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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 

PAVLÁT, M.  Návrh čerpacího modulu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014, 

43 s. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. 

 
Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního čerpacího systému pro přečerpávání 

roztoku močoviny dle zadaných parametrů modulu. V úvodní části bakalářské práce jsou 

shrnuty základní informace o roztoku močoviny a procesu, ve kterém bude modul použit. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá širším výběrem prvků modulu dostupných na trhu a 

jejich specifikací. V další části jsou vybrány nejvhodnější prvky pro realizaci systému. Nákres 

sestavy čerpacího modulu je dokumentován v příloze bakalářské práce.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS  

 
PAVLÁT, M.  Design of Pump Module: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Hydromechanics 

and Hydraulics Equipment, 2014, 43 p. Thesis head: Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. 

 

Bachelor thesis deals with design of pump module for handling of urea solution based on 

required parameters of the pumping system. The preamble of bachelor thesis gathers 

information about urea and process in which the pumping module will be used. Second part of 

the bachelor thesis investigates wider range of suitable components and their specifications. 

In next part the most suitable components are defined for construction of the module. The 

assembly drawing of pump module is documented in the enclosure of the bachelor thesis. 
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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 

BFSL  třída přesnosti dle principu BFSL (Best Fit Straight Line) 

BSP G  trubkový závit se stálým průměrem v palcích (inch, ") 

CM   Centrifugal Modular (odstředivý modul) 

DN  jmenovitá světlost (vnitřní průměr v mm) 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EUR  Euro (měny eurozóny) 

IMB34  patko-přírubový tvar (kombinace patky a příruby B14FT165) 

IP55  stupeň ochrany zařízení proti působení prachu a vody 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci  

NEL   nepolární extrahovatelná látka  

PN   jmenovitý tlak  [bar, Pa,]  

SCR  Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce) 

SNCR  Selective Non Catalytic Reduction (selektivní nekatalytická redukce) 

log   logaritmus 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

 

Chemické a materiálové zkratky 

 

Al   hliník 

CO  oxid uhelnatý 

EPDM  etylen-propylen-dien 

FKM  fluorovaný kaučuk 

FPM  etylen-propylen 

H2O  voda 

NH2
-
  nesubstitovaná aminová skupina 

(NH2)2CO močovina 

NH3   čpavek 

NOx   směs oxidů dusíku - oxid dusný, dusnatý, dusičitý a dusičný 

PEEK MOD polyetereterketon zesílený přidáním PTFE, grafitu a uhlíkových vláken 

PTFE  polytetrafluoretylen  

SiC  karbid křemíku 

SmCo  samarium-kobalt 
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Anglické odborné termíny 

 

annex  změnový index na výkresu 

dimensions rozměry 

frame size  rozměry rámu 

pump type typ čerpadla 

rpm  jednotka otáček (revolution per minute) 

supply voltage napájecí napětí 

 

Veličiny a jednotky 

 

L   délka vedení [m] 

M   moment [N.m] 

P   výkon [W] 

Q   objemový průtok [m3.s-1]  

QSKUT  skutečný objemový průtok [m3.s-1] 

Re   Reynoldsovo číslo [-] 

S   plocha [m2] 

T   teplota [°C] 

Vg    geometrický objem [m3] 

d   vnitřní průměr vedení [m] 

k   absolutní hodnota drsnosti [m] 

kv   průtok při dané poloze ventilu a tlakovém rozdílu 1 bar. [m3.s-1] 

kvs  průtok při plně otevřeném ventilu a tlakovém rozdílu 1 bar [m3.s-1] 

n   otáčky [s-1] 

p   tlak [Pa] 

Δpz  tlaková ztráta [Pa] 

v   rychlost [m.s-1] 

 

η   dynamická viskozita [N.s.m-2] ekvivalentně [Pa.s] 

λ   součinitel tření [-] 

ν   kinetická viskozita [m2.s-1] 

π   Ludolfovo číslo (π = 3,14159) 

ρ   hustota [kg.m-3]   
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2 ÚVOD 
 

Navrhovaný čerpací modul bude sloužit pro dopravu vodného roztoku močoviny z 

autocisterny do míchacího a řídícího modulu pro pokusné snižování emisí NOx metodou 

selektivní nekatalytické redukce. Modul se požaduje mobilní a musí zajišťovat kontinuální 

dodávku média při konstantním tlaku a rozsahu průtoku 0-Qmax. Celý systém se bude skládat 

z dílů, které musí být dostatečně odolné proti mechanickému poškození a korozním vlivům 

čerpané kapaliny. 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

3.1 Vodný roztok močoviny 

 

Vodný roztok močoviny je roztok syntetické močoviny a používá se jako kapalné 

aditivum pro technologii selektivní nekatalytické redukce  (Selective Non Catalytic 

Reduction) dále jen SNCR nebo selektivní katalytické redukce (Selective Catalytic 

Reduction) dále jen SCR. SNCR se využívá v elektrárenských kotlích ke snížení emisí NOx 

na limity zákona stanovené v zákoně 86 o ochraně ovzduší. SCR je technologie snižující 

emise výfukových plynů diesel motorů na povolené emisní limity Euro IV a Euro V, které již 

platí. 

 

 složení:    32,5 % močoviny, 67,5 % vody  

 chemický vzorec:  NH2-CO-NH2 = (NH2)2CO 

 dynamická viskozita: přibližně 0,0014 N.s.m-2 při 25 °C 

 hustota   1087-1093 kg.m-3 

 

 Obsah aktivní látky v roztoku musí být v intervalu od 31,8 do 33,1 %. Hodnota 32,5 % je 

pouze střední hodnota. Roztok začíná krystalizovat při teplotě -11,5 °C a proto je nutný jeho 

ohřev na vyšší teplotu během zimního období. Přemrznutí nepřináší žádné negativní snížení 

vlastností roztoku a po rozmrznutí ho lze bez omezení dále používat. 

 

 

3.2 Skladování a manipulace 
 

Roztok je možné skladovat v beztlakových zásobnících a kontejnerech různé kapacity. 

Zásobníky a kontejnery musí být těsně uzavřeny a chráněny před únikem látky, rovněž musí 

být zabezpečeny proti působení ostrých slunečních paprsků. Roztok je nutné skladovat 

v chladných, suchých a dobře větratelných prostorech při teplotě od -11 °C do 30 °C. Při 

teplotě nad 30 °C se začíná obsah močoviny v roztoku snižovat. Dle doporučení výrobců je 

nutné vodný roztok močoviny skladovat při teplotách od -5 °C do 25 °C. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/SCR
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Pokles aktivní látky v průběhu skladování v řádech desetin procent je způsoben 

přirozeným stárnutím roztoku močoviny. Úbytek aktivních látek může být způsoben i 

nevhodným skladováním. Zejména vyšší teplota okolního prostředí způsobuje rozklad 

močoviny, při kterém se uvolňuje plynný amoniak projevující se nepříjemným čpavkovým 

zápachem. 

 

Je důležité, aby se vodný roztok močoviny nekontaminoval s nepolárními 

extrahovatelnými látkami (NEL), jejichž zdrojem jsou ropné látky jako například nafta a 

motorové oleje. To je jisté omezení pro výběr čerpadla, protože musí být použito čerpadlo 

s ložisky, jehož mazivo není na bázi ropných látek. 

 

3.3 Přepravní a dopravní materiály 

 

Je podstatné, aby se při veškerém zacházení s vodným roztokem močoviny zajistila jeho 

čistota. Zásobníky, kontejnery, čerpadla, ventily, rozvody a další příslušenství musí být 

vyrobeny z materiálů odolných proti působení roztoku močoviny, což jsou vysoce legované 

austenické oceli chrom-niklové a chrom-nikl-molybdenové a také umělé hmoty 

polyetylenové, polypropylenové, izobutylenové, fluoroetylenové a fluoroelastomery 

označované FKM, FPM a známé pod obchodními názvy Viton®, Fluorel®, Technoflon® a 

Dai-El®. 

 

Roztok nesmí přijít do styku s mědí a slitinami mědi. 

 

 

3.4 Toxicita, ekologická zátěž a rizika manipulace 
 

Roztok močoviny je netoxický s možností vzniku amoniálních par nad hladinou. Rozlitý 

roztok močoviny se má zakrýt zeminou, pískem nebo pilinami a tato směs může být použita 

jako zemědělské hnojivo. Rozkládá se ve vodě a při procesu biodegradace vlivem působení 

bakterií a hub. 

 

Při práci s roztokem močoviny je nutné používat gumové rukavice, ochranné brýle a 

standardní ochranný oděv. Potřísnění roztokem může vyvolat podráždění pokožky a očí. 

Pokud se člověk nadýchá čpavkových par, musí být přemístěn na čerstvý vzduch. 
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3.5 Selektivní nekatalytická redukce 

 

S příchodem roku 2016 vstoupí v platnost zákon o ochraně ovzduší, který stanoví limity 

pro emise NOx na 200 mg/Nm3. Jednou z možností snížení emisí NOx je metoda SNCR, která 

je v současnosti z ekonomického a technického hlediska nejlepší. Z tohoto důvodu je i 

v České republice tato metoda jedna z mála, která je aplikovatelná jak na starší, tak i na nová 

zařízení. Technologie SNCR snižuje emise NOx až o 50-60 %.  

 

Proces snižování emisí technologií SNCR probíhá tak, že se vodný roztok močoviny 

vstřikuje do spalovací komory ve vhodném teplotním okně. Spalováním uvolněné NOx a 

roztok močoviny spolu reagují za vzniku dusíku, vody a malého množství CO2. Tento proces 

se uskutečňuje pouze v úzkém teplotním rozmezí 900-1050 °C. Je-li teplota pod hodnotou 

optimálního teplotního okna, vzniká čpavek NH3 a při teplotě vyšší než cca 1050 °C se 

množství NOx zvětšuje. 

 

Optimální teplotní okno pro efektivní využití SNCR je typické pro teploty mezi 900 °C až 

1050 °C, v místech mezi zónou hoření a prostorem odvodu tepla. Čím déle je reagent 

v optimální teplotě, tím vyšší je redukce NOx. 

 

Systém vstřikování roztoku močoviny musí zajistit vstřikování do míst s nejvyšší 

efektivitou, protože se koncentrace NOx liší na průřezu. Optimální vstřikovací systém 

vyžaduje několikanásobnou bodovou kontrolu k udržení vhodného poměru dávkování a 

minimalizaci úniku čpavku. [9] 
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Obr. 1 Schéma systému SCR [10] 

 

 

Obr. 2 Schéma dopravy močoviny v systému SCR 
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3.6 Schéma navrhovaného obvodu 

 

Při návrhu čerpacího modulu vycházím z doporučeného schématu čerpacího modulu, 

který jsem obdržel od svého vedoucího bakalářské práce společně se zadáním. Výstřižek ze 

schématu je na obr. 3. Originál schéma čerpacího modulu je součástí přílohy. 

 

Obvod se skládá z hlavní a odlehčovací větve se zpětným výtokem do cisterny. Obě 

čerpadla, z nichž jedno je záložní, musí být schopna vyvinout požadovaný průtok 1 m3.s-1 při 

konstantním tlaku 1 MPa. 

 

Obr. 3 Schéma čerpacího modulu 

 

Prvky obvodu: 

 

1. kulový ventil KV1.1, KV1.2, KV1.3, KV1.4, KV1.5  5 ks 

 

2. čistič nečistot CN1.1      1 ks 

 

3. monoblokové čerpadlo s elektromotorem 1 a 2   2 ks 

 

4. přepouštěcí ventil RV1.1      1 ks 

 

5. tlakoměr PI1.1       1 ks 

 

6. trubky a armatury DN 25 (G 1 ''), PN 16 a vyšší   
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4 VÝBĚR PRVKŮ 
 

V této kapitole navrhuji prvky čerpacího modulu v několika variantách. Produkty jsou od 

několika výrobců z různých zemí světa.  

 

Nerezové oceli, které tito výrobci použili k výrobě svých produktů, jsou v několika 

případech shodné, avšak uvedeny v různých normách. K přehlednému srovnání ocelí podle 

různých norem slouží níže uvedená tabulka. 

 

Austenitické nerezové oceli 
Evropská norma 
EN 

Německá norma 
DIN 

USA norma 
AISI Italská norma UNI 

Japonská norma 
JIS 

1.4401  X5CrNi189 304 X5CrNi1810 SCS14 

1.4301  X5CrNiMo17122 316 X5CrNiMo1712 SUS316 

1.4404 X2CrNiMo1810 316L X2CrNiMo1712 SUS316 

1.4571 X10CrNiMoTi1810 316Ti  X6CrNiMoTi1712 SUS316TI 

 

Obr. 4 Srovnání ocelí podle různých norem 

 

4.1 Monoblokové čerpadlo s elektromotorem 
 

Ve schématu jsou použita dvě čerpadla, z nichž jedno bude v provozu a druhé slouží jako 

záložní. Průtok každého čerpadla je 1 m3.h-1 s maximálním tlakem v obvodu 1 MPa. Aby se 

vodný roztok močoviny nekontaminoval s ropnými látkami jako je nafta nebo oleje, musí být 

použita čerpadla, jejichž ložiska nejsou mazána mazivem na bázi ropných látek.  
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4.1.1 Odstředivé čerpadlo Grundfos CM-G-1-11 

 

Horizontální vícestupňové odstředivé monoblokové čerpadlo Grundfos CM-G-1-11 

patří do série monoblokových čerpadel CM = Centrifugal Modular (odstředivý modul). 

Čerpadla z této série se dají díky své modularitě konfigurovat pro různé průtoky a dopravní 

výšky.  

 

Čerpadlo je vyrobeno z nerezové oceli EN1.4401/AISI 316, která je odolná vůči 

agresivním tekutinám. Maximální průtok zvoleného modelu je do 2,2 m3.h-1 s teoretickou 

výtlačnou výškou 100 m při cca 1 MPa. Napájení je třífázové a ovládá se spínačem přívodu 

proudu ze sítě nebo elektronicky. Čerpadlo je vybaveno mechanickou hřídelovou ucpávkou 

z materiálu Viton, který je odolný proti působení roztoku močoviny. Čerpadlo je vhodné pro 

chemický a farmaceutický průmysl, destilační systémy, nano a mikro filtrační systémy a jiné 

aplikace. Cena čerpadla je EUR 576,- bez DPH. 

 

Zvolený modul má dle výkonnostních křivek při potřebném průtoku 1 m3.h-1 a 

otáčkách 2900 s-1 tlak kolem p = 1 MPa a výkon P = 0,84 kW. 

 

Rozkódování značení CM-G-1-11: 

 

CM  - Centrifugal Modular (odstředivý modul) 

G   - z nerezové oceli EN1.4401/AISI 316 

1  - 1. modulová řada je pro max. průtok do 2.2 m3.h-1 

11  - maximální tlak je 1 MPa při minimálním průtoku 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Čerpadlo Grundfos CM [11] 
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Obr. 6 Rozměry Grundfos CM  [12] 

 

 

Obr. 7 Pracovní charakteristiky čerpadel Grundfos CM  [12] 
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4.1.2 Zubové čerpadlo Iwaki GX-25SKKG-15MC 

 

Čerpadlo je určeno pro chemický průmysl a je schopno pracovat s kapalinami s nízkou i 

vysokou viskozitou. Keramická ozubení tohoto čerpadla zamezují zadrhávání při čerpání 

kapalin s nízkou viskozitou i při vysokých otáčkách. Na výrobu zmáčených částí jsou použity 

materiály umožňující čerpat chemické látky. Na rozdíl od zubových čerpadel s nerez 

ozubením se výkon čerpadel s keramickým ozubením snižuje v důsledku menších vůlí 

s rostoucím tlakem pomaleji. Čerpadlo je samonasávací se sacím otvorem z vrchu čerpadla.  

 

Rozkódování značení GX-25SKKG-15MC: 

 

G - označení výrobního typu 

X  - typ čerpadla s ucpávkou 

25 - velikost čerpadla 

S - materiál skříně je nerez 

K - materiál ozubení je keramika    

K - materiál ložisek je keramika  

G - hřídelové ucpávkové těsnění   Obr. 8 Čerpadlo Iwaki GX [13] 

15 - výkon elektromotoru 1,5 kW 

M - 4P elektromotor (čtyřpólové provedení) 

C - elektromotor pro venkovní použití 

 

 

Obr. 9 Rozměry čerpadla Iwaki GX [14] 
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Tabulka rozměrů čerpadla v mm: 

 

Model a b c d e f g h i j 

GX-25S 266 570 141 236 100 360 152 226 8 9,5 

k L m n W o p q r s hmotnost [kg] 

30 553 50 36 285 Rc 1 ''  Rc ¾ '' Rc ¼ '' Rc 1/8 ''  203 34 

   

Obr. 10 Tabulka rozměrů čerpadla Iwaki GX 

 

 

Obr. 11 Části čerpadla Iwaki GX [14] 
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4.1.3 Zubové čerpadlo Scherzinger 5030-130 

 

Čerpadlo z nerezové oceli v monobloku s elektromotorem dodává při nastavených 

otáčkách přibližně 1500 min-1, kinetické viskozitě okolo 1 mm2.s-1 a požadovaném 

objemovém průtoku 1 m3.h-1 tlak 1 MPa. Ozubená kola jsou vyrobena z materiálu PEEK 

MOD, který má vysokou odolnost vůči opotřebení, nízký koeficient tření, vynikající 

chemickou odolnost a vysokou pevnost v tlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Scherzinger 5030-130 [15] 

 

Technické informace: 

 

 minimální vstupní tlak -0,08 MPa (-0.8 bar), 

 maximální rozdíl tlaků: 1,2 MPa (12 bar), 

 maximální otáčky 3000 min-1, 

 minimální otáčky 50 min-1, 

 připojovací otvory G 1 ", 

 nejnižší dovolená dynamická viskozita 0.5 mPa.s, 

 provozní teplota -20 to 130 °C, 

 třífázový motor IMB 34, adaptér 160 mm, IP55, 

 otáčení proti směru hodinových ručiček – vyobrazeno na chladiči, 

 skříň svorkovnice umístěna na horní části motoru. 
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Použité materiály: 

 

 tělo z nerezové oceli 1.4571 (AISI 316Ti), 

 ozubená kola PEEK MOD, 

 hřídel z nerezové oceli 1.4571 (AISI 316Ti), 

 kluzné ložisko PEEK MOD, 

 těsnění statické PTFE, 

 těsnění hřídelové: magnetická spojka, maximální moment 4 N.m, 

 magnety SmCo, zapouzdřené v nerezové oceli 1.4571 (AISI 316Ti). 

 

Rozkódování značení 5030-130: 

 

5030  sériová řada 

130  geometrický objem Vg = 13 ml 

 

 

Obr. 13 Rozměry série 5030 [16] 
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4.2 Kulový ventil 
 

Ventily jsem vybíral ze sortimentu nerezových kulových ventilů. Vybral jsem 3 typy 

nerezových kulových ventilů od firmy Invar cs s. r. o., které jsou vhodné pro potravinářský a 

chemický průmysl, výrobní procesy, vodu a vzduch.  

 

Použité materiály ventilů: 

 

 tělo je z nerez oceli AISI 316, 

 těsnění PTFE, 

 teplotní rozsah použití T= -20 až 180 °C, 

 PN 70 v závislosti na teplotě. 

 

 

4.2.1 Kulový uzávěr závitový série A3 nerez 1dílný BRA.A3.622  

 

Technická specifikace: 

 

 kulový uzávěr závitový nerez 1dílný – G 1 ", 

 délka 71 mm, 

 cena Kč 655,- bez DPH. 

Obr. 14 Ventil 1dílný [17] 

 

 

4.2.2 Kulový uzávěr závitový série B3 nerez 2dílný BRA.B3.622 

 

Technická specifikace: 

 

 kulový uzávěr závitový nerez 2dílný – G 1 ", 

 délka 77 mm, 

 cena Kč 973,- bez DPH. 

Obr. 15 Ventil 2dílný [18] 
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4.2.3 Kulový uzávěr závitový serie C3 nerez 3dílný BRA.C3.622 

 

Technická specifikace: 

 

 kulový uzávěr závitový nerez 3dílný – G 1 ", 

 délka 85 mm, 

 cena Kč 1569,- bez DPH. 

      

 Obr. 16 Ventil 3dílný [19] 
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4.3 Čistič nečistot  
 

4.3.1 Hrubý filtr Akvina 

 

Filtr je určený pro chemický a potravinářský průmysl. Je vyroben firmou Akvina servis 

s.r.o. 

 

Technická specifikace: 

 

 nerez ocel AISI 316, 

 těsněním z PTFE, 

 maximální tlak PN 4 MPa (40 bar), 

 provozní teploty od -20 do +200 °C, 

 délka 80 mm, 

 připojovací rozměr – G 1 ", 

 cena Kč 329,- bez DPH. 

Obr. 17 Hrubý filtr [21] 

 

 

4.3.2 Hrubý filtr Ivars BRA.10.000 

 

Nerezový hrubý BRA.10.000 filtr firmy Invar cs s.r.o. je určen pro filtrování 

mechanických nečistot. 

 

Technická specifikace: 

 

 připojovací rozměr G 1 ", 

 skládá se z hlavy filtru a filtrační vložky,  

 materiál nerez ocel AISI 304, 

 maximální průtok 7,9 m3.h-1, 

 maximální pracovní tlak 4 MPa (40 bar),  

 použitelný při teplotně -20 °C až +200 °C, 

 cena Kč 1759,- bez DPH.    

Obr. 18 Hrubý filtr Ivars [22]  



27 

 

4.4 Přepouštěcí ventil 

 

Přepouštěcí ventily slouží k udržování konstantní hodnoty nastaveného tlaku v obvodu. 

Přednostně se ventil instaluje hned za čerpadlem. Pokud dojde ke zvýšení tlaku v obvodu, 

ventil zareaguje a plynule a spojitě odpustí potřebné množství kapaliny, aby udržel tlak na 

nastavené hodnotě.  

 

Přepouštěcí ventil bývá často zaměňován s pojistným ventilem a redukčním ventilem. 

Rozdíly mezi funkcemi pojistného, redukčního a přepouštěcího ventilu jsou následující: 

 

 Hlavní funkcí pojistného ventilu je ochrana tlakových nádob před destruktivním 

tlakem. Reaguje většinou skokově a nemá zajišťovat kontinuální odvod tekutiny 

ze systému při překročení nastavené hodnoty tlaku na ventilu. 

 

 Redukční ventil upravuje tlak za ventilem na nastavenou hodnotu na ventilu. Má 

zabezpečovat nepřetržitou a plynulou korekci tlaku za ventilem. Je-li tlak 

v obvodu za ventilem nižší než nastavená hodnota na ventilu, ventil je otevřen.  

 

 Přepouštěcí ventil se otevírá, když stoupá tlak před ventilem, čímž zajišťuje 

konstantní tlak v obvodu před ventilem. Přepouštěcí ventil obsahuje jako čidlo 

tlaku membránu a tím citlivěji reaguje na změnu tlaku v potrubí. Nastavení 

otevíracího tlaku je většinou možné šroubem na spodní straně víka. Není-li obvod 

za ventilem natlakován na nastavenou hodnotu, ventil je uzavřen. 
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4.4.1 Mankenberg UV 5.1 

 

Přepouštěcí ventil od firmy Mankenberg je vyroben z nerezové chrom-nikl-molybdenové 

oceli ( 316L,1.4404) odolné proti korozi. Je vhodný pro kapaliny, plyny i páru.  

 

Technická specifikace: 

 

 závitové připojení G 1 ", 

 nastavitelný výstupní tlak 0,8 – 1,2 MPa (0,8-12 bar), 

 maximální průtok kvs = 3,6 m3.h-1, 

 pro teploty do 130 °C, 

 snadná údržba díky svorkovému systému, 

 těsnění PTFE, EPDM, FPM (Viton®), 

 membrána EPDM, FPM s možností PTFE povlaku, 

 váha 2,5 kg. 

Obr. 19 Mankenberg UV 5.1 [22] 

 

 

4.4.2 Samson Typ 44-1 B  

 

Přepouštěcí ventil od firmy Samson je vyroben z nerezové chrom-nikl-molybdenové oceli 

( 316L,1.4404) odolné proti korozi. Je vhodný pro kapaliny a plyny.  

 

Technická specifikace: 

 

 závitové připojení G 1 ", 

 maximální průtok kvs 4 m3.h-1, 

 nominální tlak PN 25 (2,5 MPa, 25 bar), 

 maximální rozdíl tlaku p1 a p2 je 1,6 MPa (16 bar), 

 nastavitelný výstupní tlak 0,4 – 1,0 MPa (4-10 bar), 

 pro teploty do 150 °C, 

 membrána EPDM, FPM (Viton®) s možností PTFE povlaku, 

 váha 1,1 kg.       Obr. 20 Samson 44-1 B [23]  



29 

 

4.5 Tlakoměr  

 

4.5.1 Glycerinový manometr Tecsis AKC/304/CH/G 

 

Technická specifikace: 

 

 průměr pouzdra 63 mm, 

 rozsah tlaků 0 až 10 bar, 

 připojení BSP spodní G ½ ", 

 materiál připojení nerez 1.4301, 

 třída přesnosti 1 % BFSL, 

 vícevrstvé bezpečnostní sklo, 

 měřící trubkové péro nerezy 1.4571, 

 cena Kč 1020,- bez DPH. 

Obr. 21 Manometr glycerinový [24] 

 

 

4.5.2 Digitální manometr Baroli DM-10 

 

Digitální manometr Baroli DM-10 od firmy BD sensors GmbH. U manometru je možné 

přepínat mezi nejběžněji používanými jednotkami tlaku (bar, psi, Pa, MPa). Přídavné funkce 

jsou automatické vynulování, minimální a maximální hodnoty a automatické vypnutí. 

 

Technická specifikace: 

 

 4,5 " LC displej, 

 rozsah tlaků 0 až 10 bar, 

 připojení BSP G ¼ ", 

 třída přesnosti 0,5 % dle BFSL, 

 oba provozu 1.800 h, 

 materiál připojení nerez 1.4301,  

 cena Kč 2401,- bez DPH. 

Obr. 22 Baroli DM-10 [25] 
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5 NÁVRH ČERPACÍHO MODULU 
 

5.1 Konečný výběr prvků modulu 

 

Na základě zadaných požadavků jsem vyhledal několik vhodných komponentů od 

různých výrobců. Z výše popsaných možností jsem zvolil následující prvky pro projektovaný 

čerpací modul: 

 

 Hlavní i záložní čerpadlo navrhuji Scherzinger 5030-130 (bez pojistného ventilu), 

jehož parametry nejlépe odpovídají požadavkům zadání. 

 Přepouštěcí ventil navrhuji Mankenberg UV 5.1, pro jeho lepší dostupnost na trhu. 

 Jelikož není potřeba jemná filtrace, která bude začleněna dále v celkovém systému 

snižování emisí, doporučuji hrubý filtr BRA.10.000 od firmy Ivars cs s. r. o.. 

 Zvolil jsem jednoduchý kulový uzávěr BRA.A3.622 od Ivars cs s. r. o., protože 

výměna v případě poruchovosti nebude časově ani finančně náročná. 

 Tlakoměr navrhuji nerezový glycerinový AKC/304/CH/G od firmy Tecsis, protože je 

levnější než digitální.  

 Potrubí, tvarovky, armatury, spojovací materiál a nosný rám není nutné podrobně 

kalkulovat a specifikovat, jelikož se jedná o prototyp, který se bude vyrábět pouze 

v počtu jednoho kusu. Všechny tyto díly musí být vyrobeny z materiálů rezistentní 

proti působení roztoku močoviny.  

 

Všechny navržené komponenty jsou odolné proti působení roztoku močoviny. Mají stejné 

jmenovité průměry přípojů jako potrubí a tvarovky, a proto nebude docházet ke zbytečným 

zvýšeným tlakovým ztrátám. 
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5.2 Výpočet tlakové ztráty systému 

 

Všechny vzorce výpočtů tlakových ztrát této kapitoly byly převzaty z odborné literatury 

zabývající se hydraulickými prvky a systémy. [1 - 8] 

 

 

5.2.1 Tlaková ztráta na filtru 

 

Hrubý závitový filtr Ivars BRA.10.000. 

 

Obr. 23 Graf tlakových ztrát [22] 

 

Metr vodního sloupce je přibližně 1 bar (0,1 MPa). 

 

Z grafu můžeme odečíst, že tlaková ztráta na filtru velikosti G 1 ꞌꞌ při průtoku 1 m3.h-1 se 

rovná hodnotě 0,02 MPa (0.2 bar). 
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5.2.2 Tlaková ztráta na kulovém ventilu 

 

Kulový uzávěr firmy Ivars BRA.A3.622. 

  

 

Obr. 24 Graf tlakových ztrát [17] 

 

Metr vodního sloupce je přibližně 1 bar (0,1 MPa). 

 

Z grafu můžeme odečíst, že tlaková ztráta kulového ventilu se jmenovitým průměrem o 

velikosti G 1 ꞌꞌ při průtoku 1 m3.h-1 se rovná hodnotě nižší než 0,05 MPa (0.5 bar). Stanovím 

proto přibližnou tlakovou ztrátu na filtru 0,01 MPa. 
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5.2.3 Tlaková ztráta v potrubí 

 

Jmenovitý průměr potrubí: 

 

DN 25 = 1 ꞌꞌ = 25 mm = 0,025 m 

 

 

Obsah průtočné plochy: 

 

  
     

 
 
        

 
               

 

 

Rychlost v potrubí: 

 

          

  
     
 

 
       

          
             

 

 

Kinematická viskozita: 

 

Dynamická viskozita vodného roztoku močoviny je přibližně 0,0014 Ns.m-2 (Pa.s) při 

teplotě 25 °C. Hustota je 1087-1093 kg.m-3. Pro výpočty použiji průměrnou hodnotu 1090 

kg.m-3. 

 

   
 

 
  
      

    
                          

 

 

Reynoldsovo číslo: 

 

   
   

 
 
          

          
                                    

 

  



34 

 

Součinitel tření: 

 

Pro plně vyvinuté turbulentní proudění použiji Nikuradseho vzorec. 

 

DN 25 = 0,025 m 

Drsnost potrubí pro novou ocelovou bezešvou trubku je k = 0,01 m. [27] 

 

  
 

(     
 
 
      )

 
 

 

(     
     
    

      )
 
     

 

 

Podmínka Nikuradseho vzorce: 

 

     √ 

      
       

  

             √   

          
       

 

          

 

Podmínka je splněna. 

 

 

Tlaková ztráta v potrubí: 

 

Do tlakových ztrát v potrubí jsem zahrnul přibližnou délku potrubí včetně armatur a 

tvarovek. Délku potrubí jsem odečetl ze zkonstruovaného 3D modelu. 
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5.2.4 Tlaková ztráta na čerpadle 

 

Čerpadlo z nerezové oceli Scherzinger 5030-130 (bez pojistného ventilu) v monobloku 

s elektromotorem. 

 

Obr. 25 Tlaková a průtoková ztráta při 1 mNs/m2 [16] 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že při otáčkách 1725 min-1 je skutečná hodnota průtoku přibližně 

17,5 l.min-1 (1,05 m3.h-1).  

 

 

 Dopravované množství kapaliny je tedy při požadovaném tlaku dostačující.  

 

 

5.2.5 Celková tlaková ztráta 

 

Celková tlaková ztráta modulu je součtem dílčích ztrát jednotlivých prvků. Tlaková ztráta 

na čerpadle není zahrnuta, protože graf od výrobce nám ukazuje zkušebně ověřené a tudíž 

nejpřesnější hodnoty. 
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5.3 Shrnutí výpočtu tlakových ztrát 

 

Skutečný průtok v navrženém zubovém čerpadle je při požadovaném tlaku 1 MPa a 

otáčkách 1725 min-1 1,05 m3.h-1.  

 

V sací a výtlačné části potrubního systému jsou vypočtené tlakové ztráty 0,42 MPa. 

Celkové ztráty v potrubí čerpacího modulu budou tedy bez problému vyrovnány. Přepouštěcí 

ventil bude v případě mírného tlakového nadbytku odvádět část kapaliny zpět do cisterny. 

V opačném případě, tedy nebyl-li by tlak dostačující, stačí zvýšit otáčky čerpadla a tím zvýšit 

tlak čerpané kapaliny. Čerpadlo bylo navrženo s dostatečnou výkonovou rezervou k 

vyrovnání tlakových ztrát, a proto nehrozí, že by se tlakové ztráty nebo průtokový objem 

dostaly pod požadované hodnoty. 
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5.4 Výkresová dokumentace 
 

Všechny díly, podsestavy, hlavní sestava a výkresy byly vytvořeny v programu Autodesk 

Inventor Professional 2013.[28] Základní a připojovací rozměry jednotlivých komponentů 

přesně odpovídají skutečně navrženým prvkům modulu.  

 

Jelikož nebyl zadán požadavek na rozkreslení celé sestavy, zahrnul jsem do výkresové 

dokumentace této práce pouze nákres vrcholové sestavy s označením základních prvků 

systému.  

 

 Výkres sestavy je součástí přílohy bakalářské práce. Na obr. 26 je zobrazen navržený 

čerpací modul. Pro lepší viditelnost není zobrazena část rámu, která značně zakrývala 

jednotlivé prvky modulu. 

 

 

 

 

Obr. 26 Navržený čerpací modul s částečně potlačeným rámem 
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6 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného čerpacího modulu pro dopravu vodného 

roztoku technické močoviny. Projektovaný čerpací modul vychází z doporučeného 

nezávazného schéma hydraulického obvodu a zajišťuje dopravu vodného roztoku močoviny 

při požadovaném průtoku a konstantním výstupním tlaku.  

 

Mezi základní prvky modulu patří hlavní a záložní čerpadlo v monobloku s 

elektromotorem. Obě čerpadla jsou identická a jsou, s dostatečnou rezervou, schopna 

dopravovat potřebné množství kapaliny při požadovaném konstantním tlaku. Přepouštěcí 

ventil zajišťuje stálý výstupní tlak celého systému a je navržen tak, aby byl schopen odvádět i 

maximální množství kapaliny, kterou je čerpadlo schopno dodávat. Kulové ventily slouží 

k uzavření přívodu i odvodu kapaliny do systému. Tlak v systému je možné kontrolovat 

nainstalovaným tlakoměrem. Elektromotory čerpadel jsou ovládány ze spínací skříně, která 

obsahuje další elektrické a elektronické komponenty. Ocelový rám zajišťuje ochranu proti 

mechanickému poškození jednotlivých komponentů a snadnou přenosnost celého zařízení. 

Podpěry připojovacích částí potrubního systému jsou pevně svařené s konstrukcí rámu, čímž 

zajištují ochranu proti poškození vstupního a výstupního potrubí do čerpadla a zamezují 

samovolné uvolování jednotlivých komponentů. 

 

Nosný rám, komponenty i veškeré potrubí a tvarovky jsou vyrobeny z chrom-niklové 

nebo chrom-nikl-molybdenové nerezové oceli a jiných materiálů odolných proti korozivním 

účinkům roztoku močoviny, a proto nehrozí narušení nosných ani funkčních částí modulu.  

 

Zařízení nevyžaduje zvláštní školení obslužného personálu. Před spuštěním musí být 

umístěno na vodorovné ploše a níže, než je hladina kapaliny v cisterně, aby bylo čerpadlo 

samovolně zavodněno. Po ukončení provozu je nutné čerpadla propláchnout čistou vodou a to 

z důvodu krystalizace močoviny v případě delší odstávky.  

 

Před spuštěním jednoho z čerpadel se zkontroluje správné dotažení přípojů do systému, 

otevření kulového ventilu do větve spouštěného čerpadla, otevření kulového ventilu sacího a 

přepouštěcího potrubí a uzavření ventilu větve sekundárního čerpadla. Před spuštěním 

čerpadla je nutné nastavit přepouštěcí ventil na minimální tlak, aby nebylo čerpadlo spuštěno 

do velkého protitlaku. Po spuštění čerpadel z ovládací skříně se na přepouštěcím ventilu 
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nastaví tlak na požadovanou hodnotu. Po vizuální kontrole zařízení a nastaveného tlaku se 

otevře kulový ventil výtlačné větve.  

 

Po vypnutí zařízení se odpojí připojené vedení, otevřou se všechny kulové ventily a  

případné zbytky kapaliny se zachytí.  Po každém použití je nutné odmontovat uzávěr sítka 

hrubého filtru a filtr vyčistit. Filtr je nejnižším bodem funkčních částí systému a jeho 

vyčištěním dojde k odstranění posledních zbytků kapaliny. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha A:  Výkres sestavy čerpacího modulu 

Příloha B:  Schéma čerpacího modulu 

 

 


