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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

Značka Název veličiny Jednotka veličiny 

A Plocha m2 

B Pracovní bod - 

C Charakteristika čerpadla - 

D Průměr m 

H Celková dopravní výška čerpadla m 

M Točivý moment Nm-1 

P Výkon / Příkon W 

Q Hmotnostní průtok kg.s-1 

Re Reynoldsovo číslo - 

S Charakteristika systému - 

U Střední rychlost m.s-1 

V Objem m3 

Y Měrná energie J.kg-1 

NPSH Čistá pozitivní sací výška m 

e Celková nejistota, poměrná hodnota % 

f Funkce - 

g Gravitační zrychlení m.s-2 

k Počet měření - 

l Délka m 

m Hmotnost kg 

n Otáčky s-1; min-1 

p Tlak Pa 

q Objemový průtok m3.s-1 

s Směrodatná odchylka - 

t Studentovo rozdělení - 

v Místní rychlost m.s-1 

x Soubor sledování - 
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 Aritmetický průměr - 

z Výška nad základní rovinou m 

 Toleranční faktor, relativní hodnota % 

µ Účinnost - ; % 

θ Teplota °C 

ʋ Kinematická viskozita m2.s-1 

π Ludolfovo číslo - 

ρ Hustota kg.m-3 

Indexy Význam indexu 

0 Počáteční hodnota 

1-5 Označení pořadí 

1´ Ve vstupním průřezu sacího hrdla čerpadla 

2´ Ve výstupním průřezu výtlačného hrdla 

D Rozdíl, údaj 

G Garantovaný (zaručený) 

H Celková dopravní výška 

J Ztráty 

M Manometr 

P Výkon 

Q Objemový průtok 

R Relativní nejistota 

S Systematická nejistota 

T Převedený točivý moment 

č Čerpadla 

h Hydraulický 

i Obecně počet 

n Otáčky 

r Požadovaná teplota 
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u Příkon 

v Tlak 

x V každém průřezu 

z Zkušební podmínky 

abs Absolutní 

amb Okolní 

gr Kombinovaná jednotka motor / čerpadlo 

ip Požadované podmínky 

iz Zkušební podmínky 

me Mechanický 

mot Elektromotor 

ref Základní rovina 

sp Předepsáno 

st střední 

µ Účinnost 
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1. ÚVOD 

V naší historii mají čerpadla ojedinělé místo. Již od počátku civilizačního vývoje 

jsou čerpadla spjata s velkým úsilím lidstva přepravovat rychle a energeticky výhodně 

vodu či jiné kapaliny. V dějinách lidstva se již mnohokrát prokázalo, že vzrůst i pád 

vyspělých civilizací je úzce spjat s využíváním vody. Proto cílem této bakalářské práce 

je seznámit se s čerpadly a zvláště s čerpadly hydrodynamickými. Dále se pak práce 

bude zabývat metodickým postupem a příkladem vyhodnocení garančních zkoušek 

napájecích čerpadel v parních elektrárnách. 

K manipulaci s vodou se používalo mnoho způsobů, např. nádoby zavěšené na 

dlouhých tyčích, později se nádoby upevňovaly pomocí lana či řetězů na válce různých 

zařízení, které se pak na nich namotávaly, ale to vyžadovalo mechanickou práci, 

kterou museli lidé nebo zvířata vyvinout. Nejčastěji jsme se s tímto principem mohli 

setkat u starých studní. Postupem technického a strojního vývoje pak již vznikly první 

stroje. Nejprve se jednalo o stroje, které využívaly přírodu. Vznikly stroje poháněné 

větrem anebo čerpací kola, která využívala kinetickou energii kapaliny. 

Později pak byla zkonstruována první čerpadla, která mohla nasávat vodu, ale 

dokonce byla schopna vytlačit vodu do míst o několik metrů výše. Mezi první čerpadla 

patřila čerpadla pístová známá též pod označením hydrostatická. Tato čerpadla 

využívají tlakové energie. Na tento princip přišli již ve středověku, kdy důkazem jsou 

vykopávky v Pompejích, kde byly nalezeny pozůstatky pístových čerpadel s kulovými 

ventily. 

V 19. století se pak začali konstruovat a vyrábět odstředivá čerpadla známá též 

pod označením hydrodynamické pumpy. Pozdní nástup těchto čerpadel byl způsoben 

obtížnou přeměnou energie v difuzoru čerpadla, ale také konkurencí dosud spolehlivě 

pracujících pístových čerpadel. Konec vodárenských pístových čerpadel začal na 

přelomu 19. a 20. století, kdy je postupem času nahradila čerpadla lopatková. 

V minulosti, tak i v dnešní době jsou čerpadla pro člověka nepostradatelným a 

velmi často používaným zařízením. Mnoho energetických strojů a zařízení je 

konstruováno tak, že základním prvkem pro jejich provoz je právě čerpadlo. 

Čerpadla jsou hojně využívaná v mnoha odvětvích, např. energetika, zemědělství, 

vodohospodářství, chemický průmysl, atd. což vypovídá o jejich mnohostranném 

použití a nepostradatelnosti v dnešní době. 

Čerpadla jsou velmi zajímavou a nedílnou součásti našeho moderního života již 

stovky let, a proto jsem se rozhodla zpracovat toto téma jako bakalářskou práci. 
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2. ROZDĚLENÍ ČERPADEL 

Tato kapitola je zpracována na základě čerpání z literatury [2, 3, 8]. 

Všechny známá čerpadla dělíme do tří základních skupin: 

- Hydrostatická čerpadla  

- Hydrodynamická čerpadla 

- Ostatní čerpadla 

Jelikož se v této práci budu zabývat napájecími čerpadly v parních elektrárnách, 

které řadíme do kategorie čerpadel hydrodynamických, budu se tedy zabývat 

podrobněji problematikou těchto čerpadel a vše co s nimi souvisí, např. regulace 

čerpadel, řazení v systému apod. 

2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 

Hydrostatická čerpadla dále můžeme dělit na čerpadla rotační a čerpadla 

s kmitavým pohybem.  Mezi hydrostatická rotační čerpadla pak dále řadíme čerpadla 

zubová, vřetenová, lamelová, s rotujícími písty a s odvalujícím pístem. Mezi čerpadla 

s kmitavým pohybem řadíme čerpadla pístová, plunžrová, membránová, vlnovková, 

křídlová a hadicová. Tato čerpadla pracují s přímou přeměnou mechanické energie na 

hydraulickou potenciální energii. Někteří zástupci těchto čerpadel používaní v praxi 

jsou vyobrazeni na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Zástupci používaných hydrostatických čerpadel v praxi [8]: 

A – zubové čerpadlo, B – speciální zubové čerpadlo, C – rotační pístové čerpadlo, D – 

lamelové čerpadlo, E – hadicové čerpadlo, F – membránové čerpadlo, G – pístové 

čerpadlo, H – plunžrové čerpadlo, I – vřetenové čerpadlo  
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2.2 HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA 

Mezi hydrodynamická čerpadla řadíme čerpadla odstředivá, axiální, obvodová, 

labyrintová, kombinovaná. Někteří zástupci těchto čerpadel používaní v praxi jsou 

vyobrazeni na obrázku č. 2. 

Nejvýznamnější skupinou hydrodynamických čerpadel jsou čerpadla odstředivá. 

Čerpadla pracují s přenosem energie při průtoku kapaliny kanálem rotujícího 

oběžného kola. Pro vyjádření optimálního tvaru rotoru při optimální účinnosti čerpadla 

se užívá měrných otáček. 

Měrné otáčky dělíme do tří kategorii podle typů čerpadel. 

- Radiální  12 – 35  min-1 

- Diagonální  35 – 160  min-1 

- Axiální  160 – 400  min-1 

 

Obrázek č. 2: Zástupci používaných hydrodynamických čerpadel v praxi [8]: 

A – axiální odstředivé čerpadlo, B – radiální odstředivé čerpadlo, C – axiální čerpadlo, 

D – obvodové čerpadlo, E – kombinované čerpadlo 
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2.2.1 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA 

Tato čerpadla jsou nejrozšířenější a nejvíce využívanou skupinou čerpadel ve 

skupině hydrodynamických čerpadel. Můžeme je také najít pod označením 

hydrodynamické pumpy.  

Odstředivá čerpadla pracují na principu využití odstředivé síly, která působí na 

čerpané medium a vzniká tak rotující pohyb.  

Do středu oběžného kola sacím otvorem přitéká čerpané medium, toto medium 

uděluje rotační pohyb hřídeli, která je spojena s oběžným kolem (rotorem) se 

zahnutými lopatkami, které jsou umístěny paprskovitě od středu směrem ven. Vzniká 

odstředivá síla působící na kapalinu a ta jí vymrští z výtlakového otvoru ven. Poté při 

zbrzdění vystupujícího media dochází k transformaci kinetické energie na tlak. 

Odstředivá čerpadla jsou principem své funkce obdobou Francisovy turbiny, ale 

kapalina jím protéká v opačném smyslu. Na nejmenším funkčním průměru oběžného 

kola je nasávána, na největším průměru vytlačována. Kinetická energie kapaliny, 

získaná přeměnou mechanické práce přivedené k čerpadlu, se mění na energii 

tlakovou ve spirálovité skříni. 

Tato čerpadla dosahují vysokých průtoků a jsou velmi spolehlivá v provozu.  

Odstředivá čerpadla můžeme prakticky najít všude tam, kde je potřeba čerpat 

velké množství vody. Proto se hojně využívají zejména u bazénů, nádrží, studní, 

čističek, myček, hasících systémů, apod.  

Jejich předností je tedy jednoduchá konstrukce, která zajišťuje rychlou a 

nenáročnou údržbu, nízké výrobní a tedy i pořizovací náklady, přečerpávání velkého 

množství čisté i znečištěné vody či jiného media bez zastavení. Odstředivá čerpadla 

jsou nevhodná pro provoz typu Stop-and-Go, kde dochází k pravidelnému zastavování 

a opětovnému spouštění systému a to z důvodu, že jejich rozjezd je pomalejší a sací 

schopnost je obvykle slabší. Další nevýhodou také je, že odstředivá čerpadla nejsou 

obvykle vybavena zpětnou klapkou a tak při zastavení čerpadla dochází k odtékání 

čerpaného media samospádem zpět sacím otvorem. 

Odstředivá čerpadla by se neměli spouštět bez zavodnění včetně přívodního a 

sacího potrubí. Tento problém řeší tzv. samonasávací odstředivá čerpadla, kdy stačí 

zavodnit pouze čerpadlo, bez zavodňování potrubí.  Pokud je zapojeno toto čerpadlo, 

můžeme odhalit netěsnosti sacího potrubí, ovšem tato čerpadla nesmí běžet na 

prázdno, z důvodu okamžitého a nenapravitelného poškození. 

Z hlediska konstrukce se odstředivá čerpadla navrhují jako jednostupňová pro 

malé výstupní tlaky a jako vícestupňová s několika oběžnými koly umístěnými za 

sebou na společné hřídeli pro větší výstupní tlaky. Toto zapojení můžeme označit za 

sériové zapojení zesilovacích stupňů, kdy každé další oběžné kolo přidá kapalině svojí 

"dávku" energie. 

Z hlediska přívodu media vzhledem k ose hřídele se vyrábí provedení radiální 

nebo axiální, případně kombinovaná. Malá čerpadla poháněná elektromotorem pro 

běžná použití se obvykle dělají jen v radiálním provedení. To znamená, že sací otvor je 



Kateřina Nemravová     Metodika pro provozní zkoušky napájecích čerpadel v parních elektrárnách 

16 
 

v ose hřídele s motorem a výtlačný otvor je pak na obvodu oběžného kola čerpadla, 

tedy kolmo na hřídel. 

Dále také můžeme tyto odstředivá čerpadla dělit podle konkrétní konstrukce 

oběžného kola a skříně na uzavřená, otevřená či Vortex. Tato provedení se určují 

podle toho, zda stěny pouzdra nebo samotného oběžného kola těsně obepínají či 

uzavírají boční prostor lopatek a kapalina může vystupovat jen po obvodu (uzavřená 

verze) a nebo je zde místo pro průchod kapaliny i v jiných místech (otevřená verze). 

Otevřená provedení jsou méně náchylná k ucpání (zablokování), ale na druhou 

stranu jsou náročnější na správné provedení, vyrobení a nastavení. Při nedokonalém 

nastavení by mohlo docházet při provozu k příliš velkým ztrátám anebo jen k cyklické 

cirkulaci kapaliny uvnitř těla čerpadla.  

Konstrukční provedení Vortex je pak speciální polootevřená verze, která obvykle 

dovoluje čerpat média i s většími pevnými kousky. Principem toho provedení je využití 

toho, že vytékající kapalina urychlená oběžným kolem s sebou strhává i okolní 

kapalinu, která tak je také unášena ven z čerpadla, i když se vůbec nedostala do styku 

s rotorem.  Pro toto provedení odstředivého čerpadla je výhodou, že v dopravovaném 

médiu se mohou transportovat i média s většími pevnými kousky a také mohou být při 

styku s rotorem "rozmělněny". 

2.2.2 PROVOZ HYDRODYNAMICKÝCH ČERPADEL 

Pro správný chod čerpadel v čerpacím zařízení je nezbytnou podmínkou rovnost 

měrných energii čerpadla a systému potrubí. Vzájemný vztah charakteristiky čerpadla 

a odporové charakteristiky potrubí určuje stabilitu provozu čerpadla v systému. 

Pro důležitá čerpadla v elektrárnách a teplárnách musí být provoz zajištěn ve 

stabilní větvi charakteristiky. Tato podmínka se dosahuje buď konstrukční úpravou 

anebo pomocí tzv. stabilizačního obtoku. Toto zapojení znamená, že je paralelně 

připojené potrubí na výtlaku čerpadla vyústěné do sací nádrže. 

2.2.3 REGULACE HYDRODYNAMICKÝCH ČERPADEL 

Tato kapitola se zabývá regulací čerpadel pomocí různých způsobů. Regulaci 

provádíme, jestliže potřebujeme změnu jednotlivých parametrů čerpadel. Tyto změny 

se promítnou na charakteristických křivkách čerpadel. 

2.2.4 ZPŮSOBY REGULACE HYDRODYNAMICKÝCH ČERPADEL 

Tato kapitola se zabývá několika nejběžnějšími příklady, jak regulovat 

hydrodynamická čerpadla. 
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2.2.4.1 REGULACE ZMĚNOU OTÁČEK 

Při této regulaci dochází ke změně polohy pracovního bodu čerpadla a průsečíku 

s charakteristickou křivkou systému. 

Tento typ regulace čerpadel je nejhospodárnější. Pro uskutečnění této regulace je 

vyžadováno regulovatelného pohonu, např. parní turbína, elektromotor s měnitelnými 

otáčkami, regulační hydrodynamická spojka, hydrodynamický víceokruhový regulační 

systém. Celý proces regulace je znázorněn na obrázku č. 3. 

V grafu je znázorněna závislost průtoku (Q [kg.s-1]) na měrné energii (Y [J. kg-1]) 

nebo na dopravní výšce (H [m]) čerpadla. Dále je v grafu znázorněna charakteristika 

systému (S) a charakteristika čerpadla (C) v průsečíku těchto dvou charakteristik leží 

pracovní bod (B). Změny jednotlivých charakteristik a závislostí při regulaci čerpadla 

vidíme znázorněné pod označením C1,2,B1,2. 

 

Obrázek č. 3: Regulace odstředivého čerpadla změnou otáček [2] 

2.2.4.2 REGULACE NATÁČENÍM OBĚŽNÝCH LOPATEK 

Tato metoda regulace je užívána u vrtulových čerpadel s natáčecími oběžnými 

lopatkami. Při této regulaci se postupně natáčejí lopatky a tímto získáme svazek 

charakteristik. Každé charakteristice pak přísluší nová křivka účinnosti, viz obrázek č. 

4. 

V grafu je znázorněna závislost průtoku (Q) na měrné energii (Y) nebo na dopravní 

výšce (H) čerpadla. Dále v grafu vidíme, že při postupném natáčení lopatek získáváme 

svazek charakteristik a každé této charakteristice přísluší nová křivka účinnosti 
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Obrázek č. 4: Regulace vrtulového čerpadla natáčením oběžných lopatek[2] 

2.2.4.3 REGULACE NATÁČENÍM VODÍCÍCH LOPATEK 
Regulace tímto způsobem spočívá v regulačním ústrojí ve statoru čerpadla, kdy se 

mění směr vstupní rychlosti do oběžného kola a tím dochází ke změně průtoku a také 

charakteristiky. 

2.2.4.4 REGULACE ŠKRCENÍM 
Při tomto způsobu regulace dochází k přivírání regulačního šoupátka umístěného 

za výtlačným hrdlem čerpadla a to má za následek zvětšení hydraulických ztrát potrubí 

a také charakteristiky systému. Z toho plyne, že tento způsob regulace je provozně 

nehospodárný, viz obrázek č. 5. 

V grafu je znázorněna závislost průtoku (Q) na měrné energii (Y) nebo na dopravní 

výšce (H) čerpadla. V tomto případě se pracovní bod pohybuje po charakteristice 

čerpadla (C) a při přivření výtlaku vznikají nové křivky charakteristiky systému (S1 - S5) 

a dále se mění průtok čerpadlem. 

 

Obrázek č. 5: Regulace odstředivého čerpadla škrcením ve výtlaku [2] 
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2.2.5 ŘAZENÍ HYDRODYNAMICKÝCH ČERPADEL V SYSTÉMU 

Řazení provádíme, abychom vyřešili určení optimálních podmínek, výsledné 

parametry a zajistili možnosti spolupráce. 

2.2.5.1 PARALELNÍ ŘAZENÍ ČERPADEL 

Podmínkou pro paralelní zapojení čerpadel je, že měrná energie nejmenšího 

řazeného čerpadla je větší než statická složka měrné energie systému, viz obrázek 

č.6.Pro paralelní řazení je nejjednodušší, když se zapojí dvě stejná čerpadla (C1, C2) 

s vlastními sacími potrubími do společného výtlačného potrubí (S). Výsledná 

charakteristika se pak rovná sečtení obou charakteristik pro zvolenou měrnou energii, 

viz obrázek č.7. 

Paralelní zapojení může být i pro nestejně velká čerpadla. Pro paralelně 

spolupracující čerpadla je vhodné mít charakteristiky stabilní. Pokud tak je, výsledná 

charakteristika pak bude rovněž stabilní. Pro čerpadla v důležitých provozech se 

stabilní charakteristiky předepisují.  

Účinnost systému v paralelním zapojení se určí z příkonu jednotlivých čerpadel při 

Q  a Y v jejich pracovních bodech při zanedbání individuálních potrubí. 

 

Obrázek č. 6: Paralelní řazení stejných čerpadel [2] 

 

Obrázek č. 7: Paralelní řazení stejných čerpadel [2] 
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2.2.5.2 SERIOVÉ ŘAZENÍ ČERPADEL 

Toto zapojení spočívá v tom, že pro určitý průtok Q je výsledná měrná energie 

Yv  Výsledná charakteristika je výsledkem sečtení měrných energii jednotlivých 

charakteristik čerpadel (C1, C2),viz obrázek č. 8. 

Pracovní bod (B) je pak určen průsečíkem výsledné charakteristiky 

s charakteristikou systému. 

Účinnost systému v sériovém zapojení je určena z bilancí příkonů čerpadel. 

 

Obrázek č. 8: Sériové řazení čerpadel [2] 

2.3 OSTATNÍ ČERPADLA 

Skupinu těchto čerpadel dělíme, na proudová, plynotlaká, mamutky, 

elektromagnetická a zdvižná čerpadla. Tato skupina čerpadel se většinou využívá pro 

čerpání média z hlubinných vrtů. Někteří zástupci těchto čerpadel používaní v praxi 

jsou vyobrazeni na obrázku č. 9. 
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Obrázek č. 9 Zástupci používaných ostatních čerpadel v praxi [8]: 

A – proudové čerpadlo, B – elektromagnetické čerpadlo, C – mamutky, D – zdvižné čerpadlo 
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2.4 ČERPADLA V PROVOZECH TEPLÁREN A ELEKTRÁREN 

Pro tyto provozy jsou nejvýznamnější napájecí čerpadla, čerpadla pro rozvod 

kondenzátu, chladící čerpadla pro rozvod tepla či čerpadla pro rozvod hydrosměsi. 

2.4.1 NAPÁJECÍ ČERPADLA 

Též známé pod označením „napáječky“. Tyto čerpadla jsou vysokotlaká, 

odstředivá se stabilní charakteristikou pro dopravu chemicky upravené nebo horké 

napájecí vody do parogenerátoru bubnového kotle nebo pro zajištění průtoku vody 

(páry) průtočným kotlem. Schémata se zapojení s napájecím čerpadlem v provozech, 

viz obrázek č. 11, 12. 

 Parametry těchto čerpadel navazují na parametry kotle. Objemový průtok je určen 

průtokem páry a počtem paralelně pracujících čerpadel. 

 Provedení napáječky může být článkové nebo zapouzdřené (pro větší stroje). 

Důležitá je spolehlivá funkce zařízení pro zachycení axiální síly rotoru. U velkých bloků 

vymezuje pásmo bezpečného provozu napáječky. [2] 

V grafu je znázorněna závislost průtoku (Q) na měrné energii (Y) nebo na dopravní 

výšce (H) čerpadla viz obrázek č. 10. Dále je v grafu znázorněna charakteristika 

systému (S) a charakteristika čerpadla (C) v průsečíku těchto dvou charakteristik leží 

pracovní bod (B). Vidíme zde vymezenou oblast bezpečného provozu napájecího 

čerpadla. 

Pro zajištění potřebné nátokové výšky je možné umístit ve velké výšce napájecí 

nádrž, toto řešení je však nákladné, proto se nádrž zpravidla umisťuje níže a před 

napájecí čerpadlo se zařazuje v sérii podávací čerpadlo, též známe pod názvem 

booster. 

Minimální blok napáječky zajišťuje dostatečný průtok vody napáječkou, který je 

potřebný pro její chlazení při požadavku malého průtoku vody v parogenerátoru. 

V grafu je znázorněna závislost průtoku (Q) na měrné energii (Y) nebo na dopravní 

výšce (H) čerpadla. Dále je v grafu znázorněna charakteristika systému (S) a 

charakteristika čerpadla (C) v průsečíku těchto dvou charakteristik leží pracovní bod 

(B). 

 

Obrázek č. 10: Charakteristika „napáječky“[2] 
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2.4.3 ČERPADLO CHLADÍCÍ VODY 

Slouží pro dopravu chladící vody kondenzátoru. Využívají se především pro velké 

průtoky při malých až středních měrných energii. Dle velikosti průtoku používáme 

různé typy čerpadel, např. odstředivá čerpadla s dvojitými oběžnými koly, vrtulová 

čerpadla s natáčecími oběžnými lopatkami. 

2.4.4 OBĚHOVÁ ČERPADLA 

Oběhová čerpadla zajišťují oběh horké vody, teplota okolo 200°C, nebo teplé vody 

v rozvodných sítích. Pracuji s tlakem, který je dán tlakem v systému. Měrná energie je 

určena průtokovými odpory v příslušné větvi rozvodu. 

2.4.5 ČERPADLA PRO DOPRAVU HYDROSMĚSI 

Tato čerpadla přivádějí energii u systému pro hydraulickou dopravu. Čerpadla 

vynikají nejen hydraulickými vlastnostmi, ale také životností protékaných částí. 

Čerpadla obvykle pracují s nátokem. 
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3. PROVOZNÍ BOD A JEHO CHARAKTERISTIKY 

Tato kapitola je zpracována na základě čerpání z literatury [1, 2, 6, 7, 8]. 

Provozní bod (B), též označovaný jako zaručený nebo pracovní bod, se nachází na 

průsečíku charakteristické křivky čerpadla a charakteristické křivky soustavy, viz 

obrázek č. 13. Charakteristická křivka čerpadla (C) je diagram, který udává závislost 

mezi průtokem (Q) čerpadla a dopravní výškou (H) čerpadla. Charakteristická křivka 

soustavy (S) zobrazuje tlakovou ztrátu v soustavě jako funkci průtoku. Dále je tento 

bod určen podle přejímajícího stupně přesnosti a jeho odpovídající tolerance. 

 

Obrázek č. 13: Znázornění provozního bodu [6] 

3.1 CHARAKTERISTIKY PRO URČENÍ PROVOZNÍHO BODU 

Pro určení provozního bodu potřebujeme znát závislosti měrné energie Y=f (Q) 

nebo dopravní výšky H=f (Q) čerpadla na objemový průtok. Skutečná charakteristika 

čerpadla se zjišťuje měřením čerpadla (Y nebo H pro postupně nastavené Q při 

konstantních otáčkách). Při měření se obvykle měří i příkon hnacího elektromotoru. 

µ           (3.1) 

kde: 

P ……… příkon elektromotoru [W] 

…… příkon elektromotoru  [W] 

µ ..... známá účinnost elektromotoru [W] 

Z naměřených hodnot dále můžeme určit hydraulický výkon čerpadla a příkon 

čerpadla. Charakteristiky výkonu (P) a příkonu (Pu) nám určují ztráty při chodu 

čerpadla. 

Nedílnou součástí jsou také dynamické jevy v provozu čerpadla a tak potřebujeme 

křivku momentu na hřídeli čerpadla. 

M = 0,159  [Nm] (3.2) 

kde:  

n …...… otáčky čerpadla  [s-1] 

Pu …...... příkon čerpadla  [W] 

B 

S 

C 
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Závislost toho momentu M = f můžeme vidět na obrázku č. 14. Většinou jsou pro 

nás nejdůležitější počáteční velikosti hodnot M0 a P0 při Q = 0 spolu s počáteční 

hodnotou Y0 charakteristiky. 

 

Obrázek č. 14: Charakteristika hydrodynamického čerpadla [3] 

3.1.1 PRŮTOK ČERPADLA 

Průtok čerpadla na výtoku je dán objemem přepravované kapaliny na výtlačném 

hrdle za časovou jednotku. 

  (3.3) 

kde: 

q …….. hmotnostní průtok  

……… vyjadřuje měrnou hmotnost  

Pokud má čerpaná kapalina jiné fyzikální vlastnosti než voda, je třeba při výběru 

čerpadla zohlednit zejména měrnou hmotnost a viskozitu. [2] 

Měrná hmotnost neboli hustota je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost 

objemové jednotky látky. Hustota je definována jako podíl hmotnosti a objemu média. 

   (3.4) 

kde:  

m …….. hmotnost média  

V …….. objem média  

Viskozita kapaliny je charakteristickou vlastností reálné kapaliny. Je mírou toho, jak 

se kapalina brání tečení. Např. silná vrstva medu se podstatně více brání roztékání než 

stejně silná vrstva vody. Proto říkáme, že med je viskóznější než voda. [2] 

3.1.2 DOPRAVNÍ VÝŠKA ČERPADLA 

Základní definicí dopravní výšky je měrná energie dělená gravitačním zrychlením. 

  (3.5) 
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kde:  

Y……...  měrná energie  

g…...... gravitační konstanta     

Pro výpočty se nejčastěji užívá hodnota 9,81 ,  

Měrnou energii čerpadla rozumíme energii dodanou čerpadlem na jednotku 

hmotnosti kapaliny, což se vlastně rovná přírůstku měrné energie mezi vstupním a 

výstupním průřezem čerpadla. 

  (3.6) 

kde:  

H ….….  celková dopravní výška čerpadla   

Potřebnou dopravní výšku, můžeme určit i dalšími způsoby. 

3.1.2.1 CELKOVÁ DOPRAVNÍ VÝŠKA 

Je vyjádřena jako celková energie v jakémkoliv průřezu čerpadla. 

  (3.7) 

kde:  

zx …….. výška nad základní rovinou  

 v libovolném průřezu  

px ………tlak v libovolném průřezu  

Ux …….. střední rychlost v libovolném průřezu  

……… vyjadřuje měrnou hmotnost  

3.1.2.2 CELKOVÁ SACÍ DOPRAVNÍ VÝŠKA 

Je vyjádřena jako celková energie ve vstupním průřezu čerpadla. 

´ ´
´ ´   (3.8) 

kde: 

z1´ …….. výška nad základní rovinou  

 ve vstupním průřezu  

p1´ ……. tlak ve vstupním průřezu  

U1´ …….střední rychlost ve vstupním průřezu  

3.1.2.3 CELKOVÁ VÝTLAČNÁ DOPRAVNÍ VÝŠKA 

Je vyjádřena jako celková energie ve výstupním průřezu čerpadla. 

´ ´
´ ´   (3.9) 

kde: 

z2´ …….. výška nad základní rovinou  

 ve výstupním průřezu  
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p2´ ………tlak ve výstupním průřezu  

U2´ ……. střední rychlost ve výstupním průřezu  

g …...... gravitační konstanta  

……… vyjadřuje měrnou hmotnost  

3.1.2.4 CELKOVÁ DOPRAVNÍ VÝŠKA ČERPADLA 

Je vyjádřena jako celková energie na jednotku kapaliny. Uvažujeme zde se 

stlačitelností kapaliny. Pokud je možné stlačitelnost zanedbat, pak platí ´ ´ . 

V opačném případě je nutné nejprve určit střední hustotu , 

´ ´  (3.10) 

kde: 

´……… vyjadřuje měrnou hmotnost 

  ve vstupním průřezu   

´……… vyjadřuje měrnou hmotnost 

  ve výstupním průřezu   

a poté můžeme určit celkovou dopravní výšku čerpadla. 

´ ´ ´ ´
´ ´

 .  
´ ´

 .  
  (3.11) 

kde: 

………vyjadřuje střední měrnou hmotnost  

3.1.2.5 ČISTÁ POZITIVNÍ SACÍ VÝŠKA 

Tato hodnota celkové sací výšky se používá u zkoušek NPSH.  

Je to hodnota přebytku absolutní celkové sací dopravní výšky nad výškou 

ekvivalentního tlaku nasycených par uvažované vzhledem ke vztažné rovině pro určení 

NPSH. [1] 

´
´  .  

  (3.12) 

kde: 

H1´ ……..dopravní výška ve vstupním průřezu  

zD …….. rozdíl výšek mezi vztažnou rovinou NPSH 

  a základní rovinou   

pamb ……tlak okolí  

pv …….. tlak páry  

Vztahuje se k vztažné rovině NPSH. Pro celkové určení dopravní sací výšky je 

však nutné použít základní rovinu. Dále se v práci těmito zkouškami nebudeme 

zabývat. 

3.2 NEJISTOTY MĚŘENÍ 

Již dávno je známé, že každé měření je nevyhnutelně podřízeno nějaké nejistotě, i 

když použité přístroje, postupy, metody analýz plně splňují praxi a požadavky norem. 
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Pro uživatele byly sestaveny postupy, jak správně stanovit nejistotu měření 

s přiměřenou jistotou při uplatňování zkoušek v souladu s normou. 

Pro vyhodnocení a výpočty všech nejistot měření, proto používáme mezní hodnoty 

z tabulek č. 3 – 7 normy ČSN EN ISO 9906. Pro výpočet mezních úchylek, pak 

používáme tolerance z tabulky č. 8 normy ČSN EN ISO 9906. 

V těchto tabulkách je již uvažováno s hodnotami pro stupně přesnosti čerpadel a 

s přejímacími stupni přesnosti výkonových parametrů čerpadel.  

Tabulka č. 8 zohledňuje tolerance výrobní i tolerance měření. 

3.2.1 OSCILACE 

Tyto nejistoty měření vznikají tam, kde je konstrukce nebo provoz čerpadla takový, 

že nastává oscilace s velkou amplitudou, pak mohou být provedena měření s využitím 

tlumícího zařízení, které jsou umístěny na měřících přístrojích nebo na jejich 

připojovacím vedení, které je schopno snížit amplitudy oscilací. Rozmezí hodnot je 

uvedeno v tabulce č. 3 normy ČSN EN ISO 9906,viz tabulka č. 1. Musí zde být použito 

symetrických a lineárních tlumících zařízení, např. využívají se kapilární trubice, které 

poskytují integraci v rozsahu jednoho oscilačního cyklu. 

Měřená veličina 
Dovolená amplituda oscilací 

Stupeň přesnosti 1 Stupeň přesnosti 2 Stupeň přesnosti 3 

 
% % % 

Průtok ± 2 ± 3 ± 6 

Rozdíl výše ± 3 ± 4 ± 10 

Výtlačná dopravní 

výška 
± 2 ± 3 ± 6 

Sací dopravní výška ± 2 ± 3 ± 6 

Příkon ± 2 ± 3 ± 6 

Otáčky ± 0,5 ± 1 ± 2 

Točivý moment ± 2 ± 3 ± 6 

Teplota 0,3°C 0,3°C 0,3°C 

Tabulka č. 1: Tabulka č. 3 normy ČSN EN ISO 9906 – dovolená amplituda oscilací 

v procentech střední hodnoty měřené veličiny [1] 

3.2.2 STATISTICKÝ VÝVOJ CELKOVÉ NEJISTOTY MĚŘENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na uspořádání a vývoj celkových nejistot měření. 
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3.2.2.1 VYHODNOCENÍ NÁHODNÉ NEJISTOTY 

Náhodná nejistota může být způsobena buď charakteristikami měřícího systému, 

nebo změnami měřené veličiny, ale také je možné, že se při měření objeví obě 

nejistoty. Tyto nejistoty jsou odhaleny především z rozptylu měření. Rozdíl oproti 

systematické nejistotě znamená, že při náhodné nejistotě je možné náhodný 

komponent redukovat zvýšením počtu měření stejné veličiny a za stejných podmínek. 

Pro vyhodnocení náhodného komponentu  je nutné mít soubor s nejméně třemi 

záznamy pro každý zkušební bod. Čím více máme záznamů, tím je výpočet přesnější. 

 Nejistota měření je vypočtena ze střední a standardní odchylky sledování. Pro 

nejistotu záznamů měření se nahradí  aktuálním záznamem měření průtoku (Q), 

výšky (H) nebo výkonu (P). 

Pro aritmetický průměr souboru opakovaných sledování dosazujeme počet 

záznamu a počet sledování. 

  (3.13) 

kde: 

k ……… počet záznamů měření  

……… počet sledování  

Dále budeme určovat směrodatnou odchylku, kde pomocí počtu záznamu, 

aritmetického průměru sledování a počtu sledování, jí vypočteme. 

  (3.14) 

kde: 

 …….. aritmetický průměr     

Poté můžeme pokračovat výpočtem relativní hodnoty nejistoty . Pro výpočet 

použijeme hodnoty z tabulky č. 4 normy ČSN EN ISO 9906. 
 .   .  

√
  (3.15) 

Kde: 

 t ………. studentovo rozdělení  a vychází z tabulky č. 4 normy ČSN EN ISO 

9906,viz tabulka č. 2 

 …….. aritmetický průměr     
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n t n t 

3 4,30 12 2,20 

4 3,18 13 2,18 

5 2,78 14 2,16 

6 2,57 15 2,14 

7 2,45 16 2,13 

8 2,36 17 2,12 

9 2,31 18 2,11 

10 2,26 19 2,10 

11 2,23 20 2,09 

Tabulka č. 2: Tabulka č. 4 normy ČSN EN ISO 9906 – Hodnoty Studentova 

rozdělení [1] 

3.2.2.2 VYHODNOCENÍ NEJISTOTY MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 

I přesto, že odstraníme všechny chyby měření nastavením nulové polohy 

kalibrováním, pečlivým měřením, správnou instalací měřících přístrojů, atd. nikdy tato 

nejistota úplně nezmizí. 

Tato nejistota se nazývá systematická a nemůže být snížena ani odstraněna 

zvýšeným počtem měření stejné veličiny za stejných podmínek a použití stejných 

metod měření. 

Pro vyhodnocení systematické nejistoty  měření se užívá tabulka č. 5 normy 

ČSN EN ISO 9906,viz tabulka č. 3. Vyhodnocení výsledků probíhá na základě 

kalibrování výsledků podle mezinárodních norem pro měření. V tabulce č. 3 jsou právě 

uvedeny povolené relativní hodnoty pro systematickou nejistotu v souladu 

s mezinárodní normou. 
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Měřená veličina 

Maximální povolená systematická nejistota  

(v zaručeném bodě) 

Stupeň přesnosti 1  Stupeň přesnosti 2 a 3 

% % 

Průtok ± 1,5 ± 2,5 

Rozdíl výše ± 1,0 ± 2,5 

Výtlačná dopravní výška ± 1,0 ± 2,5 

Sací dopravní výška ± 1,0 ± 2,5 

Sací dopravní výška NPSH ± 0,5a ± 1,0 

Příkon ± 1,0 ± 2,0 

Otáčky ± 0,35 ± 1,4 

Točivý moment ± 0,9 ± 2,0 

a   viz příloha J normy ČSN EN ISO 9906 pro vysvětlení 

Tabulka č. 3: Tabulka č. 5 normy ČSN EN ISO 9906 – Povolené relativní hodnoty 

pro přístrojovou nejistotu,  [1] 

3.2.2.3 CELKOVÁ NEJISTOTA 

 Pro výpočet hodnoty celkové nejistoty  potřebujeme mít určené hodnoty 

náhodné nejistoty a systematické nejistoty. 

  (3.16) 

kde: 

 - systematická nejistota určena z tabulky č. 3 

 - relativní náhodná nejistota vypočtena dle vzorce (3.15) 

Pro vyhodnocení vypočtených hodnot celkové nejistoty měření použijeme tabulku 

č. 6 normy ČSN EN ISO 9906, viz tabulka č. 4, kde jsou uvedeny dovolené hodnoty 

celkové nejistoty  

Pro vyhodnocení hodnoty celkové nejistoty použijeme tabulku č. 7 normy ČSN EN 

ISO, viz tabulka č. 5. Pokud tato hodnota celkové nejistoty nesplňuje kriteria z tabulky 

č. 5, pak může být náhodný komponent redukován, zvýšením počtu měření stejné 

veličiny při stejných podmínkách. 

3.2.2.4 CELKOVÁ NEJISTOTA ÚČINNOSTI 

Určení celkové nejistoty účinnosti a účinnosti čerpadla vychází z hodnot z tabulky 

č. 6 normy ČSN EN ISO 9906. 

ɲ
   (3.17) 

Nejistotu účinnosti z točivého momentu a otáček vypočítáme dle (3.18) 



Kateřina Nemravová     Metodika pro provozní zkoušky napájecích čerpadel v parních elektrárnách 

33 
 

ɲ          (3.18) 

Nejistotu účinnosti z příkonu čerpadla vypočteme dle (3.19) 

ɲ   (3.19) 

Jestliže pro výpočet nejistoty účinnosti a účinnosti čerpadla jsou použity hodnoty 

z tabulky č. 6, viz tabulka č. 4, pak výsledkem výpočtů jsou hodnoty z tabulky č. 7 

normy ČSN EN ISO 9906, viz tabulka č. 5. 

Veličina Značka  
Stupeň 

přesnosti 1  

Stupeň 

přesnosti 2 a 3 

Průtok eQ ± 2,0 ± 3,5 

Otáčky en ± 0,5 ± 2,0 

Točivý moment eT ± 1,4 ± 3,0 

Celková dopravní výška čerpadla eH ± 1,5 ± 3,5 

Příkon pohonu ePgr ± 1,5 ± 3,5 

Příkon čerpadla (vypočtený z točivého 

momentu a otáček) 
eP ± 1,5 ± 3,5 

Příkon čerpadla (vypočtený z příkonu 

pohonu a účinnosti motoru) 
eP ± 2,0 ± 4,0 

Tabulka č. 4: Tabulka č. 6 normy ČSN EN ISO 9906 – Dovolené hodnoty 

celkových nejistot [1] 

Veličina Značka  
Stupeň 

přesnosti 1  

Stupeň 

přesnosti 2 a 3 

Celková účinnost (vypočtená z Q, H, Pgr) eηgr ± 2,9 ± 6,1 

Účinnost čerpadla (vypočtené z Q, H, M, n) eη ± 2,9 ± 6,1 

Účinnost čerpadla (vypočtené z Q, H, Pgr, 

ηmot) 
eη ± 3,2 ± 6,4 

Tabulka č. 5: Tabulka č. 7 normy ČSN EN ISO 9906 – Výsledné nejvyšší hodnoty 

celkových nejistot účinnosti [1] 
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3.2.2.5 PŘEJÍMACÍ STUPNĚ PŘESNOSTI ZKOUŠENÝCH ČERPADEL 

Pomocí hodnot z tabulky č. 8 normy ČSN EN ISO 9906, viz tabulka č. 6, 

posuzujeme přejímací stupně přesnosti čerpadel. V tabulce č. 6 je definováno 6 stupňů 

přesnosti zkoušek výkonových parametrů čerpadel. Stupeň č. 1 je nejpřísnější. Stupně 

1U a 2U mají jednostrannou toleranci. Ostatní jsou dvoustranné přejímací tolerance. 

3.2.2.6 MEZNÍ ÚCHYLKY PRO ČERPADLA S PŘÍKONEM 10KW A 

MÉNĚ 

Pro výpočet mezních úchylek pro čerpadla s příkonem na hřídeli 10 kW a méně 

využíváme pro dosazení do vzorců hodnoty z tabulky č. 8 normy ČSN EN ISO 9906,viz 

tabulka č. 6. 

Stupeň přesnosti 1 2 3 

Zaručený 

požadavek 

∆ Q 10% 16% 18% 

∆ H 6% 10% 14% 

Přejímací stupeň 

přesnosti 1U 1E 1B 2B  2U 3B 

Q + 10% ± 5% ± 8% + 16% ± 9% 
Povinné 

H + 6% ± 3% ± 5% + 10% ± 7% 

P + 10% + 4% + 8% + 16% + 9% 
Nepovinné 

η  ≥ 0% - 3% - 5% - 7% 

POZNAMKA X= (x = Q, H, P, η) znamená toleranci udávané veličiny. 

Tabulka č. 6: Tabulka č. 8 normy ČSN EN ISO 9906 – Zkušební přejímací stupně 

přesnosti čerpadla a odpovídající mezní úchylky[1] 

 Toleranční součinitele uvedené v tabulce č. 8 však mohou být pro výpočty 

mezních úchylek velmi přísné, proto pokud není dohodnuto mezi výrobcem a 

odběratelem čerpadla, pak musí být toleranční součinitele: 

- tolerance průtoku  

- tolerance celkové dopravní výšky čerpadla  

Pokud, je toleranční součinitel účinnosti zaručený, pak musí být vypočten dle 

(3.20). 

Pro výpočet tolerančního součinitele účinnosti ɲ, potřebujeme určit příkon 

čerpadla z maximálního příkonu na hřídeli, nad dovoleným pracovním rozsahem 

čerpadla, 

ɲ   (3.20) 

pak celkový toleranční součinitel příkonu  může být určen dle (3.21). 
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ɲ   (3.21) 

3.3 MĚŘENÍ VELIČIN 

Pro měření u zkoušek je potřeba určitých měřidel s předepsanými vlastnostmi a 

kalibrací dle přílohy C normy ČSN EN ISO 9906. Při provádění měření u garančních 

zkoušek tato odpovědnost závisí pouze na provádějící organizaci. 

3.3.1 MĚŘENÍ VÝŠKY 

Pro měření výšky se nejčastěji využívají nejrůznější typy tlakoměrů. 

3.3.1.1 PRUŽINOVÉ TLAKOMĚRY 

Tyto tlakoměry využívají mechanické výchylky trubice stočené do jednoduché nebo 

spirálové smyčky či deformace membrány. Tyto přístroje musí být pravidelně 

kalibrovány. Umístění tlakoměru a jejich použití znázorňuje obrázek č. 15. 

 
0 - tlakoměr, a – volně do atmosféry, 1 – vztažná rovina manometru 

Obrázek č. 15: Uspořádání pro stanovení vztažné roviny pružinových tlakoměrů 
[1] 

3.3.1.2 ELEKTRONICKÉ SNÍMAČE TLAKŮ 

Těchto snímačů existuje mnoho různých druhů pro měření absolutních nebo 

diferenčních tlaků. Tyto měřiče pracují na změnách různých mechanických anebo 

elektrických vlastností. Podmínkou jejich použití je, že bude dosaženo požadované 

přesnosti, spolehlivosti, opakovatelnosti a použitelnosti v jeho povoleném měřícím 

rozsahu. Tyto snímače i s elektronickým příslušenstvím musí být rovněž pravidelně 

kalibrovány. 

3.3.2 MĚŘENÍ OTÁČEK 

Otáčky se nejčastěji měří zjišťováním počtu otáček za časový interval. Pro měření 

se používají otáčkoměry nebo optické anebo magnetické počítače otáček či 

stroboskopy. 

Pokud však není možné měřit otáčky přímo, např. u ponorných čerpadel, je 

většinou dostačující zjišťovat kmitočet a napětí nebo mohou být otáčky odvozeny 

z frekvence vibrací. 

3.3.3 MĚŘENÍ PRŮTOKU 

Pro měření průtoku existuje mnoho způsobů. Měření hodnoty průtoku čerpadla je 

za předpokladu, že veškerý průtok procházející čerpadlem prochází také měřicím 
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přístrojem, nebo potrubí proti proudu od průtokoměru je rovné o stejném průměru jako 

průtokoměr a délka je minimálně 10 - ti násobek průměru potrubí. Toto platí i pro 

potrubí po proudu, ale délka může být 5 - ti násobek. Měření od příruby k přírubě. 

Příklady metod měření průtoku: metoda vážením, volumetrická metoda, zařízení 

založena na měření tlakové diference, tenkostěnné přelivy/přepady, metody založené 

na měření rychlostního pole, elektromagnetická metoda, ultrazvuková metoda, stopové 

a další metody. 

Nejčastěji se používají metody škrticími prvky, indukční nebo ultrazvukové 

průtokoměry.Tyto průtokoměry jsou velmi citlivé na rozložení rychlosti. Kalibrace těchto 

měřidel musí být prováděná při skutečném provozu. 

3.3.4 MĚŘENÍ PŘÍKONU ČERPADLA 

Pro měření čerpadla můžeme použít dynamometry, měřiče točivého momentu, 

kalibrované motory či wattmetry. 

Pro další možnosti způsobu měření průtoku můžeme použit normu ISO 5198, kde 

nalezneme více o metodách měření průtoku. 

3.3.4.1 MĚŘENÍ TOČIVÉHO MOMENTU 

Měření točivého monetu má být provedeno vhodným dynamometrem nebo 

měřičem točivého momentu. Měření točivého momentu by mělo probíhat součastně 

s měřením otáček. Vynulování nezatíženého dynamometru by mělo probíhat v chodu 

při zkušebních otáčkách. 

3.3.5 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY MĚŘENÍ VELIČIN 

Jedná se o skupinu čerpadel, kdy je nějakým způsobem znemožněno měření 

napřímo. Především se jedná o čerpadla s nepřístupnými konci, čerpadla, která jsou 

používána ve studních, a dále se také jedná o čerpací soustrojí. 

Při těchto měřeních vznikají různé ztráty, s kterými je nutno počítat již dopředu 

před samotným měřením.  

U čerpadel s nepřístupnými konci se příkon měří na svorkách motoru, pokud jsou 

přístupné. Jestliže nejde toto provést, např. u ponorného čerpadla, je měření 

prováděno na vstupních koncích kabelů a zde vznikají již zmiňované kabelové ztráty a 

je nutné s nimi počítat již před začátkem prací. 

Pro čerpadla do hlubokých studní je nutno, aby výrobce odhadnul a určil ztráty 

v axiálním ložisku závěsu a ve vodících ložiscích vertikálního hřídelového vedení, 

protože tyto čerpadla se obvykle nezkoušejí s připojenou celou délkou stoupacího 

výtlačného potrubí, dokud nebude provedena přejímací zkouška na místě instalace. 

3.4 VYHODNOCENÍ VELIČIN 

Tato kapitola je zaměřena na vyhodnocení měřených veličin a zpracování dat do 

grafů a byla zpracována na základě čerpání z literatury [1, 5]. 

3.4.1 VYHODNOCENÍ PRŮTOKU A DOPRAVNÍ VÝŠKY 

Vyhodnocení provozního bodu musí být provedeno při jmenovitých otáčkách. 

Z toho plyne, že zkušební otáčky by měly být identické se jmenovitými otáčkami, pokud 
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nejsou je nutno provést přepočet zkušebních bodů podle otáček, pomocí zákonů 

afinity. Dále není nutno provádět přepočet zkušebních bodů u zkoušek 

s kombinovaným motorem a čerpadlem (např. ponorná čerpadla, uzavřená čerpadla, 

všechna čerpadla s motorem, který je instalován s čerpadlem). 

Vyhodnocením povozního bodu bývá nejčastěji graf, na jehož osách jsou vyneseny 

souřadnice průtoku čerpané kapaliny a dopravní výška odpovídající jeho zapojení. 

Pro tolerance převzetí je použito tolerance průtoku čerpadla, kdy musí být použitá 

pro zaručený průtok při zaručené výšce a dále je použitá tolerance dopravní výšky 

čerpadla, kdy musí být použitá pro zaručenou dopravní výšku při zaručeném průtoku. 

Tolerance převzetí mohou být jednostranné nebo oboustranné viz obrázek č. 16 a 

17. 

Do grafu vynášíme souřadnice, které jsou sestaveny z naměřených hodnot při 

zkouškách. Na vodorovné ose x je vynášen průtok a na svislé ose y je vynášena 

dopravní výška. Dále jsou vyneseny tolerance převzetí a zkušební křivky měření, 

pokud měření vyhovuje je nutné, aby výsledné křivky protly kterékoliv toleranční pole 

v souřadném systému. Pokud křivka neprotne toleranční pole, je výsledek nepřijat. 

Výkonové křivky, též nazývány jako zkušební křivky, jsou křivky, které se nejlépe 

hodí k naměřeným bodům. Tyto křivky reprezentují výkonové parametry čerpadla. Tyto 

křivky musí být vytvořeny odděleně pro dopravní výšku v závislosti na průtoku nebo pro 

výkon v závislosti na průtoku či pro účinnosti v závislosti na průtoku. Tyto křivky musí 

být považovány za určení zkoušených výkonových parametrů čerpadla a musí být 

použity pro vyhodnocení výsledků zkoušek měření. [1] 

 

Obrázek č. 16: Jednostranná tolerance převzetí [1] 
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Obrázek č. 17: Oboustranná tolerance převzetí [1] 

3.4.2 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI NEBO VÝKONU 

Pokud jsou při převzetí zaručeny účinnost nebo výkon, musí být zkouška 

vyhodnocena podle vhodného tolerančního součinitele přejímacího stupně přesnosti.   

Pro vyhodnocení výsledků je opět nejčastěji užíváno grafů.  

Tolerance převzetí mohou být jednostranné nebo oboustranné viz obrázek č. 18, 

19 a 20. 

Do grafu vynášíme souřadnice, které jsou sestaveny z naměřených hodnot při 

zkouškách. Na vodorovné ose x je vynášen průtok a na svislé ose y je vynášena 

dopravní výška, výkon a účinnost. Dále jsou vyneseny tolerance převzetí a zkušební 

křivky měření. Mezi takto vykreslené souřadnice se vynese další přímka, mezi počátek 

a provozní bod. Tato metoda se nazývá „přímka z počátku“ a zavádí se z důvodu lepší 

udržitelnosti charakteristiky čerpadla, když se změní průměr oběžného kola. U této 

metody se využívá jednoho samostatného referenčního bodu. 

 Pokud je nutné, pak tato přímka musí být protažena, dokud neprotne zkušební 

křivku. Tento nový průsečík utvoří nový provozní bod a je použit pro vyhodnocení 

účinnosti nebo výkonu. V tomto bodě jsou pak měřený příkon nebo vypočtena účinnost 

porovnány se zaručenou hodnotou a použitelným výkonem nebo s tolerančními 

součiniteli účinnosti, viz obrázek č. 18, 19 a 20. 
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Obrázek č. 18: Toleranční pole pro přejímací stupně přesnosti 1U a 2U [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19: Toleranční pole pro přejímací stupně přesnosti 1E [1] 
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Obrázek č. 20: Toleranční pole pro přejímací stupně přesnosti 1B, 2B a 3B [1] 

Pro dosažení optimální životnosti čerpadla je nejdůležitější správný výběr druhu a 

provedení čerpadla. [1]   



Kateřina Nemravová     Metodika pro provozní zkoušky napájecích čerpadel v parních elektrárnách 

41 
 

4. ÚČINNOST ČERPADLA 

Tato kapitola je zpracována na základě čerpání z literatury [1]. 

Pro výpočet účinnosti potřebujeme znát hodnoty výkonu čerpadla, příkonu 

čerpadla a pohonu. 

Účinnost čerpadla udává poměrné využití příkonu čerpadla. Je dána poměrem 

výkon k/ke příkonu čerpadla. 

  (4.1) 

kde: 

 …….. účinnost čerpadla  

…….. výkon čerpala  

……... příkon čerpala  

4.1 CELKOVÁ ÚČINNOST 

Celková účinnost je dána poměrem výkon čerpadla k/ke příkonu pohonu. 

  (4.2) 

kde: 

 …... účinnost čerpadla  

 ……. příkon čerpala  

4.1.1 PŘÍKON ČERPADLA 

Příkon čerpadla  představuje výkon odevzdaný motorem hřídeli čerpadla, aby 

čerpadlo odevzdávalo, při průtoku kapaliny, měrnou energii. 

4.1.2 VÝKON ČERPADLA 

Výkon čerpadla je hydraulická energie na výtlaku čerpadla. 

   (4.3) 

4.1.3 PŘÍKON POHONU 

Příkon pohonu je energie spotřebovaná pohonem čerpadla. 
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5. POSTUP PRACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ GARANČNÍCH ZKOUŠEK 

ČERPADEL 

Tato kapitola je zpracována na základě čerpání z literatury [1, 5]. 

Garanční zkoušky čerpadel se obvykle provádějí na základě poptávek firem, 

z důvodu prověření garantovaných výkonových parametrů čerpadel, které jsou potřeba 

pro provoz v elektrárně, teplárně nebo výtopně. 

5.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Na začátku, každého projektu je poptávka firmy. Následně je potřeba zpracovat 

projekt garančních zkoušek, podle kterého pak budou garanční zkoušky provedeny. 

Dále je potřeba se seznámit s daným čerpadlem a jeho konstrukčními parametry 

včetně pohonu. Následně jsou dohodnuty s objednatelem garantované hodnoty. Pro 

další vývoj garančních zkoušek je nutno zkontrolovat či případně instalovat čerpadlo 

dle normy ČSN EN ISO 9906 a stupně přesnosti. Dále nastavujeme teplotu 

kondenzátu, přetlak parního polštáře v napájecí nádrži a také je potřeba zajistit kvalitu 

vody dle ČSN 07 7403. Pokud není možné dosáhnout přesné hodnoty teploty napájecí 

vody, provedeme přepočet stanovené účinnosti na požadovanou teplotu napájecí vody, 

dle vzorce: 
ʋ

ʋ
,    (5.1) 

kde: 
ɲč

ɲ
     (5.2) 

č ……. účinnost čerpadla     

…… mechanická účinnost     

 ……. kinematická viskozita na požadované teplotě [m2.s-1] 

 ……. kinematická viskozita při  

 zkušebních podmínkách   [m2.s-1] 

Po tomto seznámení, nastavení a místem umístění čerpadla je stanoven průběh a 

časový harmonogram garančních zkoušek. 

V průběhu zkoušek se obvykle měří tyto veličiny: tlak v sání, tlak ve výtlaku, teplota 

v sání, průtok ve výtlaku, příkon elektroměru a atmosféricky tlak. 

5.2 POPIS MĚŘÍCÍCH METOD A MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 

Měření by mělo probíhat pomocí vhodných měřících přístrojů v souladu s normou 

ČSN EN ISO 5167. Většina měřených hodnot je přímo odečítána z přístrojů, další 

hodnoty jsou pak vypočteny pomocí početních editorů, např. MS-Excel.  

Data z měření můžeme vyhodnotit pomocí softwarových dokonalostí měřících 

systému nebo počítačových editorů. Při vyhodnocování měření ze zkoušek vycházíme 

z naměřených dat, výsledky by měly být stanoveny na základě měření za ustálených 

podmínek. 
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5.2.1 MĚŘÍCÍ SYSTÉM 

Měření je obvykle prováděno mobilními měřícími systémy, též označovaných jako 

měřící ústředny. Tato zařízení musí být vhodná pro teplo-technická měření, která se 

provádí v elektrárnách. Měřící zařízení pracují s použitím počítačově řízeného 

systému. Pro využívání těchto systému, je nutno mít v počítači zavedené karty pro 

ovládání a externí sběrač karet. Tyto karty jsou analogově-digitální převodníky, které 

umožňují přesné měření teplot, statických a diferenčních tlaků či jiných fyzikálních 

veličin, které potřebují převodníky s proudovým nebo napěťovým výstupem.  

Tyto měřící systémy pak umožňují výpočet okamžitých průtoků médii měřených na 

škrtících orgánech, výpočet z měřených hodnot teplot, ale také i diferenčních i 

statických tlaků v souladu s normou ČSN EN ISO 5167. 

Samozřejmě i zde se setkáme s nejistotou měření i při dokonalosti tohoto měřícího 

systému. 

Měřící systémy musí být kalibrovány v intervalu, který je v souladu s normou ČSN 

EN ISO 9906. Kalibrace musí být provedena jako celek a to ve státem akreditovaných 

laboratořích. 

 

Obrázek č. 21: Měřící systém s měřící kartou [9] 

5.2.2 MĚŘENÍ TEPLOTY VODY 

Měření teplot je obvykle prováděno měřením pomocí teploměru. Pro měření jsou 

obvykle použity teploměry rtuťové nebo elektrické. Kalibrace teploměrů musí být 

provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 9906.  Měření je obvykle prováděno 

v teploměrných jímkách, aby měření bylo provedeno nezávisle. 

5.2.3 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DIFERENCIÁLNÍCH TLAKŮ 

Statické tlaky jsou měřeny v sání čerpadla a na výtlaku čerpadla. Dále je měřen 

tlak parního polštáře v napájecí nádrži a na škrtícím orgánu při měření průtoku média.  

Diferenciální tlak je měřen na škrtícím orgánu při měření průtoku média.  

Všechny snímače tlaků jsou obvykle paralelně zapojeny do měřícího systému 

pomocí impulsního potrubí. Vstupní parametry použitých snímačů byly upraveny 

přepočtem na hodnoty tlaků. Systém pak po celou dobu zkoušky zaznamenává 

hodnoty tlaků. 

Snímače tlaků musí být kalibrovány v intervalu, který je v souladu s normou ČSN 

EN ISO 9906. Kalibrace musí být provedena ve státem akreditovaných laboratořích. 
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Atmosféricky tlak je měřen nezávisle barometrem, který je kalibrován v souladu 

s normou ČSN EN ISO 9906. 

Při vyhodnocování údajů, je nutno opět počítat s nejistotou měření. 

 

Obrázek č. 22: 1 - tlakový snímač STG944, 2 - tlakový snímač STD 700 [9] 

5.2.4 MĚŘENÍ PRŮTOKU ČERPADLA 

Měření průtoku media je obvykle měřeno pomocí škrtícího orgánu, které se 

zabuduje do výtlačného potrubí. 

Hmotnostní průtok media je obvykle počítán na základě odečtených výsledků 

přímo při měření z měřícího systému.  Další metody měření a výpočtu průtoku media 

musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 5167 a 9906. 

5.2.5 MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO PŘÍKONU 

Měření elektrického příkonu je obvykle provedeno pomocí wattmetru, který 

se připojí v rozvodné skříni na transformátor. Tímto způsobem je měřen proud i 

napětí. Další zařízení pro měření příkonu musí být v souladu s normou ČSN EN 

ISO 9906. 

 

Obrázek č. 23: Analyzátor kvality elektřiny ENA 330 [9] 

1 2 
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Obrázek č. 24: Proudové kleště MN71 [9]  
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6. PRAKTICKÁ ÚKÁZKA VÝPOČTU 

Tato kapitola je zpracována na základě čerpání z literatury [1, 5]. 

Pro výpočet a vyhodnocení garantovaných hodnot, které byly dohodnuty na 

začátku projektu, byly použity hodnoty z měření ze dne 3. 4. 2012 čerpadla značky 

SIGMA typu CDN3 – 8. 2. – 100 – 6 – 000. 

Pro stanovení garantovaných parametrů čerpadel byly stanoveny zkoušky při 

daných parametrech za ustáleného provozu. Data byla odečítána v 10 - ti sekundovém 

intervalu a počet odečtů naměřených hodnot byl 15 za zkoušku. Délka trvání každé 

zkoušky byla 3 minut. 

Zkouška č. 1: 8:50 – 8:53 Q = 174 t/h 

Zkouška č. 2: 8:54 – 8:57 Q = 184 t/h 

Zkouška č. 3: 8:58 – 9:01 Q = 184 t/h 

Zkouška č. 4: 9:03 – 9:06 Q = 186 t/h 

Zkouška č. 5: 9:07 – 9:10 Q = 187 t/h 

Během zkoušek byly měřeny hodnoty hmotnostního průtoku, příkon, tlak v sání a 

ve výtlaku, teplota napájecí vody a otáčky čerpadla. 

6.1 VÝPOČET CELKOVÉ DOPRAVNÍ VÝŠKY ČERPADLA 

Výpočet provedeme z naměřených tlaků v sání a výtlaku čerpadla, průtoku 

napájecí vody čerpadlem a z rychlostí v sacím a výtlačném hrdle čerpadla.  

Pro výpočet výše zmíněné rychlosti, potřebujeme přepočítat hmotnostní průtok na 

objemový, abychom výpočet dostali v základních jednotkách. Dále potřebujeme pro 

výpočet rychlosti znát průměry hrdel v sání a výtlaku, protože si musíme spočítat 

obsah této plochy. 

Výpočet dopravní výšky: 

´ ´

 .  
´ ´

 .  
   (6.1) 

kde: 

p1´ ………tlak ve vstupním průřezu  

p2´ ………tlak ve výstupním průřezu  

U1´ ……..střední rychlost ve vstupním průřezu  

U2´ ……..střední rychlost ve výstupním průřezu  

g…...... gravitační konstanta  

ρ………vyjadřuje měrnou hmotnost  

Vzorec pro výpočet střední rychlosti lze užít pro průřez hrdla v sání tak i pro výtlak. 

  (6.2) 

kde: 

q …...... objemový průtok  

A ……… plocha průřezu  
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Výpočet plochy lze užít pro průřez hrdla v sání tak i pro výtlak. 

 .
  (6.3) 

kde: 

 …...... Ludolfovo číslo  

D ………průměr průřezu  

Výpočet objemového průtoku: 

  (6.4) 

Q …...... hmotnostní průtok  

ρ ……… měrná hmotnost  

6.2 NEJISTOTA MĚŘENÍ 

Pro jednotlivá měření a vypočtené veličiny dle normy ČSN EN ISO 9906 jsou 

povolené maximální hodnoty dovolených celkových chyb. Patří sem vliv 

systematických a náhodných chyb, včetně nejistoty měřících přístrojů. Pro mé měření 

byly použity následující hodnoty nejistot. 

Průtok   ±  3,5% 

Dopravní výška   ±  3,5% 

Všechny tyto hodnoty byly dodrženy při provádění garančních zkoušek. Dále nám 

pak zůstávají nejistoty jednotlivých měřených veličin dané nejistotou použitého 

měřícího přístroje, nejistotou výpočtu a záznamu. 

Statický tlak  ±  0,3%(měř. rozsahu) 

Diferenciální tlak  ±  0,3%(měř. rozsahu) 

Atmosférický tlak  ±  0,2% 

Průtok   ±  1% 

El. Příkon   ±  3,5% 

Teplota   ±  1,5 °c (odhad nejistoty dle provozního měření) 

6.3 VYHODNOCENÍ GARANČNÍCH ZKOUŠEK 

Výsledky garančních zkoušek se vyhodnocují a zpracovávají na základě normy 

ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla – přejímací zkoušky hydraulických 

výkonových parametrů – stupně přesnosti 1, 2 a 3. Pro vyhodnocení měřeného 

napájecího čerpadla byl použit stupeň 2B. V grafech č. 1, 2 a 3 je znázorněn časový 

průběh naměřených hodnot (tlak v sání a ve výtlaku, elektrický příkon a průtok napájecí 

vody). 
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Graf č. 1: Vyhodnocení průtoku 

 

Graf č. 2: Vyhodnocení tlaků 
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Graf č. 3: Vyhodnocení elektrického příkonu 

Z naměřených okamžitých hodnot při jednotlivých zkouškách byly hodnoty 

jednotlivých úseků zhodnoceny do ustálených podmínek provozu. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 7. Následně byl proveden výpočet průměrů z okamžitých 

naměřených hodnot a dopočet potřebných veličin pro vyhodnocení zkoušky. Tyto 

hodnoty pak byly použity pro další výpočty a vyhodnocení. Všechny průměrné hodnoty 

provozního měření jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tlak ve 
výtlaku Průtok Celková dopravní 

výška 
Elektrický 

příkon 
  [Mpa] [t/h] [m] [kW] 

ZKOUŠKA č. 1         
průměr 8,861 174,1 890,6 605,6 
min. 8,846 171,8 888,4 599,5 
Max 8,873 176,1 893,6 612,0 
dovolené kolísání ±6% 8,330 / 9,392 162,9 / 185,3 837,8 / 943,5 567,0 / 644,3 
hodnocení splněno splněno splněno splněno 
ZKOUŠKA č. 2 
průměr 8,859 183,7 882,8 638,7 
min. 8,846 180,1 878,4 630,1 
Max 8,882 187,0 886,9 647,1 
dovolené kolísání ±6% 8,328 / 9,390 172,7 / 194,7 829,8 / 935,8 600,4 / 677,0 
hodnocení splněno splněno splněno splněno 
ZKOUŠKA č. 3 
průměr 8,861 184,0 882,4 639,6 
min. 8,850 182,6 879,7 637,3 
Max 8,874 185,4 885,2 642,5 
dovolené kolísání ±6% 8,330 / 9,392 172,9 / 195,1 829,4 / 935,5 601,2 / 677,9 
hodnocení splněno splněno splněno splněno 
ZKOUŠKA č. 4 
průměr 8,858 185,7 881,4 644,9 
min. 8,847 183,9 878,5 640,3 
Max 8,876 188,2 884,9 652,2 
dovolené kolísání ±6% 8,327 / 9,389 175,3 / 196,2 827,9 / 934,8 608,5 / 681,2 
hodnocení splněno splněno splněno splněno 
ZKOUŠKA č. 5 
průměr 8,836 186,8 880,9 649,5 
min. 8,808 174,7 870,8 611,5 
Max 8,863 198,6 892,3 691,3 
dovolené kolísání ±6% 8,306 / 9,366 175,6 / 198,1 828,0 / 933,7 566,7 / 644,6 
hodnocení splněno splněno splněno splněno 

Tabulka č. 7: Tabulka ustáleného provozu 

  Tlak v sání Tlak ve výtlaku Průtok Elektrický 
příkon 

 
Účinnost 

  [Mpa] [Mpa] [t/h] [kW] [%] 
ZKOUŠKA č. 1 

1,031 8,861 174,1 8,876 70,43 
  
ZKOUŠKA č. 2 

1,029 8,859 183,7 8,859 70,47 
  
ZKOUŠKA č. 3 

1,032 8,861 184,4 8,861 70,48 
  
ZKOUŠKA č. 4 

1,028 8,858 185,7 8,861 70,55 
  
ZKOUŠKA č. 5 

1,002 836 186,8 8,836 70,52 
  

Tabulka č. 8: Tabulka zprůměrovaných hodnot provozního měření 
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Celková 
dopravní výška účinnost 

  [m] % 
ZKOUŠKA č. 1 

 890,6  70,43   
ZKOUŠKA č. 2 

 882,8 70,47   
ZKOUŠKA č. 3 

 882,4 70,48   
ZKOUŠKA č. 4 

 881,4 70,55   
ZKOUŠKA č. 5 

 880,9 70,52   

Tabulka č. 9: Vypočtené hodnoty 

6.3.1 VYHODNOCENÍ CHARAKTERISTIK ČERPADLA A 

GARANTOVANÉHO PROVOZNÍHO BODU 

Pro zvolení tolerančních polí byla použita tabulka č. 8 normy ČSN EN ISO 9906, 

viz tabulka č. 6. Tuto tabulku jsme použili, protože potřebujeme určit  tolerance 

výkonových parametrů čerpadla. Hodnoty v této tabulce již zohledňují tolerance 

výrobní tak tolerance měření.  

Měření bylo provedeno v okolí garantovaného bodu Q = 185 t/h a H = 860 m. 

Měření probíhalo v rozsahu Q = 174,1 - 186,8 t/h. Měření trvalo 3 min za ustálených 

podmínek. 

Vyhodnocení jednotlivých veličin bylo provedeno pomocí grafů, které byly již 

zmíněny výše.  

V grafu č. 4, kde jsou vyhodnoceny charakteristiky čerpadla pro přejímací stupeň 

2B, byl vyznačen toleranční kříž, dle tabulky č. 8 normy ČSN EN ISO 9906, viz tabulka 

č. 6. Poté byly vyneseny změřené a vypočtené hodnoty parametrů čerpadel. Takto 

vynesená křivka musí protnout, alespoň jedno rameno tolerančního kříže. Pokud je 

dosažen tento výsledek, tak je zkouška splněna. 

Celkové vyhodnocení bylo provedeno formou tabulky č. 10 a pomocí grafu č. 4. 
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Tabulka č. 10: Vyhodnocení garantovaných parametrů 

6.3.1.1 ÚSTNÍ VYHODNOCENÍ 

Podmínka garance průtoku, byla splněna.  

V tabulce č. 10 je uvedena odečtená hodnota průtoku ve výtlaku Q = 196 t/h. Této 

hodnoty by bylo dosaženo při přesně nastavené garantované hodnotě dopravní výšky 

HG = 860 m. Uvedená hodnota průtoku byla odečtena z křivky naměřené 

charakteristiky Q-H z grafu č. 4. Podmínkou splnění garance, bylo protnutí ramene 

tolerančního kříže, což bylo dosaženo. 

Podmínka garance dopravní výšky, byla splněna.  

V tabulce č. 10 je uvedena odečtená hodnota dopravní výšky H = 882 m. Této 

hodnoty by bylo dosaženo při přesně nastavené garantované hodnotě průtoku ve 

výtlaku QG = 160 t/h. Uvedená hodnota dopravní výšky byla odečtena z křivky 

naměřené charakteristiky Q-H z grafu č. 4. Podmínkou splnění garance, bylo protnutí 

ramene tolerančního kříže, což bylo dosaženo.

  
Naměřená 

hodnota 

Garantovaná 

hodnota 

Podmínka 

garance 
Hodnocení Poznámka 

Garantované výkonové parametry 

Průtok ve 

výtlaku 
t/h 196 185 

HG = 860 m 

Qm ≥ 170,2 

196 ≥ 170,2 

splněno 
tabulka č. 1 

graf č. 4 

Dopravní 

výška 
m 882 860 

QG = 185 t/h 

Hm ≥ 817 

882 ≥ 817 

splněno 
tabulka č. 1 

graf č. 4 
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Graf č. 4: Graf s vyhodnocením přejímacího stupně přesnosti 
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6.3.2 VÝPOČET ÚČINNOSTI SOUSTAVY 

Účinnost byla vypočtena dle vzorce ɲ   . Počítáme zde výkon k/ke příkonu 

pohonu čerpadla. Výkon čerpadla spočítáme dle vzorce ρ . Příkon pohonu 

čerpadla  je měřen během probíhajících zkoušek. 

V tomto výpočtu byly použity průměrné hodnoty z měření, viz tabulka č. 8. 

Vyhodnocení účinnosti soustrojí v garantovaném bodě bylo provedeno na základě 

odvození z naměřené křivky Q - H a křivky Q – µ. Byla odečtena hodnota průtoku pro 

průsečík souřadnic Q – H. Pro tento bod byla odečtena hodnota účinnosti na křivce     

Q – µ, viz graf č. 4. 
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7. ZÁVĚR 
Na začátku této bakalářské práce bylo nezbytné se nejprve seznámit s přehledem 

čerpadel s bližším zaměřením na hydrodynamická čerpadla používaná v praxi, 

především v energetice.  Hlavním faktorem pro rozdělení čerpadel bylo podle způsobu 

přeměny mechanické práce na potenciální a kinetickou energii. Pro potřebu této 

bakalářské práce bylo nutné se zaměřit především na čerpadla v provozech tepláren a 

elektráren, u nichž se zabývá provozním bodem a účinností. 

 Dále bylo předmětem této práce sestavit metodický postup při garančních 

zkouškách čerpadel v parních elektrárnách. V této metodice je popsán postup měření 

potřebných veličin při provádění garančních zkoušek čerpadel a následným 

vyhodnocením těchto naměřených údajů s ohledem na nejistoty měření. 

Na základě těchto poznatků je stanoven postup pro provádění garančních zkoušek 

čerpadel. V postupu jsou popsány metody měření a měřící přístroje, které jsou 

nezbytné pro tyto zkoušky. 

Cílem bakalářské práce byla i praktická část výpočtu a vyhodnocení daného 

čerpadla značky SIGMA CDN3 – 8.2. – 100 – 6 – 000. 

Všechny výsledky vyšly v souladu s normou ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická 

čerpadla – přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů – stupně přesnosti 

1, 2 a 3. Zadané čerpadlo vyhovělo garančním zkouškám.  
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