlaky. Skládají se ze spirální skříně 

(1), oběžného kola (2), převaděče (3) a sacího hrdla (4). [5] 

 

Obr. 4 Schéma jednostupňového čerpadla s převaděčem [26] 

Vícestupňová odstředivá čerpadla se navrhují pro dosažení větších tlaků. Jde o několik 

oběžných kol na jedné hřídeli za sebou. Každé oběžné kolo předává kapalině svoji energii. Na 

obrázku 3 můžeme vidět řez tímto čerpadlem, oběžná kola (1) a převaděče (2). Převaděč 

slouží k převedení radiálního výstupu z jednoho kola na axiální vstup do kola následujícího. 

[5] 

 

Obr. 5 Třístupňové odstředivé čerpadlo [26] 
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3.2.2 ČERPADLA DIAGONÁLNÍ, ŠROUBOVÁ 

Používají se pro menší pracovní výšky a větší průtoky. Čerpaná kapalina proudí do oběžného 

kola ve směru axiálním a vystupuje šikmo k hřídeli. Při vyšším počtu měrných otáček se 

vstupní hrana lopatky posouvá k sacímu hrdlu. Vůle mezi skříní a lopatkami se pohybuje od 

0,3 mm až k 1 mm. Výstupní hrana má tvar šroubovice na kuželové ploše. Přeměna kinetické 

energie na tlakovou probíhá za oběžným kolem. Uplatnění najdou při dopravě chladící vody 

v elektrárnách, pro odvodňování a zavodňování. [2] [17] 

 

Obr. 6 Diagonální čerpadlo [27] 
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3.2.3 ČERPADLA AXIÁLNÍ, VRTULOVÁ 

Uplatňují se v případě potřeby velkých průtoků a malých dopravních výšek. Vzhledem 

připomínají lodní vrtule. Vyznačují se nízkým počtem lopatek a vysokými měrnými 

otáčkami. Lopatky se můžou natáčet a tím regulovat průtok S hodnotou měrných otáček 

souvisí konstrukce čerpadla. To především poměr průměru vnějšího kola s nábojem, který se 

pohybuje od 3 do 2,25, a délka lopatek. Jelikož kapalina proudí čerpadlem stále v axiálním 

směru, je možné umístit oběžné kolo pod spodní hladinu. Tím se snižuje nebezpečí kavitace a 

čerpadlo se před spuštěním nemusí naplňovat čerpanou kapalinou. Konstrukce lopatek 

vrtulových čerpadel se liší od konstrukce ostatních odstředivých čerpadel. Používá se 

křídlových leteckých profilů. [2] 

 

 

 

Obr. 7 Vrtulové čerpadlo [28]
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4 NAPÁJECÍ ČERPADLA 
Je to typ čerpadel, které se používají k dopravě napájecí vody do kotlů nebo parních 

generátorů. Jedná se o vysokotlaká čerpadla. Zvyšují tlak na takovou hodnotu, aby mohla 

voda vstoupit do kotle a přetlačila tlak páry v kotli. Pára z kotle je poté využívána k pohánění 

turbín nebo parního pístového motoru. Obecně se dají rozdělit na odstředivá a objemová 

čerpadla. Pro pomocné kotle, vyžadující malé množství vody, je možné použít vratná čerpadla 

s volným oběhem. Tato čerpadla jsou poháněna parou vyrobenou v kotli. [22] 

 

 

Obr. 8 Řez odstředivým napájecím čerpadlem firmy KSB [20] 

 

4.1 NAPÁJECÍ VODA 

Je to voda, která je dodávaná do kotlů na výrobu horké vody nebo páry. Voda se obecně 

vyznačuje větší tepelnou kapacitou než většina ostatních látek. Napájecí voda pracuje 

v uzavřeném systému, není vystavena vlivu atmosféry. Pro správné fungování a dlouhou 

životnost technologií v oběhu je nutná úprava vody. Neošetřená voda by v extrémních 

tlakových a teplotních podmínkách způsobila mnoho problémů. Mezi ně můžeme zařadit 

přehřátí, nízkou účinnost přenosu tepla, vysoké náklady na údržbu. Pro snížení korozivních 

účinků je zapotřebí kvalitní vody. Ošetření napájecí vody spočívá v eliminaci korozních 

sloučenin pomocí odvzdušňovače. Jedná se především o odstranění kyslíku, který je hlavním 

důvodem koroze. Pro napájecí vodu do kotlů je důležité, aby byla zásaditá. Správné 

zásaditosti je dosaženo přidáním fosfátů. [24] [25] 
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4.2 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA 

Základní principy funkce a konstrukce jsou popsány už v kapitole 3.2.1. Je to nejrozšířenější 

typ napájecích čerpadel. To díku schopnosti generovat vysoké průtoky, které jsou v dnešní 

době požadovány. Kvůli nutnosti dosáhnout vysokých tlaků se jedná o vícestupňová čerpadla. 

Počet stupňů čerpadla se volí v závislosti na průtoku a tlaku na výtlačném hrdle. Jsou 

poháněna elektropohonem nebo parními turbínami. V případě elektropohonu probíhá řízení 

otáček pomocí tekutinových spojů nebo pomocí frekvenčního měniče. [20] [23] 

 

Obr. 9 Model zapojení čerpadla s elektromotorem [20] 

4.3 OBJEMOVÁ ČERPADLA 

Jedná se o čerpadla hydrostatická, kterým jsem se blíže věnoval v kapitole 2. Přesněji jde o 

pístová čerpadla a čerpadla s rotujícími písty.  

 

Obr. 10 Popis pístového rotačního čerpadla v axiálním provedení [28] 
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Čerpadla s rotujícími písty jsou ideální pro vysokotlaké aplikace s nízkým průtokem. 

Výhodnější je radiální provedení, které má oproti axiálnímu plynulejší průtok a je schopno 

dosahovat vyšších tlaků. Nevýhodou radiálního typu je složitější konstrukce a dražší výrobní 

náklady. Průtok je u obou verzí úměrný rychlosti otáčení hřídele. [18] 

 

Obr. 11 Popis pístového rotačního čerpadla v radiálním provedení [18] 

U pístových čerpadel je vhodné použít vícepístové provedení, které minimalizuje pulsaci toku 

a tlaku. Všechny písty jsou poháněny jednou hřídelí. Správného otevírání a zavírání sacích a 

výtlačných ventilů je dosaženo vhodným tvarem vačkové hřídele nebo u modernějších 

čerpadel elektronicky. Speciálním typem jsou pak pístomembránová čerpadla, která se 

vyznačují vynikající těsností, stálým a přesným výtlakem a schopností pracovat s nízkým 

průtokem. [6] 

 

Obr. 12 Membránové čerpadlo Hydra-Cell [6] 
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4.4 PROBLÉMY A POŽADAVKY NA NAPÁJECÍ ČERPADLA 

U těchto čerpadel je jedním z problémů tvorba teplotních vrstev. Tyto vrstvy se vytvářejí při 

provozu s nízkým až nulovým průtokem. To způsobuje deformaci rotoru a později také 

neotočných komponent. Na rotor začne působit vyšší třecí moment. To může vést až 

k zastavení čerpadla. To má za následek nevyrovnání teploty rotoru a jeho větší poškození. 

Aby se tomuto poškození zabránilo, bývá čerpadlo vybaveno minimálním průtokovým 

ventilem. [20] 

Dalším požadavkem na napájecí čerpadla je schopnost zvládnout start za studena a poloteplý 

start bez poškození. U těchto startů je problémem mnohem větší zahřívání vnitřních částí 

čerpadla. To snižuje životnost čerpadla. Důležité je zvolit správnou tloušťku krytu tak, aby 

vydržel tlakové namáhání a nebyl příliš tlustý. Při velké tloušťce krytu se teplo šíří pomalu a 

zvyšuje vnitřní napětí. [20] 

Důležitá je také volba mechanických ucpávek čerpadel. Klasické ucpávky často podléhají 

elektrické korozi. Ta je způsobena statickým nabíjením od rotačního pohybu a špatnou 

vodivostí napájecí vody, která není schopná toto napětí odklonit. Tento jev výrazně snižuje 

životnost napájecích čerpadel. Tomuto problému je možné se vyhnout použitím mechanické 

ucpávky se systémem DLC. [21] 
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5 PÍSTOVÝ PARNÍ MOTOR 
Je to stroj, který přeměňuje tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou. Mechanická 

práce se ze stroje odvádí převážně pomocí kroutícího momentu na výstupní hřídeli. Používá 

se v parních obězích a v redukčních obězích na snižování tlaku vodní páry. Je to tepelný stroj 

s vnějším převodem tepla. Díky tomu lze využít téměř všechny tepelné zdroje. Výhodou 

paropístových motorů je vyšší vnitřní termodynamická účinnost při nižších výkonech než u 

parních turbín. Vnitřní termodynamická účinnost je hlavním ukazatelem efektivity motorů. 

[4] 

5.1 PRINCIP FUNKCE 

Základními prvky konstrukce jsou píst, válec, rozvod páry a výstupní hřídel. Rozvod páry 

umožňuje přívod a odvod páry do válce. Tam pára díky tlaku působí silou na píst. Ten 

vykonává práci, která se nejčastěji odvádí formou kroutícího momentu. Pracovní cyklus 

dělíme do čtyř částí. Jsou to plnění, expanze, výfuk a komprese (obr. 7). Během plnění je do 

válce přiváděna pára o vysokém tlaku. Následuju expanze páry ve válci, při které se sníží její 

tlak a zvýší objem. Poté pára odchází z válce a následuje komprese. Počáteční a koncové části 

pracovního cyklu se označují, jako rozvodový okamžik. [4] [19] 

 

Obr. 13 Pracovní cyklus parního pístového motoru [4] 

5.2 ROZDĚLENÍ  

Pístové parní motory můžeme dělit podle konstrukce rozvodů páry na šoupátkové a ventilové. 

Šoupátkový rozvod otvírá a uzavírá vstupní a výstupní otvory pohybem po ploše, do které 

jsou tyto otvory udělané. Válec může obsahovat jedno nebo až čtyři šoupátka. Při použití více 

šoupátek se lépe reguluje trvání jednotlivých dob. U ventilových rozvodů jsou ventily  

umístěny ve vyústění rozvodových kanálů. Jelikož je přes ventil možné jen jednosměrné 

proudění, musí mít každý válec výfukový a plnící ventil. U stejnosměrného motoru stačí dva 

ventily a u dvojčinných jsou zapotřebí alespoň čtyři ventily. [4] 

Dle pracovního principu je možné také rozdělení na dvojčinné a stejnosměrné motory nebo na 

motory s dělenou expanzí páry. Dvojčinné pístové parní motory se používají pro zvýšení 

výkonu jednoho válce. Toho je dosaženo tím, že z každé strany pístu probíhá stejný pracovní 

cyklus. Tyto cykly jsou vůči sobě posunuty o polovinu délky trvání. U stejnosměrných 

motorů je rozvod páry řízen pouze vstupem do válce. Výstup páry svým pohybem kolem 

dolní úvratě řídí píst otvíráním výfukových otvorů. U motorů s dělenou expanzí se dělí 

expanze páry do dvou a více válců. Tento princip se využívá při vysokých tlacích vstupní 

páry, u kterých by nebyl zaručen požadovaný tlak na konci expanze. [4] 
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6 ZAPOJENÍ ČERPADLA S PÍSTOVÝM PARNÍM MOTOREM 
Pístový parní motor se v energetických jednotkách používá k využití odpadního tepla 

spalovacích procesů. Jeho použití pro malé výkony je výhodnější, jak použití parní turbíny. 

To je dáno vyšší termodynamickou účinností motoru než parní turbíny při stejném tepelném 

příkonu. [12] 

6.1 PRINCIP FUNKCE A SCHÉMA ZAPOJENÍ 

Voda z nádrže (NN) je napájecím čerpadlem (NČ) dopravována do kotle (K). Tam se jí předá 

teplo spalin a voda se přemění na páru. Pára vystupující z kotle o vysokém tlaku pohání 

motor. Motor (PPM) je připojen na synchronní generátor (SG) sloužící k výrobě elektrické 

energie. Z motoru poté odchází pára o nízkém tlaku a je přivedena do kondenzátoru (KON). 

Tam zkondenzuje na vodu. Přitom odevzdá teplo vodě v okruhu poháněného oběhovým 

čerpadlem (OČ). Takto ohřátá voda se využívá při vytápění. Voda z kondenzátoru je čerpána 

kondenzačním čerpadlem (KČ) zpět do napájecí nádrže. Tam ještě proběhne chemická úprava 

vody (ÚV). Schéma zapojení a směr proudění vody a páry jsou patrné z obrázku 8. [12] 

 

 

Obr. 14 Schéma zapojení [12] 
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6.2 ČERPADLO 

Napájecí čerpadlo je potřeba zvolit v závislosti na výkonu motoru. V mém zapojení je dle 

zadání parní pístový motor o výkonu 2 kW. Jedná se o motor s nízkým výkonem. Pro výběr 

čerpadla je potřeba znát hmotnost páry, kterou motor spotřebuje. Podle ní, na základě zákona 

zachování hmotnosti, je možné určit požadovaný průtok čerpadla. U motoru s výkonem 2 kW 

se spotřeba páry bude pohybovat mezi 40 až 50 kg/hod. Z toho vyplívá, že zvolené čerpadlo 

by mělo správně pracovat při průtoku 40 až 50 kilogramů vody za hodinu. Dalším 

požadavkem je schopnost čerpadla pracovat s chemicky upravenou a zásaditou napájecí 

vodou. Teplota vody se bude pohybovat okolo 105°C. [3] [31] 

Po zvážení požadavků bylo zvoleno pístové rotační čerpadlo. Tento typ čerpadla splňuje 

požadavky na vysokotlaké čerpání, nízký průtok a je schopné pracovat s vodou o požadované 

teplotě. Dalšími výhodami tohoto typu čerpadel jsou odolnost, přesné dávkování a 

mechanické řízení tlaku a průtoku. [18] 

 

Obr 15 Rotační pístové čerpadlo WUFLEX NF 18 
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6.3 ARMATURY A POTRUBÍ 

Pro plynulý a bezpečný chod byl do hydraulického okruhu připojen regulační a zpětný ventil 

(na Obr.14 označeny jako RV a V). Regulační ventil slouží k regulaci toku proudícího média. 

Zpětný ventil se používá k zamezení zpětného proudění.  

 

Obr. 16 Zpětný ventil od firmy Corex [32] 

 

Potrubí bude navrženo z oceli P235GH, která je vhodná pro dané použití. Jednotlivé části 

potrubí budou spojeny svarovým spojem. Připojení k armaturám, čerpadlům a ostatním 

strojům bude provedeno pomocí přírubových spojů. Příruby budou vyrobeny podle normy  

EN 1092-1 a z materiálů P250GH. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé práce bylo provést rešerši napájecích čerpadel, zjistit typy napájecích čerpadel a 

jejich vlastnosti. Dále bylo mým úkolem určit požadavky na napájecí čerpadlo pro malé 

energetické bloky a navrhnout zapojení vybraného čerpadla do okruhu s pístovým parním 

motorem o výkonu 2 kW.  

Pro uvedení do problému je první kapitola věnována základním parametrům čerpadel, 

fyzikálním podobnostem a rozdělení podle normy ČSN 11 0000. Hlavními parametry jsou 

průtok a měrná energie, které vycházejí ze základních fyzikálních rovnic. Fyzikální podobnost 

se používá k zpracování výsledků experimentů a tím k navržení nových strojů. Podobnost je 

geometrická, kinematická a dynamická. 

Druhá a třetí kapitola je věnována hydrostatickým a hydrodynamickým čerpadlům. Hlavní 

charakteristikou hydrostatických čerpadel je přímá přeměna mechanické energie na 

hydraulickou. Dělí se na pístová a rotační. Výhodou pístových čerpadel je vyšší účinnost při 

nižším počtu otáček. Jejich nevýhodou je pulsace toku. U rotačních čerpadel nejsou pro 

otevírání a zavírání pracovního prostoru používány ventily, ale pracovní prostor se uzavírá 

rotačním pohybem prvků na rotoru. Hydrodynamická čerpadla dnes patří mezi nejrozšířenější 

druh čerpadel. Dochází zde k nepřímé přeměně energie. Důležitou částí je difuzor, kde 

dochází k přeměně kinetické energie na tlakovou. Jejich pracovním prvkem jsou lopatky. 

Hydrodynamická čerpadla se dělí podle postavení lopatek vůči ose rotace. Vyznačují se 

schopností čerpat velké průtoky. 

Napájecí čerpadla slouží k dopravě vody do kotlů nebo vyvíječů páry.  Nejčastěji se jako 

napájecí čerpadla používají čerpadla odstředivá. Důvodem je jejich schopnost produkovat 

vysoké průtoky, které moderní a výkonné energetické bloky vyžadují. Dalším požadavkem je 

schopnost vyvíjet vysoké výtlačné tlaky, kvůli přetlačení tlaku páry v kotli. Mezi největší 

problémy patří poruchovost a snížená životnost při studených startech a za chodu s nízkým 

průtokem. Pro energetické bloky s nízkým výkonem je vhodnější použití hydrostatických 

čerpadel z důvodů lepšího zvládnutí nízkých průtoků za dosažení vysokých tlaků. 

Parní pístový motor je stroj přeměňující energii vodní páry na energii mechanickou. Jeho 

využití v energetických systémech je dáno lepší vnitřní  termodynamickou účinností při 

nižších, než s kterou jsou schopny pracovat parní turbíny. Pro zvýšení výkonů jednoho válce 

se používají dvojčinné motory.  

Zapojení čerpadla s motorem bylo provedeno do energetického bloku, kde výrobu páry 

obstarává kotel. Důležité bylo, si z výkonu parního stoje určit potřebný průtok čerpadla. Po 

uvážení dalších faktorů, jako je teplota napájecí vody a potřeba vysokého tlaku, bylo zvoleno 

rotační pístové čerpadlo. Do okruhu byly přidány armatury zaručující jeho správný chod. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Q [m
3
/s] Průtok 

E [J/kg] Měrná energie 

p1 [Pa] Tlak v bodě 1 

p2 [Pa] Tlak v bodě 2 

c1 [m/s] Rychlost v bodě 1 

c2 [m/s] Rychlost v bodě 2 

g [m/s
2
] Gravitační zrychlení 

y [h] Rozdíl výšek 

ρ [kg/m
3
] Hustota kapaliny 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


