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Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem erpadel pro erpací stanice v oblasti Horního Hanychova 

v Liberci, jedná se o erpací stanici Dolní Hanychov a Bucharka. erpadla v erpacích 

stanicích zajiš ují erpání pitné vody, která je ur ená k zásobování obyvatelstva, do 

vodojem . V zimních m sících erpací stanice Dolní Hanychov a vodojem Bucharka 

zajiš ují p ívod vody pro um lé zasn žování lyža ského areálu. 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the design of pumps for water pumping stations in 

the Horní Hanychov area in Liberec, these are water pumping stations Dolní Hanychov and 

Bucharka. The pumps at water pumping stations ensure pumping of drinking water, which 

is used to supply the population, into the water reservoir. In winter, the water pumping 

station Dolní Hanychov and water reservoir Bucharka provide water supply for the 

artificial snow ski area. 
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Seznam použitého zna ení 

Zna ka Význam       Jednotka 

  Ú innost erpadla   

  Hydraulická ú innost   

  Mechanická ú innost   

  Objemová ú innost   

  P vodní ú innost erpadla p i otá kách n   

 Úhlová rychlost ob žného kola   

 Kinematická viskozita kapaliny   

 Sou initel místních ztrát  [1] 

  Hustota kapaliny  [kg -3] 

  Dovolená kavita ní deprese (m rná kavita ní energie)   

  Kritická kavita ní deprese   

b  Ší ka ob žného kola na p íslušném pr m ru   

c  Rychlost proud ní kapaliny   

  Rychlost kapaliny v sacím potrubí  [m ] 

  Meridiánová rychlost   

cu  Hybná složka absolutní rychlosti   

d Pr m r potrubí  

 Pr m r sacího, výtla ného potrubí   

g Gravita ní zrychlení  [m ] 

  Ztrátová výška ve výtla ném/sacím potrubí   

  Výtla ná/sací výška  

k  St ední hodnota nerovnosti na st n  potrubí   

,  Délka sacího, výtla ného potrubí   

n Provozní otá ky erpadla   

 Rychlob žnost   

  M rné objemové otá ky   

n´ Zm n né otá ky erpadla   

  Tlak na hladin  v sací nádrži  [Pa] 

  Tlak na hladin  ve výtla né nádrži  [Pa] 

pv, ps  Tlak na výtlaku/sání  [Pa] 

  Tlak nasycených par  [Pa] 
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u  Unášivá (obvodová) rychlost   

y Rozdíl výšek mezi m ením tlaku ve dvou bodech [m]  

D Pr m r ob žného kola   

F  Síla, kterou p sobí lopatka na kapalinu   

H  Dopravní výška erpadla  [ ] 

M  Moment hybnosti kapaliny   

  P íkon erpadla   

  Hydraulický výkon erpadla   

Qv  Objemový pr tok   

S  Plocha pr ezu potrubí   

Yp  M rná energie potrubí  [ ] 

Yz  M rná ztrátová energie potrubí  [ ] 

Yzs  M rná ztrátová energie sacího potrubí  [ ] 

Yzv  M rná ztrátová energie výtla ného potrubí  [ ]  

Y   M rná energie erpadla  [ ] 
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Úvod 
 

Pot eba dopravy kapaliny a to zejména vody, je stará jako lidstvo samo. Patrné to je 

již na zavlažovacím systému ve starov ké Mezopotámii nebo ve starov kém Egypt . 

Tehdy se stav ly velké záchytné nádrže, kde se v období deš  zachycovala voda pro 

období sucha, kdy byla rozvád ná d myslným systémem kanál . Stejný systém rozvád ní 

vody pomocí kanál  byl i kolem velkých ek a  už v Mezopotámii Eufrat a Tigris nebo 

v Egypt  kolem Nilu. [1]  

První zmínka o erpadle je ze starov ku. Sloužila k p eprav  vody a jejich pohon 

byl zajiš ován zví ecí nebo lidskou silou. [2] Starov ký konstruktér Hérón Alexandrijský 

vyrobil nejstarší známé pístové erpadlo, které ke svému pohonu používalo vítr. [3]  

Zcela zásadní z hlediska historie erpadel byl vynález Archimédova šroubu. Ten 

slouží k doprav  vody do malých výšek. Je hojn  používán i dnes v zemích s rozvinutým 

pr myslem, tak v zemích t etího sv ta. Nap íklad pro zavlažování zem d lských oblastí.  

První stroj, který by se dal charakterizovat jako odst edivé erpadlo, se objevil až 

v roce 1475. erpadlo sloužilo k erpání bláta. Vynalezl jej italský konstruktér Francesco 

di Giorgio Martini. B hem 16. a 17. století pak byla vynalezena další erpadla. Pat ilo 

mezi n  lamelové erpadlo a zubové erpadlo.  

Na konci 17. století vynalezl Denis Papin první skute né odst edivé erpadlo, jehož 

ob hové kolo m lo rovné lopatky. erpadlo bylo používáno v kanalizaci. [4] P icházející 

pr myslová revoluce odstartovala velký vývoj i v oblasti erpadel. Odst edivé erpadlo 

dosáhlo velkých zm n, tou nejvýznamn jší bylo zak ivení lopatek ob žného kola. Pohon 

byl zajiš ován p edevším parními motory, které asem vyst ídaly elektromotory.  

Odst edivá erpadla byla ze za átku používána na odvod ování p dy, postupn  

však byla jejich aplikace rozši ována. Bylo vyvinuto porcelánové erpadlo pro chemické 

práce. Další uplatn ní našla odst edivá erpadla v rafineriích.  

V dnešní dob  jsou erpadla zastoupena ve všech odv tvích pr myslu. 

V energetice, a  už jaderné nebo tepelné, se erpadla podílejí takovou vahou, že spot ebují 

10% vyprodukované energie. Stejn  tak erpadla najdeme nap íklad v chemickém nebo 

potraviná ském pr myslu. Moderní doba sebou také p inesla pot ebu regenerace odpadních 

vod, ale také odvod ování velkých zastav ných nebo zaasfaltovaných ploch. erpadla se 

používají p i t žb  minerálních surovin, ale také pro hydraulickou dopravu pevných látek. 

Dalším uplatn ním je odstra ování usazenin ze dna vodních nádrží [5]. I v dnešní dob  

p evládá využití erpadel k doprav  vody, a  již surové pro pot eby pr myslu, tak 
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i upravené pro zásobování obyvatelstva, v etn  erpání do vodojem  v souvislosti 

s akumulací vody a vyrovnávání odb r  v pr b hu dne.  

Vzhledem k tomu, že uplatn ní erpadel je tak r znorodé, musí mít výrobci velmi 

široký sortiment erpadel. Ze strany výrobc  je proto snaha erpadla typizovat, aby došlo 

ke snížení nákladu na výrobu a p esto erpadla vyhovovala co nejširší škále zákazník .  

V této práci jsem se zabýval návrhem hydrodopravního za ízení pro erpání vody 

do vodojemu. K tomuto ú elu jsou nejvhodn jší odst edivá erpadla, která umož ují 

kontinuální dodávku a dají se vhodným zp sobem regulovat. Proto jsem se v následujících 

kapitolách zabýval p edevším t mito erpadly. 

 

1 Hydrodynamická erpadla 
Hydrodynamická erpadla jsou stroje ur ené k doprav  kapalin. Pracují na principu 

transformace mechanické energie na energii hydraulickou. Tato p em na probíhá nep ímo, 

a to p es kinetickou energii kapaliny. Tlak kapaliny je hydrodynamický, funk n  závislý na 

kinematických hodnotách proudového pole kapaliny. 

Charakteristickým prvkem pr tokové ásti erpadla jsou kanály tvarované ve form  

difuzoru. Kanál ob žného kola se od vstupu k výstupu rozši uje. Na výstupu z ob žného 

kola p esto z stává zna ný podíl kinetické energie, který se transformuje na energii 

tlakovou a to ve spirále nebo lopatkovém rozvad i. P i výstupu kapaliny z erpadla, to je 

ve výtla ném hrdle, má kapalina p edevším tlakovou energii a kinetická energie kapaliny 

je malá. [6] 

Pr tok kapaliny erpadlem je plynulý, stejn  tak je plynulý i výstup z erpadla. 

Nedochází zde k pulzacím. Toho je docíleno vlastní konstrukcí erpadla, bez použití 

v trníku (vzdušníku). Tato erpadla lze vhodným zp sobem regulovat a dosáhnout tak 

požadovaných parametr , tomu jsem se dále v noval v samostatné kapitole. 

 

1.1 Druhy hydrodynamických erpadel 

Velkou skupinou hydrodynamických erpadel jsou erpadla odst edivá. Tato 

erpadla mají široké uplatn ní zejména v erpacích stanicích, ale také v chemickém 

pr myslu, ve stavebnictví a také jako kalová erpadla. V závislosti na jejich aplikaci 

existuje více druh  hydrodynamických erpadel, která se pak liší v konstruk ním ešení. 

[6] 
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1.1.1 erpadla lopatková 

Lopatková erpadla dopravují kapalinu to ivým pohybem inné ásti, kterou je 

ob žné kolo. Lopatková erpadla mají velmi dobré vlastnosti pro erpání isté i zne išt né 

kapaliny, zejména vody. Jsou nenáro ná na údržbu, mají vysoké pr toky a jsou spolehlivá. 

Lopatková erpadla mají slabý sací efekt a je pot eba je spoušt t již zavodn né v závislosti 

na konkrétním typu. [7] 

Lopatková erpadla mohou dosahovat objemových pr tok  až 20 000 litr  kapaliny 

za minutu a výtlaku až do výšky 100 metr . Lopatková erpadla pracují nej ast ji 

s kapalinami v rozmezí teplot -30°C do až +120°C. 

Tento druh erpadel má široké uplatn ní. Najdeme je v domácnostech u domácích 

vodáren, dále jsou používány u isti ek odpadních vod, ve farmaceutickém i chemickém 

pr myslu, v chladicích v žích, ve vytáp cích systémech a v erpacích stanicích. Dají se 

použít pro erpání velkých objem  kapalin. V tšina vodních ponorných nebo kalových 

erpadel je založeno na tomto principu. Lze je použít pro istou i zne ist nou vodu. [6] 

erpadla mají uplatn ní zejména p i dlouhodobém provozu, není vhodné asté 

p erušování jejich provozu. Nejsou ur ena pro dávkování kapaliny. 

Radiální odst edivá erpadla 

Kapalina vstupuje do erpadla rovnob žn  s osou erpadla – axiáln  a z erpadla 

vystupuje kolmo na tuto osu – radiáln , to m žeme názorn  vid t na obr. 1. Používají se 

pro p epravu menšího množství kapaliny do v tších výšek. [6] Tento typ erpadla pracuje 

tak, že lopatky ob žného kola unášejí kapalinu odst ediv , ímž se kapalin  dostane 

kinetické energie, která se v difuzoru (spirální sk íni) p em ní v energii tlakovou. 

Provedení uložení ob žného kola, hnací h ídele a tvaru difuzoru m žeme názorn  vid t na 

radiálním erpadle amerického výrobce Flowserve MEN Overhung IDP, obr. 2. 

 
Obrázek 1 -  Radiální erpadlo [6] 



14

 
Obrázek 2 -  Radiální erpadlo Flowserve MEN Overhung IDP [8] 

 

Diagonální odst edivá erpadla  

Kapalina vstupuje do erpadla rovnob žn  s osou erpadla – axiáln  a z erpadla 

vystupuje šikmo k ose otá ení – diagonáln . Pr tok kapaliny erpadlem je znázorn n na 

obr. 3. Lopatky erpadla mají tvar šroubových ploch. Používají se pro p epravu v tšího 

množství kapalin do menších až st edních výšek. [6] 

Princip fungování se mírn  liší od radiálního erpadla. Kapalina je jen áste n  

unášená odst ediv , kinetická energie je kapalin  dodávána zejména p ímo pohybem 

lopatek ob žného kola. Následn  se v difuzoru (spirální sk íni) kinetická energie p em ní 

na energii tlakovou. 

 

Obrázek 3 -  Diagonální erpadlo [6] 
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erpadla axiální 

Axiální erpadla neboli erpadla vrtulová jsou ta, u kterých kapalina proudí ve 

sm ru jejich osy, to je znázorn no na obr. 4. Sání i výtlak jsou v ose erpadla. N kdy se 

také nazývají osová erpadla. Ob žné kolo má tvar vrtule a má dv  až ty i lopatky. 

Lopatky mohou být nastavitelné nebo jsou napevno p ichyceny k náboji. Axiální erpadlo 

se podobá Kaplanov  turbín  s tím rozdílem, že tekutina proudí z druhé strany. Ob žné 

kolo vrtulového erpadla nemá v nec, ve kterém by lopatky byly uloženy.  

Axiální erpadla jsou vhodná pro erpání velkého množství kapaliny do malých 

výšek. Uplatn ní najdou hlavn  p i išt ní a úprav  vod jako erpadla vratných kal , ve 

vodohospodá ství p i p e erpávání p ívalových deš ových vod a v zavlažovacích 

systémech. [6] Výhodou t chto erpadel s oto n  uloženými lopatkami je to, že je možné 

toto erpadlo p ímo regulovat.  

Axiální erpadla mají velmi špatnou sací schopnost, a proto se musí provozovat 

zavodn né.  

Obrázek 4 -  Axiální erpadlo [6] 

1.1.2 erpadla obvodová 

 

Obvodová erpadla jsou ta, u nichž kapalina vstupuje a vystupuje z ob žného kola 

zpravidla jen na ásti obvodu. Toto erpadlo je znázorn no na obr. 5. Obvodová erpadla 

se též n kdy nazývají erpadla ví ivá. 

Používají se v potraviná ském a chemickém pr myslu, kde se s nimi erpají lehké 

š ávy nebo paliva s malou viskozitou (benzín). 
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Obrázek 5 -  Obvodové erpadlo [8] 

1.1.3 erpadla labyrintová 

Labyrintová erpadla jsou ta, u nichž  kapalina p ichází i odchází ve sm ru mezery 

mezi rotorem a statorem, v jehož spirálových drážkách (labyrintech) dochází ke zvyšování 

tlaku. Schéma pr chodu kapaliny erpadlem je na obr. 6. 

 
Obrázek 6 – Princip fungování labyrintového erpadla [10] 
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2 Za azení hydrodynamických erpadel do hydraulického systému 
erpadlo pracuje v systému, který k n mu p ivádí a odvádí kapalinu nap íklad 

potrubím nebo kanálem. [11] erpadlo dodává kapalin  pot ebnou tlakovou a kinetickou 

energii. Naopak v potrubí se energie dodána erpadlem spot ebovává. P i ustálené doprav  

kapaliny jsou ob  složky hydraulického systému v rovnováze. To znamená, že hlavní 

parametry, kterými jsou pr tok Q a m rná energie Y, jsou pro potrubní systém a erpadlo 

stejné. Tyto dva parametry jsou na sebe navzájem vázány. [5] 

Jednoduchý hydraulický systém na obr. 7 bývá jen v n kterých p ípadech použití. 

ast ji se setkáme se systémy s úseky azenými za sebou – sériov  a vedle sebe – 

paraleln .  

 

 
Obrázek 7 – Schéma jednoduchého hydraulického systému [11] 

 

2.1 Ur ení hlavních parametr  erpání 

Hlavní parametry erpání rozlišujeme pro potrubí a pro erpadlo. U erpadel bývají 

parametry uvedené výrobcem a pro potrubí je pot eba tyto parametry dopo ítat, 

v závislosti na pr m ru potrubí, geodetických výškách, atd.  

 

2.1.1 Ur ení hlavních parametr  hydraulického potrubí 

Objemový pr tok 

Objemový pr tok je p i návrhu hydraulického systému zpravidla jednou 

z výchozích veli in. Proto vybíráme erpadlo, které spl uje naše požadavky. Objemový 

pr tok (p ípadn  hmotnostní pr tok) pot ebujeme znát pro vypo ítání dalších parametr .  
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Obecný vztah pro výpo et pr toku potrubím: 

 

 

S  Plocha pr ezu potrubí  

v  Rychlost proud ní kapaliny  

 

M rná energie potrubí 

Je to energie, kterou je pot eba dodat 1 kg kapaliny, abychom dosáhli pot ebných 

parametr . Ve výpo tech ji zna íme jako Yp a ur íme ji z energetické bilance erpacího 

systému. P i výpo tu m rné energie se využívá geodetických a tlakových parametr  na 

systému, významnou úlohu zde hrají hydraulické odpory v potrubí, ty mohou být t ecí 

a místní. P edpokládáme ustálené proud ní v potrubí. [11] 

 

 

 

Yp   m rná energie potrubí [ ] 

g  gravita ní zrychlení [m ] 

pva, psa  tlak v sací/výtla né nádrži [Pa] 

   hustota kapaliny [kg -3] 

Yz   m rná ztrátová energie potrubí [ ] 

 

 

 

 

 

Yzs   m rná ztrátová energie sacího potrubí [ ] 

Yzv   m rná ztrátová energie výtla ného potrubí [ ]  

,   délka sacího, výtla ného potrubí  

  pr m r sacího, výtla ného potrubí  

  rychlost kapaliny ve výtla ném/sacím potrubí  [m ] 

  sou initele místních ztrát [1] 
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Kavitace v erpadle 

Kavitace se vyskytuje na zadní stran  lopatek obr. 8. Vzniká v d sledku toho, že 

tlak v erpadle je nižší než tlak nasycených par kapaliny obr. 9. To znamená, že na vstupu 

do ob žného kola erpadla se za nou vytvá et bublinky vlivem nízkého tlaku par. P i 

zvýšení tlaku bublinky implodují, což vytvá í rázové vlny. P i kavitaci dochází 

k poškozování zadních stran lopatek ob žného kola, které m že vést až k úplnému 

znehodnoceni. [5] 

 
Obrázek 8 – Kavitace na ob žném kole [18] 

 

 
Obrázek 9 – Pr b h tlak  na lopatce ob žného kola [18] 

 

V d sledku kavitace se pr tok erpadla Q a dopravní výška H snižuje, což má za 

následek celkové snížení výkonových parametr  erpadla, to je znázorn no na obr. 10. 

Poškození erpadla kavitací se asto zjistí až po jeho rozmontování. Kavitace se m že 

projevovat zvýšenou hlu ností a vyššími vibracemi p i provozu erpadla. To m že mít za 

následek poškození ložisek, t sn ní na h ídeli a svar  na erpadle. [19] 
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Obrázek 10 – Zm na charakteristiky erpadla vyvolaná kavitací [5] 

 

Dovolená sací výška 

Dovolená sací výška se ur uje proto, abychom p edešli kavitaci v erpadle. Tato 

výška nám ur uje dovolené možnosti osazení erpadla v systému, tak aby byl vylou en 

vznik kavitace.  

 

 

  Tlak na hladin  v sací nádrži [Pa] 

  Tlak nasycených par [Pa] 

  Hustota kapaliny [kg -3] 

  Dovolená kavita ní deprese (m rná kavita ní energie)  

  Ztrátová výška v sacím potrubí  

 

    

 

  Kritická kavita ní deprese  

 

Kavita ní deprese 

Kritická kavita ní deprese se ur uje pomocí kavita ní zkoušky. Je to hodnota 

minimálního dovoleného tlaku na vstupu do erpadla. P i této hodnot  spolehliv  

nedochází v erpadle ke kavitaci. [5] 
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  Tlak na sání [Pa] 

  Tlak nasycených par [Pa] 

  Hustota kapaliny [kg -3] 

  Rychlost kapaliny v sacím potrubí [m ] 

 

Návrh pr m ru potrubí 

Vycházíme ze vztahu: 

 

 

S  Plocha pr ezu potrubí  

Q Objemový pr tok  

c  Rychlost proud ní kapaliny  

 

Pro potrubí kruhového pr ezu 

 

 

Qv  Objemový pr tok   

c  Rychlost proud ní kapaliny  

 

Doporu ené hodnoty rychlosti proud ní pro n které látky jsou tabelovány [13]: 

Voda  

Plyn   

Pára  

 

Výpo et Reynoldsova ísla 

Pro výpo et ztrát je d ležité znát režim proud ní v potrubí. Ten m žeme posoudit 

pomocí Reynoldsova ísla.  
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c  Rychlost proud ní kapaliny  

d Pr m r potrubí  

 Kinematická viskozita kapaliny  

Jestliže  znamená to, že jde o laminární proud ní. 

Jestliže  znamená to, že jde o turbulentní proud ní. 

 

Výpo et sou initele t ení v potrubí 

Pro laminární proud ní 

 

 

Pro turbulentní proud ní 

P i turbulentním proud ní dochází v potrubí k v tším ztrátám než p i laminárním 

proud ní. Je to dáno tím, že p i turbulentním proud ní je sou initel t ení  závislý nejen na 

Reynoldsov  ísle, ale také na relativní drsnosti potrubí. Výpo et drsnosti potrubí p i 

turbulentním proud ní m žeme po ítat podle r zných autor . Tyto výpo ty jsou odvozeny 

z experimentálních m ení. [13] 

 

Relativní drsnost potrubí  

 

 

d  pr m r potrubí  

k  st ední hodnota nerovnosti na st n  potrubí – absolutní drsnost  
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Druh potrubí Stav potrubí k  

azbestocementové 
nové 

po použití 

0.5 

1 

ocelové bezešvé 

nové 

po použití 

po delším provozu 

0.01-0.02 

0.15 

0.3 

ocelové sva ované 

nové 

mírn  zreziv lé 

siln  zreziv lé 

0.03-0.1 

0.3-0.7 

2-4 

litinové 

nové 

po použití 

siln  zreziv lé 

0.01-0.16 

0.5-1.5 

2-3 

plastové (PVC, PE) 
nové 

po delším provozu 

0.001-0.003 

0.01-0.015 

betonové 
nové 

po delším provozu 

0.15-0.5 

1-3 

Tabulka 1 – Hodnoty nerovností na st n  potrubí pro r zné materiály [13] 

 

Hydraulicky hladké potrubí 

P i výpo tu sou initele t ení  pro hydraulicky hladká potrubí je sou initel  pouze 

funkcí Reynoldsova ísla . K výpo tu používáme empirický vztah podle Blasia.  

 

Autor Vzorec Oblast použití 

Blasius  
 

 

Tabulka 2 – Vzorec pro výpo et t ecího sou initele pro laminární proud ní [13] 

 

P echodová oblast 

V p echodové oblasti uvažujeme smíšené t ení. Sou initel t ení zde závisí na 

Reynoldsov  ísle i na relativní drsnosti potrubí. Tuto oblast m žeme po ítat podle 

r zných autor , kte í vyjád ili své vztahy na základ  vztahu Colebrook – White. [13] 
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Autor Vzorec Oblast použití 

Colebrook – 

White 
  

Altšul   

Churchill 

 

 

 

 

Tabulka 3 – P ehled vzorc  pro výpo et t ecího sou initele v p echodové oblasti [13] 

 

Oblast vyvinutého turbulentního proud ní 

V oblasti vyvinutého turbulentního proud ní je ú inek t ecích sil natolik velký, že 

odpadá závislost t ecího sou initele  na Reynoldsov  ísle. Je to oblast, kde hodnota 

Reynoldsova ísla p esáhla mezní hodnotu Reynoldsova ísla ReM obr. 13. T ecí sou initel 

po ítáme podle Nikuradseho vzorce. [17] 

 

Autor Vzorec Oblast použití 

Nikuradse   

Tabulka 4 – P ehled vzorc  pro výpo et t ecího sou initele v  oblasti vyvinutého turbulentního 

proud ní [13] 

 

Nikuradseho diagram obr. 11 zobrazuje výše zmín né druhy proud ní v závislosti 

na Reynoldsov  ísle a sou initeli t ecích ztrát. V diagramu je vyzna eno Re kritické, p i 

kterém dochází ke zm n  laminárního proud ní na turbulentní. Oblast kolem této hodnoty 

bývá ozna ována jako p echodová oblast (obr. 11- nestabilní oblast). Nad hrani ní k ivkou 

obr. 11 se nachází oblast vyvinutého turbulentního proud ní.  
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Obrázek 11 – Graf závislosti sou initele t ecích ztrát na Reynoldsov  ísle [5] 

 

2.1.2 M rná energie erpadla  

Je to energie, kterou musí erpadlo dodat 1 kg dopravované kapaliny. Ur í se 

m ením v charakteristických pr ezech erpadla (zpravidla na sacím a výtla ném hrdle). 

 

Y   m rná energie erpadla [ ] 

g gravita ní zrychlení [m ] 

pv, ps  tlak na výtlaku/sání [Pa] 

  hustota kapaliny [kg -3] 

y rozdíl výšek mezi m ením tlaku pv a ps [m]  
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 rychlost kapaliny v místech m ení pv a ps (jestliže pr m r potrubí na vstupu a 

výstupu z erpadla je stejný pak  [m ] 

 V ustáleném stavu musí nastat rovnováha m rné energie požadované 

hydrodopravním systémem a dodávané erpadlem. To se projeví pr se íkem 

charakteristiky erpadla a potrubí. [12] 

 

Hydraulický výkon erpadla  

 

  hustota kapaliny [kg -3] 

 Objemový pr tok  

Y   m rná energie erpadla [ ] 

 

P íkon hydrodynamického erpadla  

Na obr. 12 je znázorn n rozdíl mezi hydraulickým výkonem a p íkonem erpadla. 

Je zde znázorn no jaký vliv na výkon mají jednotlivé druhy ztrát v erpadle. 

 

 

  Hydraulický výkon erpadla  

  Ú innost erpadla  

 
Obrázek 12 – P íkon hydrodynamického erpadla v závislosti na pr toku [11] 

 

Ú innost erpadla  
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  Hydraulický výkon erpadla  

  P íkon erpadla  

  hydraulická ú innost  

  mechanická ú innost  

  objemová ú innost  

 

Hydraulická ú innost  

 

 

k Relativní drsnost hydraulicky významných povrch   

 Objemový pr tok  

 Rychlob žnost (viz. kap. 4.2.1) 

n Provozní otá ky erpadla  

 

Drsnost povrchu 

Drsný povrch    

St ední drsnost   

Hladký povrch  

 

Objemová ú innost odst edivých erpadel  

10 20 30 40 50 60 70
0,9418 0,964 0,9712 0,978 0,979 0,982 0,983

Tabulka 5 – P ehled objemové ú innosti odst edivých erpadel v závislosti na charakteristických 

otá kách [5] 

 

Vnit ní mechanická ú innost odst edivých erpadel  

 10 20 30 40 50 60 70 

 0,619 0,866 0,936 0,962 0,976 0,983 0,987 

Tabulka 6 – P ehled mechanické ú innosti odst edivých erpadel v závislosti na charakteristických 

otá kách [5] 
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3 Charakteristiky erpacího systému 
Charakteristiky erpacího systému jsou p edevším závislosti parametr  m rné 

energie Y a objemového pr toku Q. Proto se jim také íká Y – Q charakteristiky. S jejich 

pomocí se ur uje provozní bod erpání. 

 

3.1 Charakteristika potrubí 

Charakteristika potrubí je charakteristikou pasivní spot eby hydraulické energie, 

posuzované parametry m rné energie Y na pr toku kapaliny potrubím Q. Uvažujeme 

pr tok potrubím se zp tnou klapkou, tudíž kapalina m že protékat jen jedním sm rem. [5] 

 
Obrázek 13 – Typické charakteristiky potrubí [11] 

 

Správný výpo et charakteristiky potrubí je základním p edpokladem ekonomického 

provozu systému potrubí – erpadlo. Vzhledem k tomu, že se sou initel t ecích ztrát 

v pr b hu životnosti m ní v d sledku koroze, zanášení a dalších vliv , m ní se i provozní 

podmínky. Grafický pr b h typických charakteristik potrubí je na obr. 13.  

K ivka 1 je nej ast jší p ípad, statická energie potrubí a ztrátová energie jsou 

nenulové , . K ivka 2 znázor uje dopravu mezi otev enými nádržemi a 

statická energie je nulová , . K ivka 3 je pro velmi krátké potrubí, kde jsou 

uvažovány nulové ztráty . K ivka 4 je pro potrubí se zápornou sací výškou, statická 

energie je mnohonásobn  vyšší než ztrátová . [11] 
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3.2 Charakteristika erpadla 

Charakteristika erpadla závisí na tvaru ob žného kola a to na základ  

hydrodynamické podobnosti, kterou ur ujeme pomocí rychlob žnosti . 

Charakteristiky erpadel zahrnují souvislost hlavních parametr  Q-Y a parametry 

vystihující provozní vlastnosti erpadla, jakými jsou p íkon, moment, otá ky, ú innost 

a kavita ní vlastnosti. [11] 

 

3.2.1 Rychlob žnost erpadel 

Nejú eln jším t íd ním typ  erpadel z hydraulického hlediska je podle 

rychlob žnosti. Rychlob žnost charakterizuje tvar kanál  ob žného kola jak je vid t na 

obr. 15. Hydraulické možnosti r zných typ  kanál  je možné kvantitativn  vyjád it pomocí 

rovnice definující rychlob žnost. [5] 

 

 

n Provozní otá ky erpadla  

 Objemový pr tok  

Y   M rná energie erpadla [ ] 

 

M rné objemové otá ky 

 

 

n Provozní otá ky erpadla  

 Objemový pr tok  

H  Dopravní výška erpadla [ ] 

 

M rné výkonové otá ky 

 

 

Podle m rných (výkonových) otá ek , p ípadn  nq nebo nb, lze ur it tvar 

ob žného kola, p ibližný pr b h charakteristik erpadla, ale také jeho p edpokládanou 

ú innost, kavita ní vlastnosti, oblast použití. Na obr. 14 je znázorn no použití jednotlivých 

typ  erpadel v závislosti na objemových otá kách nq. P i nízkých výkonových otá kách 

použijeme kolo radiální, s rostoucími otá kami diagonální a pro nejvyšší otá ky kolo 

axiální. Kolo axiální je vhodné pro velké pr toky a malé m rné energie (dopravní výšky), 
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naproti tomu kolo ( erpadlo) radiální použijeme pro malé pr toky a vyšší m rné energie. 

[11] 

Radiální erpadlo   

Diagonální erpadlo   

Diagonální erpadlo   

 

P evodní vztah 

 

 

 
Obrázek 14 – T íd ní r zných typ  (hydrostatických a hydrodynamických) erpadel podle 

specifických objemových otá ek  a maximální ú innosti   [11] 
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Obrázek 15 – R zné druhy použití ob žných kol a jejich charakteristiky v závislosti na m rných 

otá kách   [11] 

 

3.2.2 Kinematické pom ry v ob žném kole HD erpadla 

V erpadle dochází k p em n  kinetické energie kapaliny v energii tlakovou. Tlak 

kapaliny na výstupu je funk n  závislý na kinetických hodnotách kapaliny. Kinematické 

pom ry na ob žném kole jsou znázorn ny na obr. 16. P em na mechanické energie 

(ob žného kola) na energii hydraulickou za íná na vstupní hran  lopatky obr. 16 bod 1 a 

kon í na výstupní hran  lopatky obr. 16 bod 2.  
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Obrázek 16 – Kinematické pom ry v ob žném kole erpadla [5] 

 

V ob žném kole jsou kinematické pom ry vyjád eny pomocí rychlosti c – absolutní 

rychlosti kapaliny, w – relativní rychlosti kapaliny a u – unášivé neboli obvodové rychlosti 

kapaliny. Tyto rychlosti jsou znázorn ny pomocí rychlostních trojúhelník .  

 

Rychlostní trojúhelníky se konstruují tak, že základnu tvo í unášivá rychlost u. 

Absolutní rychlost svírá s unášivou rychlostí úhel . Relativní rychlost svírá s unášivou 

rychlostí úhel .  

Dopl ujícími složkami v rychlostním trojúhelníku jsou rychlosti cm – meridiánová 

rychlost, p itom platí  (je kolmá na unášivou rychlost u) a cu – hybná složka 

absolutní rychlosti, p itom platí . [5]  

Rovnice kontinuity vyjad uje ustálený pr tok kapaliny ob žným kolem a je 

vyjád ena pomocí meridiánové rychlosti cm.  



33

 
 

D Pr m r ob žného kola  

b  Ší ka ob žného kola na p íslušném pr m ru  

  Meridiánová rychlost  

 

Zm na momentu hybnosti kapaliny na ob žném kole: 

 

 

F  Síla, kterou p sobí lopatka na kapalinu  

D Pr m r ob žného kola  

 

Teoretický výkon hydrodynamického stroje (Eulerova erpadlová rovnice): 
 

 

M  Moment hybnosti kapaliny  

 Úhlová rychlost ob žného kola  

u  Unášivá (obvodová) rychlost  

cu  Hybná složka absolutní rychlosti  
 

Srovnáme-li vztah pro teoretický výkon vyplývající z kinematických pom r  v ob žném 

kole se vztahem 

  
 

je z ejmé, že teoretická m rná energie odvozená za p edpokladu ideální kapaliny 

a nekone ného po tu nekone n  tenkých lopatek je dána Eulerovou erpadlovou rovnicí ve 

tvaru 

 

 

3.3 Charakteristika systému 

Tuto charakteristiku udáváme v rámci daného systému jako závislost mezi 

pr tokem a m rnou energií. Charakteristika závisí na tom, o jaký typ systému jde, zda jde 

o uzav ený nebo otev ený. Uzav ený systém je takový, kde erpadlo p ekonává pouze 

ztráty t ením v porubí, armaturách, tvarovkách a jiných komponentech instalovaných 

v soustav . V otev eném systému musí erpadlo p ekonávat stejné odpory jako v systému 
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uzav eném, ale navíc musí p ekonat statickou dopravní výškou. P íkladem tohoto systému 

je systém zásobování vodou, p íklad systému je na obr. 17. 

 
Obrázek 17 – Schéma otev eného systému s nátokovou dispozicí [18] 

 

Pokud vyneseme charakteristiku potrubního systému ve stejném sou adném 

systému v jakém je charakteristika erpadla, výsledný pr se ík t chto dvou k ivek je 

provozní bod systému, obr. 18. To je bod, který je optimální pro provoz erpadla v 

systému. [18] 

 
Obrázek 18 – Charakteristika systému [18] 

 

Vlivem stárnutí komponent , jejich opot ebením, korozí i zanášením ne istotami 

se budou m nit i provozní vlastnosti. V d sledku toho se budou m nit i charakteristiky 

jakožto i optimální provozní podmínky. [5]  
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4 Regulace výkonových parametr  
Pro nastavení optimálního provozního bodu se používá regulace na erpadle. 

Regulace lze rozd lit jako prom nlivé, kterou je nap íklad nato ení lopatek axiálního 

erpadla i zm na otá ek nebo trvalé mezi které se adí nap íklad úprava pr m ru 

ob žného kola. 

 

4.1 Regulace škrcením na výstupu 

P i tomto zp sobu regulace je použita škrticí armatura zapojená v sérii t sn  za 

výtla ným hrdlem erpadla, která umož uje m nit nastavení provozního bodu. P i regulaci 

škrcením dochází k redukci pr toku, ímž se zv tšuje strmost charakteristiky potrubí. P i 

pr tok  bez škrcení má hydraulický systém pr tok Q0, obr. 19. Provozní bod systému je 1. 

P i použití škrticí armatury zapojené do série s erpadlem se velikost pr toku bude 

redukovat na hodnotu Q2. P i regulaci škrcením dochází k ma ení velkého množství 

energie (ú innosti), která se m ní v teplo. [14] 

 

Ma ení ú innosti p i regulaci škrcením na výstupu 

 

 

 ú innost erpadla v daném bod  k ivky [1] 

 m rná energie potrubí v daném bod  k ivky [ ] 

 m rná energie erpadla v daném bod  k ivky [ ] 

 

 
Obrázek 19 – Charakteristika p i regulaci škrcením na výstupu [14] 
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4.2 Regulace obtokem 

P i ízení pr toku erpadla obtokem je do soustavy p ipojeno potrubí obtoku 

s regula ním ventilem. Tato armatura je p ipojena za výtlak z erpadla, p ed zp tný 

a regula ní ventil. Regula ní obtok m že být zaúst n do sací nádrže. Schéma zapojení 

a charakteristika je na obr. 20. P i této regulaci je možné nastavit nulový pr tok. 

 
Obrázek 20 – Charakteristika p i regulaci obtokem [14] 

 

4.3 Úprava pr m ru ob žného kola erpadla 

Dalším zp sobem regulace výkonových parametr  odst edivého erpadla je 

úpravou pr m ru ob žného kola erpadla, obr. 21. Jak pr tok Q, tak m rná energie Y se 

m ní se zm nou pr m ru ob žného kola. Úpravu pr m ru ob žného kola erpadla nelze 

provád t za provozu erpadla. Ve srovnání se zp soby regulace škrcením a obtokem, které 

je možno aplikovat b hem provozu erpadla. Tato úprava musí být provedena p ed 

instalací erpadla nebo p ed jeho uvedením do provozu. Následující vzorce ukazují vztah 

mezi pr m rem ob žného kola a parametry erpadla. [14] 
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Obrázek 21 – Radiální ob žné kolo [19] 

 

V p ípad  provedení menších úprav pr m ru ob žného kola se ú innost erpadla 

snižuje pouze o n kolik procent. Zm na pr m ru musí spl ovat . Stupe  

snížení ú innosti závisí na typu erpadla a na jeho provozním bodu. Vliv zm ny pr m ru 

ob žného kola na ú innosti je na obr. 22. [18] 

 
Obrázek 22 – Charakteristika hydrodynamického erpadla po zmenšené vn jšího pr m ru 

ob žného kola [11] 
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4.4 Otá ková regulace 

Otá ková regulace m ni em kmito tu je nejú inn jším zp sobem regulace výkonu 

erpadla, u n hož se vyžaduje provoz p i prom nném pr toku. 

Zákony afinity platí za podmínky, že charakteristika soustavy z stane nezm n na 

pro parametr n a n´ obr. 23. Z výkonové rovnice dále plyne, že ú innost erpadla je p i 

obou uvedených otá kách stejná. Pr tok erpadla Q je p ímo úm rný otá kám erpadla n. 

M rná energie erpadla Y je p ímo úm rná druhé mocnin  otá ek n a výkon P je p ímo 

úm rný t etí mocnin  otá ek n. V praxi nastane mírný pokles ú innosti. Ú innost p i 

snížených otá kách n´ lze odhadnout na základ  následující rovnice, která platí pro p ípady 

redukce otá ek až na 50% maximálních otá ek. [5] 

 

 

n P vodní otá ky erpadla  

n´ Zm n né otá ky erpadla  

  P vodní ú innost erpadla p i otá kách n  

 

Afinní vztahy vycházejí z geometrické podobnosti rychlostního trojúhelníku. 

Zm na pr toku se vypo ítá ze vzorce: 

 

Zm na m rné energie se vypo ítá ze vzorce: 

 

Zm na p íkonu se vypo ítá ze vzorce: 

 

Zm na pr toku se vypo ítá ze vzorce: 

 

Zm na kavita ní deprese se vypo ítá ze vzorce: 
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Obrázek 23 – Zm na charakteristiky p i zm n  otá ek [12] 

 

4.5 Regulace po tem erpadel 

Regulace po tem erpadel je metoda jakou se skládají charakteristiky erpadel, 

které jsou azené paraleln  i sériov . Tato metoda je obdobná se sériovým a paralelním 

azením potrubí. 

 

4.5.1 Sériové azení erpadel v hydraulickém systému 

 
Obrázek 24 – Schéma sériového zapojení erpadel [12] 

Toto azení je obdobou sériového azení ob žných kol v erpadle u více stup ových 

erpadel. Schéma zapojení je na obr. 24. Pro ur itý pr tok Q je výsledná m rná energie 

sériov  azených erpadel rovna sou tu m rných energií jednotlivých erpadel. Pr tok 

v celém systému je konstantní. Charakteristika systému je na obr. 25. 

 

 

Nejjednodušší p ípad je, když sériov  azená erpadla jsou ve stejné geodetické 

výšce a odpor spojovacího potrubí mezi nimi je zanedbatelný. [12] 
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Obrázek 25 – Charakteristika sériov  azených erpadel [12] 

 

Výslednou ú innost dostaneme ze vztahu: 

 

 

4.5.2 Paralelní azení erpadel v hydraulickém systému 

 
Obrázek 26 – Schéma paralelního zapojení erpadel [12] 

Základní podmínkou pro paraleln  azená erpadla je, aby m rná energie 

nejmenšího erpadla byla v tší než m rná statická energie potrubního systému . 

Schéma zapojení erpadel je na obr. 26. 

M rné energie jednotlivých erpadel jsou konstantní, zatímco pr tok v systému se 

s ítá z pr tok  jednotlivých erpadel. Tudíž i potrubí za jednotlivými erpadly tomu musí 
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být p izp sobeno. Charakteristiky azení dvou stejných erpadel je na obr. 27 a dvou 

nestejných erpadel na obr. 28. [12] 

 

 
Obrázek 27 – Charakteristika dvou stejných paraleln  azených erpadel [12] 

 
Obrázek 28 – Charakteristika dvou nestejných paraleln  azených erpadel [12]
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5 Návrh erpadel pro dopravu vody do vodojem  v oblasti Horního 

Hanychova 
5.1 Popis problematiky 

Liberec je krajské m sto na severu eské republiky. M sto leží v údolí eky Nisy 

mezi Jizerskými horami a Ješt dským h ebenem s nejvyšší horou Ješt d (1012 m n. m.). 

Území m sta je rozd leno do 33 m stských ástí. Po et obyvatel se pohybuje kolem 

104 000 obyvatel a v budoucnu by se nem l výrazn  m nit. P edpokládá se mírný rozvoj 

pr myslové výroby a rozší ení místních služeb krajského m sta. Poloha m sta, jeho 

p írodní podmínky a rozši ování ploch pro sportovní a kulturní vyžití jsou p edpokladem 

i pro mírný rozvoj cestovního ruchu. Odhad dlouhodobé rekreace v m st  Liberci je cca 

5500 p echodn  bydlících lidí.  

Z hlediska vodohospodá ského má m sto Liberec specifické pom ry, které nemají 

obdoby v jiném velkém m st  v R. Tato místní specifi nost je dána velkou lenitostí 

terénu. M sto Liberec je zásobováno pitnou vodou z Oblastního vodovodu Liberec – 

Jablonec nad Nisou. Jedná se o vodárenský systém, který zásobuje vodou ob  m sta jako 

nejv tší odb ratele z oblastních zdroj . Na systém jsou také napojeny oblasti, kde bu  je 

oblastním vodovodem zcela kryta pot eba vody, nebo je pot eba vody dopln na p i využití 

místních zdroj . Vodovodní sí  v Liberci (Severo eská vodárenská spole nost – 

Severo eské vodovody a kanalizace) zásobuje p ibližn  92% odb ratel . 

Vzhledem ke lenitosti terénu a rozloze m sta je celá sí  rozd lena do ty  

tlakových pásem. Voda je do sít  dodávána z oblastních zdroj  (napojení na oblastní 

vodovod) a v jednotlivých tlakových pásmech je využíváno i menších místních zdroj . 

Jednotlivým pásm m jsou p i azeny provozované vodojemy. 

 

Rámcové vymezení tlakových pásem vodovodní sít :  

 

Dolní ást m sta  327 až 367 m n.m.  

Tlakové pásmo I.  358 až 408 m n.m.  

Tlakové pásmo II.  408 až 442 m n.m.  

Tlakové pásmo III.  442 až 480 m n.m.  

Tlakové pásmo IV.  480 až 520 m n.m.  

Horní ást m sta  520 až 576 m n.m.  
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Tabulka 7 – Parametry stanic v jednotlivých tlakových pásmech 

 

Ve III. tlakovém pásmu je provozována erpací stanice u vodojemu Dolní 

Hanychov 250 m3, která erpá adem DN 100 do vodojemu Horní Hanychov 2x50 m3. 

Dále se p e erpává voda adem DN 100 z vodojemu Ješt dský do vodojemu Dolní 

Hanychov - erpací stanicí u Ješt dského vodojemu ve II. tlakovém pásmu.  

Sou asný nedostatek pitné vody pro nov  navrhovanou zástavbu a pro rekrea ní 

oblast Ješt du s lyža ským st ediskem vyššího významu si vyžádal vybudování vodojemu 

Bucharka (VDJ 2x150 m3). Vodojem Bucharka je podzemní stavba s nadzemní nástavbou 

vysokou 3,9 m. Realizací této stavby je umožn n další rozvoj lokality, tj. výstavba 

rodinných dom  a zárove  rozvoj lyža ského areálu. Do nov  vybudovaného vodojemu je 

voda erpána z vodojemu Dolní Hanychov výtla ným adem DN 300, což vyžaduje  

rekonstrukci erpací stanice. 

 Voda z vodojemu Bucharka je áste n  využívána pro zástavbu III. a IV. tlakového 

pásma a áste n  p epoušt na do chladící nádrže. Nádrž je sou ástí za ízení pro um lé 

zasn žení lyža ských tratí ve Sportovním areálu Ješt d (SAJ) v období prosinec až b ezen 

dodávkou 100dm3s-1 po dobu 90 hodin pro jedno zasn žení celých sjezdovek p i ur itém 
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rozp tí teploty vzduchu pod 0°C. V daných podmínkách je pro realizaci vybavení 

sportovního areálu voda z vodovodu pro ve ejnou pot ebu jediným p ijatelným zdrojem.  

V souvislosti s posílením IV. tlakového pásma m sta Liberce a vytvo ením V. 

tlakového pásma byla realizována výstavba následujících objekt : 

Vybudování vodojemu Bucharka s akumulací 2x150 m3. 

Výtla ný ad z VDJ Ješt dský do VDJ Dolní Hanychov DN 300 vedený v trase 

stávajícího výtlaku. 

Výtla ný ad z VDJ Dolní Hanychov do nového VDJ Bucharka DN 300 vedený v trase 

stávajícího výtlaku. 

Umíst ní erpací stanice pro erpání z armaturní komory VDJ Bucharka do VDJ Horní 

Hanychov. 

P epoušt cí potrubí z nového VDJ Bucharka pro pln ní chladící nádrže ur ené 

k zasn žování lyža ského areálu. 

 
Obrázek 29 – Geografické znázorn ní vodovodní trati  

5.2 Cíl práce 

Cílem práce bylo provést výb r erpadel pro erpací stanici Dolní Hanychov a 

Bucharka. erpadla v erpací stanici VDJ Dolní Hanychov pro erpání do VDJ Bucharka 
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musela být navržena tak, aby zvládala normální celoro ní provoz s dodávkou 10 dm3s-1 

a navíc musela zajistit provoz p i zasn žování sportovního areálu, tj. dodávku 60 dm3s-1 

b hem zimních m síc . Zárove  bylo také pot eba uvažovat extrémní stav požadující 

dodávku 90 dm3s-1 vody pro zasn žování a b žnou dodávkou 10 dm3s-1 a také celkové 

navýšení (naddimenzování) soustavy, pro které bude pot eba uvažovat dodávku 20 dm3s-1, 

což je v souhrnu 120 dm3s-1. 

Dále bylo t eba navrhnout erpadla pro erpání vody z vodojemu Bucharka do VDJ 

Horní Hanychov. P i návrhu bylo t eba zohlednit zm nu pr m r  výtla ných ad  a s tím 

souvisejících tlakových ztrát.  

Výškové uspo ádání a ztrátové výšky na jednotlivých potrubních adech jsou patrny 

z podélného profilu na obr. 30. 



46

 

5.3 Charakteristiky potrubí 

5.3.1 Úsek Dolní Hanychov – Bucharka 
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Pr m r potrubí DN 315 

Tlouš ka st ny 20,6 mm 

Délka úseku 1050 m 

Dolní Hanychov Kóta min. hladiny 497,58 m n. m. 

Kóta max. hladiny 500,43 m n. m. 

Bucharka Kóta min. hladiny 590,1 m n. m. 

Kóta max. hladiny 592,8 m n. m. 

Tabulka 8 – Zadané hodnoty úseku S Dolní Hanychov – S Bucharka 

 
Obrázek 31 – Schéma S Dolní Hanychov – S Bucharka 

 
Úsek vodovodní trati mezi S Dolní Hanychov a S Bucharka není celý z jednoho 

typu potrubí. Byly zde použity dv  r zné sv tlosti potrubí, tento bod je vyzna en na 

obrázku 30 výškovou kótou 527m. Z toho d vodu jsem musel úsek rozd lit na dv  ásti. 

 
1. ást úseku 

Pr m r potrubí DN 315 

Tlouš ka st ny 20,6 mm 

Délka úseku 410 m 

Tabulka 9 – Zadané parametry potrubí 1. ásti úseku S Dolní Hanychov – S Bucharka 
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Úsek1 Ztrátová výška
Qv [m

3s 1] hz [m]
0 0
0,0083 0,05
0,06 1,9
0,12 7,3

Tabulka 10 – Zadané hodnoty 1. ásti úseku S Dolní Hanychov – S Bucharka 

 

 
Graf 1 – Ur ení ztrátové výšky hz1  

 

Z rovnice regresní p ímky dopo teme ztrátovou výšku pro pr tok Qv=0,01 m3s-1 

kterou mám pro výpo ty uvažovat.  

 

 

 

2. ást úseku 

Pr m r potrubí DN 315 

Tlouš ka st ny 18,7 mm 

Délka úseku 640 m 

Tabulka 11 – Zadané parametry potrubí 2. ásti úseku S Dolní Hanychov – S Bucharka 
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Úsek2 Ztrátová výška

Qv [m
3s 1] hz [m]

0 0

0,0083 0,08

0,06 2,1

0,12 7,9

Tabulka 12 – Zadané hodnoty 2. ásti úseku S Dolní Hanychov – S Bucharka 

 

 
Graf 2 – Ur ení ztrátové výšky hz2 

 

Z rovnice regresní p ímky dopo teme ztrátovou výšku pro pr tok Qv=0,01m3s-1, 

kterou mám pro výpo ty uvažovat.  

 

 

 

Celkem úseky 1+2 

Celové ztrátové výšky a m rné energie dopo teme jako sou et seriov  azeného 

potrubí. To znamená, že pr tok se nem ní Qv=konst., ale s ítají se m rné energie.  
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Graf 3 – Ur ení celkové ztrátové výšky hz1+hz2 

 

Výsledný graf 4, znázor ující charakteristiku potrubí obsahuje k ivky zahrnující 

krom  ztrátové energie také statickou energii vyplývající z minimálního a maximálního 

rozdílu hladin v sací a výtla né nádrži.  

 
Graf 4 – Výsledné charakteristiky potrubí Dolní Hanychov - Bucharka 
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5.3.2 Úsek Bucharka – Horní Hanychov 

Pr m r potrubí DN 315 

Tlouš ka st ny 18,7 mm 

Délka úseku 640 m 

Bucharka Kóta min. hladiny 590,1 m n. m. 

Kóta max. hladiny 592,8 m n. m. 

Horní Hanychov  Kóta min. hladiny 603,59 m n. m. 

Kóta max. hladiny 606,41 m n. m. 

Tabulka 13 – Zadané hodnoty úseku S Bucharka – S Dolní Hanychov  

 
Obrázek 32 – Schéma S Bucharka – S Horní Hanychov  

 

Tabulka zadaných dat: 

Úsek3 Ztrátová výška rychlost

Qv [m
3s 1] hz [m] v[ms 1]

0 0 0

0,01 1,52 0,67
Tabulka 14 – Zadané hodnoty úseku S Bucharka – S Dolní Hanychov  

 

 
Graf 5 – Ur ení ztrátové výšky hz  
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Graf 6 – Výsledné charakteristiky potrubí Bucharka - Horní Hanychov 

 

5.4 Návrh erpadel pro S Dolní Hanychov 

P i výb ru erpadel pro erpací stanici Dolní Hanychov, která erpá vodu do 

vodojemu Bucharka, jsem vycházel ze zadaných hodnot. Geodetickou výšku jsem 

uvažoval maximální možnou, to znamená, že v S Dolní Hanychov je minimální hladina a 

ve vodojemu Bucharka je maximální hladina. Geodetickou výšku jsem musel navýšit o 

zjišt né ztrátové výšky na jednotlivých úsecích potrubí.  

 

 

 

 

Abych docílil, požadovaných parametr , použil jsem pro erpací stanici 3 erpadla, 

z nichž menší bylo navrženo pro b žnou dodávku 10 dm3s-1 (se 100% rezervou) a další dv  

v tší erpadla stejného typu byla ur ena pro vykrytí pot eby pro zasn žování. erpadla se 

budou st ídat v provozu, aby bylo jejich opot ebení rovnom rné. V tšinu roku bude 

pracovat pouze menší erpadlo, druhá dv  budou v provozu pouze b hem lyža ské sezóny. 
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Pr tok 90 dm3s-1 je požadován výjime n  pro pot ebu rychlého zasn žení sjezdovky. Je 

uvažováno s dobou jednoho zasn žení 90 hodin, což p i pr toku 100 dm3s-1 p edstavuje 

celkový objem 32400 m3 vody. Akumulace vodojemu je jen 300m3 a slouží zejména pro 

zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro p ípad poruchy je ke dv ma v tším erpadl m 

navrženo t etí stejného typu jako rezervní.  

Jako nejvhodn jší ešení jsem našel erpadla od firmy ISH, která jsou optimální jak 

z hlediska m rné energie (dopravované výšky) tak objemové dodávky. Jedná se o erpadla 

125-CVU-355-22/2 a 65-CVU-255-13/5. Jde o stejný typ erpadel – horizontální, radiáln  

d lené, erpadlo je zobrazeno na obrázku 33. [18] V p ípad  prvního zmín ného jde o 

erpadlo dvou stup ové a druhé je p ti stup ové. Katalogové charakteristiky erpadel jsou 

znázorn ny v grafu 7 a grafu 8. 

Obrázek 33 – erpadlo ISH – CVU [19] 

 
Graf 7 – M rná energie erpadla 125-CVU-355-22/2 [19]
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Graf 8 – M rná energie erpadla 65-CVU-255-13/5 [19] 

 

5.5 Charakteristiky erpadel v S Dolní Hanychov 

Pro ur ení provozního bodu erpadla je d ležité znát charakteristiky erpadel a to 

ve všech situacích, jaké mohou p i erpání v S Dolní Hanychov nastat. Z toho d vodu 

jsem vytvo il grafy paraleln  azených erpadel ve všech možných situacích.  

P i paralelním azení erpadel z stává m rná energie Y=konst., zatímco objemové 

pr toky uvažovaných erpadel se s ítají.  

erpadla musí dosahovat parametr  uvedených v tabulce 15, což jsou parametry 

potrubí pro dané pr toky. Pokud by erpadla nedosahovala pot ebných m rných energií, 

znamenalo by to, že nejsou schopná vodu do pat i né výšky dopravit. 

Qv Ymax Ymin hmax hmin 
0,01 937,72 909,76 95,59 92,74
0,06 972,04 944,08 99,09 96,24
0,12 1077,97 1050,01 109,88 107,03

Tabulka 15 – Parametry potrubí pro dané pr toky  

 

5.5.1 M rná energie dvou paraleln  azených erpadel 125-CVU-355-22/2 pro 

zajišt ní dodávky Qv=90 dm3s-1 

První situací je, že budou spolupracovat dv  erpadla 125-CVU-355-22/2. Ze dvou 

typ  erpadel použitých v této erpací stanici jsou tato ur ena pro erpání v tších 

objemových pr tok . Jejich sou asné nasazení by bylo pouze pro p ípad zasn žování, kdy 

je požadována objemová dodávka Qv=50 dm3s-1 a pro p ípad extrémních situací až 

Qv=90 dm3s-1 a sou asn  je požadováno Qv=10 dm3s-1 pro b žnou dodávku pitné vody pro 
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domácnosti. V grafu 9 jsou zobrazeny charakteristiky samostatných erpadel a 

spolupracujících, grafická metoda a popis paralelní spolupráce viz kap. 5.5.1. 

Z grafu 10 je již patrné, kde se nachází provozní bod erpadla, provozním bodem je 

pr se ík charakteristiky dvou spolupracujících erpadel a charakteristika pro 

maximální/minimální m rnou statickou energii (zelené a ervené/modré k ivky).  

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro maximální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro minimální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provozní bod 
Paralelní spolupráce 2 erpadel 125-CVU-355-22/2 pro dodávku Qv=90dm3s-1

Ymax [J.kg-1] Ymin [J.kg-1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm3s-1] QvYmin [dm3s-1] 

P edpoklad 1021,42 993,46 104,12 101,27 90 
Skute ný stav 1027,6 1010,1 104,7 103 93,4 98,6

Tabulka 16 – Provozní bod dvou paraleln  spolupracujících erpadel 125-CVU-355-22/2  
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Graf 9 – M rná energie dvou paraleln  azených erpadel 125-CVU-355-22/2  

 

 
Graf 10 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a dvou paraleln  azených erpadel 

125-CVU-355-22/2  
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Tato paralelní spolupráce dvou v tších erpadel je schopna zajistit dodávku až 

Qv=93,4 dm3s-1, což nesta í pro uvažovaný extrémní stav odb ru, ale vyhovuje požadavku 

na pr tok 90 dm3s-1, který je požadován pro pot ebu rychlého zasn žení sjezdovky.  

 

5.5.2 Paralelní spolupráce erpadel 125-CVU-355-22/2 a 65-CVU-255-13/5 pro 

zajišt ní dodávky Qv=60 dm3s-1 

Druhá situace je, že budou spolupracovat erpadla 125-CVU-355-22/2a 65-CVU-

255-13/5. Jsou zde uvažovány oba typy erpadel použitých v této erpací stanici. Jejich 

sou asné nasazení by bylo pouze pro p ípad zasn žování, kdy je požadována objemová 

dodávka Qv=50 dm3s-1 a pro b žnou dodávku pitné vody do vodovodní sít  Qv=10 dm3s-1. 

V grafu 11 jsou zobrazeny charakteristiky samostatných erpadel a spolupracujících. 

Z grafu 12 je již patrné, kde se nachází provozní bod erpadla, provozním bodem je 

pr se ík charakteristiky dvou spolupracujících erpadel a charakteristiky potrubí p i 

maximální/minimální m rné statické energii (zelené a ervené/modré k ivky). Požadovaný 

pr tok Qv=60 dm3s-1 bude p i spolupráci obou erpadel mírn  p ekro en, viz graf 12. 
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Provozní bod  
Paralelní spolupráce erpadel 125-CVU-355-22/2 a 65-CVU-255-13/5 

Ymax [J.kg-1] Ymin [J.kg-1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm3s-1] QvYmin [dm3s-1] 

P edpoklad 972,04 944,08 99,09 96,24 60 
Skute ný stav 984,496 965,26 100,4 98,4 69,2 73

Tabulka 17 – Provozní bod dvou paraleln  spolupracujících erpadel 125-CVU-355-22/2 a 65-

CVU-255-13/5 

 
Graf 11 – M rná energie paraleln  azených erpadel 125-CVU-355-22/2 a 65-CVU-255-13/5  

 

 
Graf 12 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a paraleln  azených erpadel 125-

CVU-355-22/2 a 65-CVU-255-13/5  
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5.5.3 Paralelní spolupráce t í erpadel – dvou 125-CVU-355-22/2 a jednoho 65-CVU-

255-13/5 pro zajišt ní Qv=120 dm3s-1 

T etí situace je, že budou spolupracovat dv  erpadla 125-CVU-355-22/2 a jedno 

erpadlo 65-CVU-255-13/5. Tuto situaci uvažuji pouze pro extrémní p ípad dodávky. To 

znamená, že pro zasn žování je požadována objemová dodávka Qv=90 dm3s-1 a pro b žnou 

dodávku pitné vody do vodovodní sít  Qv=10 dm3s-1, a naddimenzování soustavy 

Qv=20 dm3s-1, což je v sou tu Qv=120 dm3s-1. V grafu 13 jsou zobrazeny charakteristiky 

samostatných erpadel a spolupracujících. V grafu 14 je sestavení charakteristiky erpadla 

a potrubí, z ehož je možné ur it ideální provozní bod erpadla.  

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro maximální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro minimální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provozní bod  
Paralelní spolupráce erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a 1x65-CVU-255-13/5 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

P edpoklad 1077,97 909,76 109,88 107,03 120

Skute ný stav 1037,55 1021,33 105,76 104,11 105 110,6
Tabulka 18 – Provozní bod t í paraleln  spolupracujících erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a 1x65-

CVU-255-13/5 
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Graf 13 – M rná energie t í paraleln  spolupracujících erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a 

regulované 1x65-CVU-255-13/5 

 

 
Graf 14 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a t í sériov  azených erpadel 

2x125-CVU-355-22/2 a 1x 65-CVU-255-13/5  
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Takovéto uspo ádání erpadel je pro danou soustavu nedosta ující a proto je 

pot eba provést regulaci. Z toho d vodu jsem provedl otá kovou regulaci zvýšením otá ek 

o 50% z 1450 min-1 na 2175 min-1.  
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Provozní bod  
Paralelní spolupráce erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a regulovaného  

1x65-CVU-255-13/5 
Ymax [J.kg

1] Ymin [J.kg
1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm

3s 1] QvYmin [dm
3s 1]

P edpoklad 1077,97 909,76 109,88 107,03 120

Skute ný stav 1082,92 1069,65 105,76 104,11 119 123,8
Tabulka 19 – Provozní bod t í paraleln  spolupracujících erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a 

regulovaného 1x65-CVU-255-13/5 

 

 
Graf 15 – M rná energie t í paraleln  azených erpadel 2x125-CVU-355-22/2 a regulované 1x 

65-CVU-255-13/5  
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Graf 16 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a t í paraleln  azených erpadel 

2x125-CVU-355-22/2 a regulovaného 1x65-CVU-255-13/5  

 

Pro extrémní stav v systému je požadována dodávka Qv=120 dm3s-1. P i otá kové 

regulaci zvýšením otá ek erpadla 65-CVU-255-13/5 o 50% jsou dv  paraleln  pracující 

erpadla 125-CVU-355-22/2 spolu s erpadlem 65-CVU-255-13/5 dodávat Qv=119 dm3s-1. 

Vzhledem k tomu, že Qv=120 dm3s-1 je dostate n  naddimenzovaný stav, bude 

Qv=119 dm3s-1 pro extrémní uvažovaný stav v soustav  vyhovovat. P i dlouhodobém 

provozování erpadla p i takto zvýšených otá kách by byla výrazn  zkrácena jeho 

životnost. 

 

5.5.4 Samostatné erpadlo 65-CVU-255-13/5 v systému 

tvrtá situace je taková, že bude pracovat pouze erpadlo 65-CVU-255-13/5. Šlo 

by o b žnou dodávku pitné vody do vodovodní sít . To znamená, že je požadována 

objemová dodávka Qv=10 dm3s-1. V grafu 15 je zobrazeno za azení erpadla do systému.  
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Ur ení provozního bodu erpadla pro maximální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro minimální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provozní bod  
erpadlo 65-CVU-255-13/5 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

P edpoklad 937,72 909,76 95,59 92,64 10

Skute ný stav 938,75 912,22 95,69 92,99 18,3 19,1
Tabulka 20 – Provozní bod erpadla 65-CVU-255-13/5 
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Graf 17 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a erpadla 65-CVU-255-13/5 

 

Pro získání p ízniv jších parametru na erpadle použiji otá kovou regulaci. 

Katalogová charakteristika erpadla odpovídá otá kám n=1450 min-1. Otá ky erpadla 

budu regulovat o 8%, tedy na hodnotu n´=1330 min-1. Výpo et jsem provedl pomocí 

afinních vztah , viz kap. 4.4.  
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Ur ení provozního bodu erpadla pro maximální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro minimální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provozní bod  
Regulované erpado 65-CVU-255-13/5 o 8% 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

P edpoklad 937,72 909,76 95,59 92,64 10

Skute ný stav 939,4 909,98 95,76 92,76 10,6 12,1
Tabulka 21 – Provozní bod regulovaného erpadla 65-CVU-255-13/5 o 8% 
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Graf 18 – Charakteristika potrubí Dolní Hanychov - Bucharka a erpadla 65-CVU-255-13/5 

otá kov  regulovaného o 8% 

 

Navržená otá ková regulace snížením otá ek erpadla 65-CVU-255-13/5 o 8%, by 

zlepšila provozní vlastnosti erpadla. P edevším by se snížilo dodávané množství. 

V p ípad  rozvoje lyža ského areálu Ješt dský a m sta Liberec v ásti Horní Hanychov a 

s tím spojenou pot ebou vyšší dodávky pitné vody by erpadlo mohlo p ejít do svých 

normálních otá ek n=1450 min-1. 

 

5.6 Návrh erpadla pro S Bucharka 

P i výb ru erpadla pro erpací stanici Bucharka, které erpá vodu do vodojemu Horní 

Hanychov, jsem vycházel ze zadaných hodnot. Geodetickou výšku uvažuji maximální 

možnou, to znamená, že v S Bucharka je minimální hladina a ve vodojemu Horní 

Hanychov je maximální hladina. Geodetickou výšku jsem musel navýšit o zjišt nou 

ztrátovou výšku. Vzhledem k tomu, že jsem uvažoval maximální geodetickou výšku, 

uvažoval jsem i maximální ztrátovou výšku, to je p i pr toku 10 dm3s-1.  
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Pro erpací stanici jsem použil 2 erpadla, navržena pro b žnou dodávku pitné 

vody do vodovodní sít  10 dm3s-1, která se budou st ídat v provozu.  

Jako nejvhodn jší ešení jsem vybral erpadlo od firmy Grundfos, které je optimální jak 

z hlediska m rné energie (dopravované výšky) tak objemové dodávky. Jedná se o erpadlo 

HS-65-50-331/228.6. [18] Je to erpadlo horizontální, erpadlo m žeme vid t na 

obrázku 34. Katalogová charakteristika erpadla je znázorn na v grafu 19. 

 
Obrázek 34 – erpadlo Grundfos – HS [18] 

 
Graf 19 – M rná energie erpadla HS-65-50-331/228.6 [19] 

 

5.7 Charakteristika erpadla v S Bucharka 

Pro ur ení provozního bodu erpadla je d ležité znát charakteristiky erpadla, na 

rozdíl od S Dolní Hanychov, zde nastává pouze jediná varianta a to erpání objemového 

množství Qv=10dm3s-1.  
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Graf 20 – Charakteristika potrubí Bucharka – Horní Hanychov a erpadla HS-65-50-331/228.6 
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Provozní bod  
erpadlo HS-65-50-331/228.6 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

Potrubí 161,41 107,26 16,45 10,93 10

erpadlo 170,7 129,5 17,4 13,2 8,4 12,7
Tabulka 22 – Provozní bod erpadla HS-65-50-331/228.6 

 

Pro získání p ízniv jších parametru na erpadle použiji otá kovou regulaci. 

Katalogová charakteristika erpadla odpovídá otá kám n=1450 min-1. Otá ky erpadla 

jsem zvýšil o 7%, tedy na hodnotu n´=1550 min-1. Výpo et jsem provedl pomocí afinních 

vztah , viz kap. 4.4.  
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Provozní bod  
erpadlo HS-65-50-331/228.6 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

Potrubí 161,41 107,26 16,45 10,93 10

erpadlo 177,9 136,7 18,1 13,9 10,96 14,4
Tabulka 23 – Provozní bod regulovaného erpadla HS-65-50-331/228.6 o 7% 

 

 
Graf 21 – Charakteristika potrubí Bucharka – Horní Hanychov a regulovaného erpadla HS-65-

50-331/228.6 o 7%  

 

Pro p ípadný rozvoj oblasti a získání vyšších parametr  na erpadle jsem použil 

otá kovou regulaci. Katalogová charakteristika erpadla odpovídá otá kám n=1450 min-1. 

Otá ky erpadla jsem zvýšil o 50%, tedy na hodnotu n´=2175 min-1. Výpo et jsem provedl 

pomocí afinních vztah , viz kap. 4.4.  
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Ur ení provozního bodu erpadla pro maximální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur ení provozního bodu erpadla pro minimální rozdíl hladin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provozní bod  
erpadlo HS-65-50-331/228.6 

Ymax [J.kg
1] Ymin [J.kg

1] hmax [m] hmin [m] QvYmax [dm
3s 1] QvYmin [dm

3s 1]

Potrubí 219,64 165,49 16,87 10,93 20

erpadlo 232,17 190,08 23,67 19,45 21,98 23,8
Tabulka 24 – Provozní bod regulovaného erpadla HS-65-50-331/228.6 o 50% 
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Graf 22 – Charakteristika potrubí Bucharka – Horní Hanychov a regulovaného erpadla HS-65-

50-331/228.6 o 50% 
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Záv r 
 

Ve své bakalá ské práci jsem zpracoval teoretické podklady, které souvisejí 

s návrhem hydraulických systém  ve vodárenství. P i vyhledávání informací jsem erpal 

p edevším z odborných skript a nalezené poznatky jsem konzultoval s vedoucí své 

bakalá ské práce. 

V další ásti své práce jsem provedl návrh erpadel pro dopravu vody do vodojem  

v oblasti Horního Hanychova v Liberci. Konkrétn  návrh erpadel pro dv  erpací stanice. 

Každá z erpacích stanic m la r zné požadavky na erpání. Zatímco pro S Dolní 

Hanychov jsem navrhoval erpadla pro erpání t í r zných množství vody s p evýšením 

95m, v S Bucharka jsem navrhoval pouze erpadlo pro erpání vody pro b žnou dodávku 

do vodovodní sít .  

Pro erpací stanici Dolní Hanychov jsem jako nejvhodn jší navrhl erpadla firmy 

ISH. Pro erpání v tšího množství vody erpadlo 125-CVU-355-22/2 a pro erpání 

menšího množství vody erpadlo 65-CVU-255-13/5, s tím, že menší erpadlo by bylo 

osazeno frekven ním m ni em, pro zajišt ní otá kové regulace. Ve stanici Dolní 

Hanychov jsem uvažoval použití t í erpadel 125-CVU-355-22/2 a dvou erpadel 65-

CVU-255-13/5, aby byla zajišt na vždy 100% rezerva jednoho erpadla. V provozu by se 

vždy erpadla st ídala tak, aby docházelo k rovnom rnému opot ebení na všech erpadlech 

a byla zajišt na dlouhá životnost. Zárove  je tak vykrytý poruchový stav na jednom 

z erpadel.  

Ve své práci jsem uvažoval paralelní spolupráci erpadel ve stanici Dolní 

Hanychov. Pro získání optimálních parametr  erpání jsem využil frekven ní m ni  na 

menším z erpadel k otá kové regulaci. Provedl jsem návrh pro veškeré uvažované stavy 

erpání ve stanici. 

Pro erpací stanici Bucharka jsem navrhl erpadlo firmy Grundfos HS-65-50-

331/228.6, které je svými parametry ideální pro erpání mezi erpací stanicí Bucharka a 

Horní Hanychov. Toto erpadlo je osazeno frekven ním m ni em, pomocí kterého je 

pot eba mírn  zvýšit otá ky pro optimální dodávku vody.  

Jak pro erpací stanici Dolní Hanychov, tak pro erpací stanici Bucharka jsem 

provedl návrhy na zvýšenou dodávku pitné vody do vodovodní sít . K tomu m  vedla 

úvaha p ípadného rozvoje osídlení v oblasti Horního Hanychova a lyža ského areálu 

Ješt d, kdy by bylo pot eba do oblasti dopravit v tší množství vody.  
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