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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Štefek, J. Čerpání vazkých kapalin: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

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

2015. Vedoucí práce: doc. Ing. Drábková, S. Ph.D. 

Cílem teoretické části bakalářské práce je blíže se seznámit a popsat vlastnosti 

viskózních kapalin. Práce obsahuje popis některých nenewtonských kapalin a jejich 

charakteristické vlastnosti, stanovení viskozity těchto kapalin a jejich použití v praxi. 

Práce také obsahuje stručný popis a rozdělení hydrodynamických a hydrostatických 

čerpadel. V praktické části se snažím přiblížit vliv změny viskozity na charakteristiky 

hydrodynamického čerpadla při změně čerpání z vody na olej. Rozdíly jsou 

znázorněny v několika grafech. 
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university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 2015. Thesies head: doc. Ing. Drábková, 

S. Ph.D. 

The aim of the teoretical part of bachelor thesis is to get acquainted and describe 

the properties viscous liquids. Thesis contains a description of some non-Newtonian 

fluid and its practical application. Thesis also contains brief description and 

classification of hydrodynamic and hydrostatic pumps. In practical part I am trying to 

explain the influence of changes in viscosity on characteristics of hydrodynamic pump 

when changing from water to oil. Differences are shown in several graphs. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

značka rozměr veličina 

F (N) síla 

H (m) dopravní výška 

K  (1) součinitel konsistence 

Mk (Nm) kroutící moment 

P (W) příkon 

P(ν) (W) příkon vazké kapaliny 

P(H2O) (W) příkon pro hodnotu vody 

Q (m3) průtok 

Qv (m3) objemový průtok 

Q(ν) (m3) průtok vazké kapaliny 

Q(H2O) (m3) průtok pro hodnotu vody 

Re (1) Reynoldsovo číslo 

S  (m2) plocha 

T (K) teplota 

V  (m3) objem 

Vg (m3) geometrický objem 

Y (J/kg) měrná energie 

Y(ν) (J/kg) měrná energie vazké kapaliny 

Y(H2O) (J/kg) měrná energie pro vodu 

c (1) parametr pro minerální oleje 

d (m) průměr 

h (m) výška 

j (s-1) gradient rychlosti 

kQ (1) opravný koeficient pro průtok 

kY (1) opravný koeficient pro měrnou energii 

kP (1) opravný koeficient pro příkon 

kη (1) opravný koeficient pro účinnost 

l (m) délka 

n (min-1) otáčky 

nb (1) rychloběžnost 

ns (min-1) výkonové měrné otáčky 

nq (min-1) objemové měrné otáčky 

p (Pa) tlak 

t (°C) teplota 

v (m.s-1) vzájemná rychlost pohybu 
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y (m) vzájemná vzdálenost smykových rovin 

η (Pa.s) dynamická viskozita 

ηa (Pa.s) zdánlivá viskozita 

ηΔ (Pa.s) diferenciální viskozita 

η (%) účinnost 

η(ν) (%) účinnost vazké kapaliny 

η(H2O) (%) účinnost pro hodnotu vody 

 (m2s-1) kinematická viskozita 

ρ (kg.m3) hustota 

ρν (kg m3) hustota vazké kapaliny 

ρH2O (kg m3) hustota vody 

p (Pa) počáteční smykové napětí 

 (Pa) smykové napětí 

 (rad.s-1) úhlová rychlost 

φ (Pa-1.s-1) fluidita 

n (1) index toku 

μb (Pa.s) Binghamova viskozita 

Δydov (m) kavitační deprese 
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Úvod 

S příchodem průmyslové revoluce se začaly vyvíjet a objevovat i různé kapaliny, 

které měly jiné vlastnosti než má voda. Jednalo se především o oleje, různé pasty, 

chladicí kapaliny, ropa. Tyto kapaliny se od vody odlišují především viskozitou, která 

má velký vliv na jejich čerpání. Za účelem čerpání těchto kapalin bylo třeba 

konstruovat čerpadla, která by byla schopná čerpat tyto kapaliny.  Postupem času se 

ukázalo, že hydrostatická čerpadla mají lepší schopnosti čerpat kapaliny s vysokou 

viskozitou. Hydrodynamická se uplatnila především k čerpání kapalin s nízkou a 

střední viskozitou.   
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1 Viskozita kapalin 

1.1 Tekutiny 

Tekutinou rozumíme látky, jejichž společnou vlastností je tekutost. Tekutost je 

vlastnost látky téct, tzn., že částice látky se vůči sobě mohou relativně snadno 

pohybovat. Tekutiny jsou buď ideální, nebo stlačitelné. Mezi stlačitelné tekutiny se 

řadí kapaliny a vzdušiny. Kapalina je jedno ze skupenství látek. Částice kapaliny jsou 

relativně blízko sebe, nejsou však vázány v pevných polohách. Kapaliny dělíme na 

newtonské a nenewtonské. Vzdušina je souhrnný název pro plyny a páry. Částice 

plynu, plynné látky, jsou od sebe relativně daleko a nepůsobí na sebe přitažlivou 

silou. Pára je označení pro plynné skupenství nějaké látky. Páru lze zkapalnit 

isotermickou kompresí. 

1.2 Ideální kapaliny 

Ideální kapalinou rozumíme kapalinu bez vnitřního tření a dokonale 

nestlačitelnou. Při proudění nevznikají žádná smyková (tečná) napětí. Na rozdíl od 

ideálních kapalin dochází u skutečných k vnitřnímu tření a jsou mírně stlačitelné. 

Jestliže kapalina proudí a její molekuly jsou v pohybu vůči dvěma vrstvám majíc 

rozdílné rychlosti, vzniká mezi nimi smykové napětí. To se vytváří v důsledku 

působení viskozity kapaliny. 

                                                        
  

  
 (1.1) 

1.3 Viskozita kapalin 

Viskozita (vazkost) je jednou z charakteristik kapaliny. Je mírou vnitřního tření při 

laminárním proudění. Rozhoduje o silách působících na stěny, přenosu tepla 

v kapalině a především o tvaru proudového pole. V praxi rozlišujeme dvě viskozity. 

Dynamickou a kinematickou. Dynamická viskozita je součinitel úměrnosti smykového 

napětím v tekutině a gradientem rychlosti v tekutiny, ve směru kolmém k ploše. Značí 

se η a jednotka je [Pa.s] (kg.m-1.s-1). Převrácená hodnota dynamické viskozity je 

fluidita, neboli tekutost. Je to schopnost tekutiny téct, neboli částice látek se mohou 

vůči sobě relativně snadno pohybovat. Míra tekutosti je viskozita, která je definována 

výše. Tekutost vypočítáme vztahem. 

                                                         
 

 
 (1.2) 
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Obr. 1. Vznik smykového napětí v tekutině podle Newtona [6] 

Kinematická viskozita ν je poměr dynamické viskozity η a hustoty tekutiny ρ. 

Jednotka je [m2.s-1]. V praxi se také používá značení St [Stoke], nebo cSt [centi 

Stoke]. 1 St = 1 cm2.s-1 potom 1 cSt = 1 mm2.s-1. 

                                                           
 

 
 (1.3) 

Vliv působení viskozity lze demonstrovat jednoduchým pokusem, který jako první 

provedl Newton, viz Obr. 1. Mezi dvěma rovnoběžnými deskami je vazká kapalina. 

Spodní deska je v klidu, druhá deska (o ploše S) plave na hladině. Vzdálenost desek 

od sebe je „h“. V čase t =0 se začne horní deska pohybovat konstantní rychlostí v. 

Částice kapaliny se vůči pevné desce nepohybují. Relativní rychlost tekutiny je tedy 

k povrchu desky nulová. S narůstajícím časem se začne měnit rychlostní profil a 

hybnost tekutiny se zvyšuje. Po nějakém čase se vyvine plný lineární rychlostní profil. 

V tuto chvíli je k pohybu desky zapotřebí vyvinout sílu, jejíž velikost je daná 

Newtonovou rovnicí. 

                                                                 
 

 
  (1.4) 

odtud 

                                                                 
 

 
 (1.5) 

tento výraz zapíšeme v diferenciálním tvaru 

                                                             
  

  
     (1.6)  

                                                                 
  

  
  - gradient rychlosti [s-1] (1.7) 
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1.4 Newtonské a nenewtonské kapaliny 

Pokud mechanické vlastnosti kapaliny odpovídají výše uvedenému popisu reálné 

kapaliny, jedná se o tzv. newtonské kapaliny (Newtonova kapalina). Řadí se mezi ně 

převážná většina kapalin, jakož i voda. Existuje mnoho jiných reálných kapalin, které 

se vymykají oblasti teorie Newtonovy kapaliny. Jejich mechanické vlastnosti nelze 

popsat lineárním modelem kapaliny. Tyto kapaliny označujeme jako nenewtonské 

kapaliny (nelineárně viskózní látky). Jsou to látky, u kterých platí, že rychlost 

deformace není úměrná smykovému napětí. Jsou to např. substance obsahující 

polymerní a disperzní roztoky, melasa, barviva, taveniny, tixotropní barvy atd. Pro 

nenewtonskou kapalinu platí analogická rovnice jako pro newtonské kapaliny. 

                                                          
  

  
      (1.8) 

kde    je zdánlivá viskozita definovaná rovnicí. 

                                                          
 
  

  

 
 

 
 (1.9) 

Zdánlivá viskozita je pro nenewtonské kapaliny proměnnou veličinou. Její 

okamžitá hodnota se mění podle použitého napětí. Kromě zdánlivé viskozity se pro 

hodnocení nenew. kapaliny při smykovém napětí požívá také tzv. diferenciální 

viskozita. 

                                                              
  

  
 (1.10) 

Zdánlivá ani diferenciální viskozita nejsou parametry dané látky, přestože jejich 

hodnota závisí na rychlostním gradientu j a není konstantní. Proto je třeba pro 

ohodnocení těchto kapalin udávat jejich závislosti na smykovém napětí. Tyto 

závislosti se zpracovávají podobě tzv. tokových křivek, neboli reogramů. Nejčastěji se 

vynášejí smykové napětí  v závislosti gradientu rychlosti ve směru kolmém na směr 

pohybu, jak je uvedeno na obr 2. 

1.5 Rozdělení tříd nenewtonských kapalin 

Rozlišujeme tři třídy nenewtonských kapalin. Jsou to časově nezávislé, časově 

závislé a viskoelastické kapaliny. 

Časově nezávislé (obecně viskózní) nenewtonské kapaliny 

 Jedná se o takové kapaliny, u kterých je rychlost smyku v každém časovém 

okamžiku jednoznačnou funkcí pouze smykového napětí. 
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Časově závislé nenewtonské kapaliny 

Jedná se o komplexní systémy (kapaliny), u kterých vztah mezi smykovým 

napětím a rychlostí smyku závisí na čase, po který byla kapalina zatížena příslušným 

smykovým namáháním, nebo je tento vztah funkcí historie předchozí deformace 

kapaliny. 

Viskoelastické kapaliny 

Jedná se o takové komplexní systémy, které vykazují nejen vlastnosti poddajných 

těles, ale rovněž tak i tokové vlastnosti kapalin. Tyto systémy se tedy po provedené 

deformaci a následném odlehčení částečně elasticky zpětně přetvoří, tj. v rámci 

elastických přetvoření se přiblíží k původní konfiguraci. 

1.6 Reogramy 

Zavedeme-li do grafu hodnoty smykového tření τ a gradientu rychlosti J kapaliny, 

dostaneme tzv. tokové křivky, neboli reogramy. Pro vytvoření reogramů lze také 

dosadit logaritmy těchto parametrů. Jestliže dosadíme místo smykového tření 

hodnotu zdánlivé viskozity, dostaneme graf zdánlivé viskozity pro danou kapalinu. 

1) nenewtonská kapalina; 2) pseudoplastická kapalina; 3) dilatantní kapalina; 

4) skutečná plastická kapalina; 5) Binghamova – ideálně plastická kapalina 

1.7 Nejčastěji používané mocninné funkce 

Analytickým vyjádřením smykové rychlosti j na tečném napětí τ nenewtonských 

kapalin jsou mocninné funkce. Je mnoho reologických modelů. Nejčastěji používaná 

formulace dle autorů Ostwalda – de Waelea. Vychází z formulace rovnice pro 

nenewtonské kapaliny podle Newtona. 

Obr. 2. reogram a zdánlivá viskozity vybraných nenewtonských kapalin [6] 
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                                              (
  

  
)
 
 (1.11) 

τp – τ počáteční; K – součinitel konsistence; n – index toku 

K lze dohledat v příslušné literatuře řešící tuto problematiku. 

Hodnota n je pro newtonské a Binghamové kapaliny rovna jedné, pro dilatantní 

kapaliny je větší než jedna a pro skutečné plastické či pseudoplastická kapaliny 

menší než jedna. 

                                         
  

  
  

                                              
  

  
 

μB – Binghamova viskozita 

                                

                                        

                                     

 

nenewtonská kapalina – okamžitá hodnota viskozity se mění podle použitého napětí 

(puding, aj.) 

pseudoplastická kapalina – viskozita klesá s rostoucím gradientem rychlosti (roztoky 

a taveniny polymerů, roztoky mýdel, některé suspenze) 

dilatantní kapalina – viskozita roste s rostoucím gradientem rychlosti (rozpouštědla 

barev, některé nátěrové a tiskařské barvy, škrobové mazy, beton, arabská guma, 

med, aj.) 

skutečná plastická kapalina – pro malé rychlosti je viskozita vysoká, s rostoucím 

gradientem viskozita klesá, při dalším zvýšení se stává konstantní 

Binghamova kapalina – k toku dochází po překročení určitého smykového napětí 

(koncentrované kašovité a zrnité suspenze, průmyslové, odpadní, stokové kaly, řídké 

kaše, bahno, olejové barvy, aj.) 

 

Mocninové funkce jsou poměrně jednoduché a lze je s výhodou použít pro popis 

reologických vlastností většiny nenewtonských kapalin. Jsou však nepřesné, pokud 

reogramy vykazují inflexní body. Můžeme však jimi aproximovat v tomto případě 

alespoň část tokové křivky. 
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2 Závislost viskozity na teplotě 

Jak už jsem se dříve zmínil, velikost kinematické viskozity je závislá na poměru 

dynamické viskozity k hustotě. Avšak nejen to má vliv na dynamickou viskozitu. 

Obrovský význam má teplota a tlak. S rostoucí teplotou a klesajícím tlakem viskozita 

klesá! Vliv tlaku na viskozitu je zanedbatelný. Tyto změny je třeba brát v úvahu 

zejména u mazacích olejů. Pokles viskozity má tyto důsledky: 

 zhoršuje se mazání (snížení únosnosti kapalinného mazacího filmu) 

 narůstají průtokové ztráty (kapalinu lze snadněji protlačit netěsnostmi) 

 klesají tlakové ztráty (kapalina klade menší odpor proti proudění) 

V tabulce 1. je uveden příklad poklesu dynamické a kinematické viskozity pro 

vodu. V tabulce (2). jsou uvedeny příklady dynamické a kinematické viskozity pro 

různé kapaliny při teplotě 20 °C. 

Teplota vody t 

[°C] 

Dynamická viskozita η 

[mPa s] 

Kinematická viskozita  

[St] 

0 1,787 1,787 

5 1,519 1,519 

10 1,307 1,307 

20 1,002 1,004 

40 0,653 0,658 

60 0,467 0,475 

80 0,355 0,365 

100 0,282 0,294 

Tabulka 1. Dynamická a kinematická viskozita vody v závislosti ti na teplotě [12] 

Látka Dynamická viskozita η 

[mPa s] 

Kinematická viskozita  

[St] 

voda 1,00 1,06 

benzín 0,53 0,74 

etanol 1,20 0,12 

glycerín 1480 1310 

olivový olej 1,49 1,80 

Tabulka 2. Dynamická a kinematická viskozita látek při 20 °C [12] 
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Výrobci olejů uvádějí hodnoty viskozity pro různé typy olejů. Nejčastěji to bývá při 

40°C a 100°C. Z toho lze zjistit příslušný parametr a následně průběh viskozity. 

Viskozity také mohou být uvedeny v tabulkách, nebo častěji v grafech. 

2.1 Nízká viskozita 

Pří nízké hodnotě viskozity ztrácí olej mazací vlastnosti, tím dochází k většímu 

opotřebení součástí. Dochází k nárůstu průtokových ztrát. Při dlouhodobém provozu 

s nízkou viskozitou může dojít k zadření hydrogenerátoru. Je zaveden termín 

krátkodobá minimální viskozita. Je to hodnota viskozity, v níž je možné zařízení 

krátkodobě provozovat. Nejčastěji udávaná krátkodobá minimální viskozita výrobci je 

           . 

2.2 Vysoká viskozita 

Je-li viskozita vysoká, vznikají velké tlakové ztráty, které mají za následek 

pomalejší chod mechanismu. V horším případě může dojít k jeho úplnému zastavení. 

V sacím potrubí dochází k vylučování vzduchu z oleje. To může zapříčinit vznik 

kavitace, která je nežádoucí. Dále dochází k nárůstu tlakových ztrát při vstupu 

kapaliny do hydromotoru. Jestliže je viskozita příliš vysoká, nedojde vůbec k nasátí 

Obr. 3. Závislost viskozity některých olejů na teplotě [5] 
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kapaliny do sacího potrubí a hydrogenerátoru. Výrobci hydraulických prvků uvádějí u 

produktů tzv. startovací viskozitu. Jedná se o maximální viskozitu, při které 

hydrogenerátor může pracovat.  

Dalšími zavedenými pojmy je provozní viskozita a optimální viskozita. Provozní 

viskozita je uvedena v určitém rozsahu, např.                 . Při optimální 

viskozitě je dosaženo nejlepší účinnosti. Průtokové a tlakové ztráty jsou vyvážené. 

2.3 Viskózní třídy  

Při volbě oleje je třeba uvažovat teplotu pracovního prostředí a teplotu 

mechanismu. Podle limitních hodnot viskozity zvolíme viskózní třídu oleje. Nejčastěji 

používaných tříd je šest. 

viskózní třída 

střední 

viskozita při 

40°C 

viskózní 

rozmezí při 

40°C 

popis použití 

dle ISO 3448 [mm2∙s-1] [mm2∙s-1]  

ISO VG 10 10 9,0 - 11,0  

ISO VG 22 22 19,8 - 24,2 arktické podmínky 

ISO VG 32 32 28,8 - 35,2 zimní provoz ve střední Evropě 

ISO VG 46 46 41,4 - 50,6 letní provoz 

ISO VG 68 68 61,2 - 74,8 tropické podmínky 

ISO VG 100 100 90 - 110 obvody s velkým vývinem tepla 

Tabulka 3. tabulka viskózních tříd 

2.4 Závislost viskozity oleje na teplotě 

Je několik matematických vztahů, kterými lze vyjádřit závislost viskozity na 

teplotě. Následující rovnice (2.1), (2.2) jsou pro minerální oleje, jakožto nejčastěji 

používané médium hydraulických mechanismů. 

                                                   
  (    ) (2.1) 

η0 je dynamická viskozita při teplotě T0 [K], a je parametr závislý na druhu 

pracovní kapaliny [K-1] 

                                                     (
  

 
)
 
 (2.2) 

η0 je dynamická viskozita při teplotě t0 [°C], c je parametr pro minerální oleje ležící 

v rozmezí           pro teplotní rozsah          . 
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3 Měření viskozity 

3.1 Kapilární viskozimetry 

Měření vychází z Hagen – Poiseuilleova zákona pro laminární proudění tekutiny 

v trubici kruhového průřezu. Při laminárním toku kapaliny kapilárou (známe vnitřní 

průměr d a délku l) je dynamická viskozita úměrná objemovému průtoku Q a 

tlakovému spádu mezi začátkem a koncem kapiláry. Při měření je důležité dodržet 

laminární proudění v kapalině. Neodporučuje se pracovat s hodnotami blížícími se 

Re=2 320. Optimální hodnota pro měření je Remax = 1 000. 

Kapilární viskozimetr přetlakový (Obr. 4) 

Je vhodný i pro měření renogramu suspenzí. Měřený vzorek je v nádobě s víkem. 

Do nádoby viskozimetru je přiváděn přes redukční ventil plyn, který zvyšuje tlak 

působící na kapalinu. Maximální tlak plynu může dosahovat až několik MPa. Nádoba 

viskozimetru má vnější opláštění z důvodu možnosti temperování zkoušeného 

vzorku. Nádoba je opatřena míchadlem, nálevným otvorem a měřítkem výšky hladiny. 

Objemový průtok se měří pomocí stopek a odměrné nádoby, nebo vážením. Vážení 

je přesnější. 

Obr. 4 Přetlakový kapilární viskozimetr [6] 
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Ostwaldův viskozimetr (Obr. 5) 

Do levé trubice se nalije určitý objem měřené kapaliny, ta se nasaje hadičkou 

nasazenou na pravou trubici cca do poloviny horní nádobky nad horní rysku Z1 . Nato 

se změří doba, za kterou vlastní tíhou proteče kapilárou (K) známý objem tekutiny 

mezi značkami (Z1) a (Z2). Viskozimetr se vyrábí s různým průměrem kapiláry, proto 

je možné měřit viskozity kapalin v širokém intervalu viskozit. 

Ubbelohdeův viskozimetr (Obr. 6) 

Trubicí 1 se do viskozimetru nalije tolik kapaliny, aby hladina ležela v nádobce (D) 

mezi značkami (c) – (d). Po vytemperování vzorku nasajeme měrnou kapalinu do 

poloviny baňky A, přičemž trubka 2 je vhodně uzavřena. Pak se uvolní otvory trubice 

(2) a (3) a měřená kapalina se nechá volně stékat. Měří se doba průchodu mezi 

ryskami (Z1) – (Z2). Viskozimetr se vyrábí s různým průměrem kapilár, každá kapilára 

je vhodná pouze pro určitý rozsah kinematické viskozity. 

Vogel – Ossagův viskozimetr (Obr. 7) 

Skládá se z nádobky se zkoušenou kapalinou (1), skleněné kapiláry (K) s 

připojenými nádobkami kulového tvaru (2), odsávacího zařízení nebo přívodu 

tlakového média (3) a teploměru (4). Kinematická viskozita se měří tak, že odsávacím 

zařízením, pumpičkou, se zvedne hladina měrné kapaliny nad značku (Z1) a pak po 

odpojení pumpičky se měří doba T1 poklesu hladiny mezi značkami (Z1) – (Z2). 

Dynamická viskozita se měří připojením nátrubku 3 na zdroj tlaku odpovídající účinku 

kapalinového sloupce               a měří se doba T2 vzestupu hladiny 

kapaliny mezi značkami (Z2) – (Z1) 

  

Obr. 6. Ubbelohdeho 
viskozimetr [6] 

Obr. 5. Ostwaldův 
viskozimetr [6]  

Obr. 7. Vogel-Ossagův 
viskozimetr [6] 



23 
 

3.2 Výtokové viskozimetry 

Stejně jako kapilární viskozimetry vychází výtokové viskozimetry z Hagen-

Poiseuilleova zákona. Měření probíhá tak, že se nejdřív změří doba výtoku 

definovaného objemu vody, nebo jiné známé kapaliny, při zvolené teplotě. Poté 

změříme dobu výtoku stejného objemu měřené kapaliny při zvolené teplotě. Viskozitu 

stanovíme jako poměr těchto dvou naměřených časů. Hodnotu viskozity také 

můžeme stanovit jako dobu výtoku. Výtok kapaliny se uskuteční vlastní tíhou, nebo 

v méně častých případech se stačí pístem, nebo plynem na hladinu kapaliny. 

Englerův viskozimetr (Obr. 8) 

Skládá se z válcové nádoby průměru 106mm. Nádoba je opatřena kapilárou 

délky 20mm vnitřního průměru 2,9mm. Ten se mírně zužuje na průměr 2,8 mm. 

Nádoba je přikryta dvojitým víkem. Shora je kapilára uzavřena tyčinkou ukončenou 

hrotem nebo kuličkou. Nádoba je obklopena vodní lázní, která se dá zahřát na 

požadovanou teplotu. Měřená kapalina se nalije do nádoby v takovém množství 

(240cm3), aby sahala ke třem hrotům v nádobě. Viskozita se určuje jako poměr doby 

výtoku T o objemu 200cm3 měřené kapaliny při námi zvolené teplotě, k době výtoku 

teplé destilované vody Tv stejného objemu při 20°C. Viskozita je v stupních Eulera. 

Redwoodův viskozimetr (Obr. 9) 

Měření probíhá podobně jako u Eulerova viskozimetru. Viskozimetr se skládá 

z nádoby s měřenou kapalinou a hroty zajišťující konstantní objem měřené kapaliny 

ve viskozimetru. Ve dně nádoby je achátová tryska. Trysku uzavírá kulička s tyčinkou 

čouhající nad měřený roztok. Stejně jako u Eulerova viskozimetru i zde je kolem 

nádoby s měřeným vzorkem nádoba s vodou zajišťující temperování vzorku. Pro 

teplotu nad 100°C se temperování vzorku provádí válcovým olejem. Měří se tak, že 

se změří doba výtoku 50cm3 měřeného vzorku. Měřená doba je měřítkem velikosti 

viskozity. Lze použít dvě kapiláry různého průměru. Kapilára s průměrem 1,62mm a 

délky 10mm se používá při době výtoku menší než 2000 sekund. Druhá kapilára má 

průměr 3,5mm a délku 5mm. Rozdíl měřených časů pro stejnou kapalinu je u první 

kapiláry 10x větší než u druhé kapiláry. 
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Sayboltův viskozimetr 

Při měření se změří doba výtoku 60cm3 měřené kapaliny. Tato doba se pak rovná 

číslu SUS (Saybolt Universal Seconds). K Sayboltovému viskozimetru jsou dvě 

kapiláry. První má průměr 1,765±0,15mm a délku 12,25mm. Druhá má průměr 

3,15±0,02mm a délku 12,25mm. První kapilára se používá, je-li doba výtoku menší 

než 500 sekund. Minimální doba výtoku je 30 sekund. Výsledná hodnota SUS se 

přepočítá na jednotku centi Stokes. 

3.3 Tělískové viskozimetry 

Měření je založeno na principu odporu tělesa v kapalině. Tělísko, nejčastěji 

hladká koule, padá v měřeném vzorku a počítá se doba pádu. Tělískových 

viskozimetrů je mnoho druhů. Všechny pracují na stejném principu. Pomocí vzorců 

vypsaných v literatuře každého viskozimetru se pak dopočítává dynamická viskozita. 

Literatura je při zakoupení součástí viskozimetru, nebo je vzorce možno dohledat 

v příslušné literatuře. 

Stokesův viskozimetr 

Jeden z nejjednodušších tělískových viskozimetrů. Skleněným válcem naplněným 

měřenou kapalinou padá kulička. Průměr kuličky musí být výrazně menší než průměr 

válce. Na válci jsou vyznačeny dvě rysky. Počítá se doba pádu mezi nimi. Ze známé 

hustoty kuličky a měřené kapaliny se vypočítá dynamická viskozita. 

 

Obr. 8 řez Englerovým viskozimetrem [6] Obr. 9 řez Redwoodovým viskozimetrem [6] 
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Bublinkový viskozimetr 

Namísto padající kuličky se ve válci pohybuje vzduchová bublinka. Měří se 

rychlost stoupáni bublinky. Ta je měřítkem viskozity. Skleněné trubičky jsou průměru 

10,65mm nebo 10,75mm. Na trubičce jsou dvě rysky. Trubička se naplní měřenou 

kapalinou až po rysku, která je ve vzdálenosti 100mm od dna. Trubička se uzavře 

zátkou. Mezi Zátkou a hladinou měřené kapaliny je vzduchová mezera. Zátka musí 

být od dna vzdálena 108mm. Známe tedy objem vzduchu. Měří se dvojím způsobem. 

Relativním a absolutním. U relativního měření se naměřené hodnoty porovnávají 

s hodnotami známého vzorku. U měření absolutního se měří čas dráhy bublinky ve 

vzdálenosti 73mm, 1 sekunda se pak rovná viskozitě 1St. 

Hopplerův viskozimetr 

Kulička padá ve skleněné trubici skloněné od vertikály o 10°. Měří se doba pádu 

kuličky mezi ryskami trubičky. Měření je velice přesné. K dispozici je široká škála 

kuliček z různých materiálů. Lze tedy měřit ve velkém rozsahu viskozity. Vzorek lze 

temperovat. Kolem trubic s měřeným vzorkem je další nádoba s vodou, kterou lze 

zahřívat a tím vzorek temperovat. 

Reoviskozimetr s tlačnou kuličkou 

Konstrukce se od předešlých viskozimetrů liší. Přístroj lze použít pro měření 

vysoko viskózních kapalin i nenewtonských kapalin. Trubicí s měřeným vzorkem je 

protlačována kulička, nebo váleček. Ty jsou spojeny pomocí tyčinky s vahadlem. 

Vahadlo se zatěžuje závažím. Vhodným indikátorem se měří dráha kuličky a 

současně i čas, za kterou kulička propadá určitou dráhu. Lze měřit dynamickou 

viskozitu až do 4MPa. 

Viskozimetr s elektromagneticky ovládanou kuličkou 

Skládá se z trubice s měřenou kapalinou. Ta je v horní části opatřena 

elektromagnetem. Po zapnutí se feromagnetická kulička umístěna na dně nádoby 

začne zvedat nahoru. Po vypnutí elektromagnetu začne kulička padat ke dnu. Kulička 

musí projít určitou dráhu. Měří se čas, za jak dlouho kulička tuto dráhu urazí. Na dně 

nádoby je umístěn magnetický snímač, který určí, kdy kulička dosedla na dno 

nádoby. Velikost viskozity se dopočítá. 

Pístový viskozimetr podle Norcrosse 

Do válce naplněného měřenou kapalinou je vlastní tíhou zasouvám píst. Kapalina 

z válce odtéká. Po dosednutí se píst vytáhne a cyklus se opakuje. Měřítkem je doba 

pádu pístu. 
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3.4 Rotační viskozimetry  

Hlavními částmi rotačního viskozimetru jsou nádržka s měřeným vzorkem, válec, 

senzor momentu a motor. Válec se otáčí v nádržce s měřenou kapalinou. Nebo se 

otáčí nádržka s kapalinou, která roztočí válec. Měří se buď úhlová rychlost nebo 

počet otáček za čas ustáleného pohybu jednoho z rotačních prvků. Určují se také 

údaje o odporu kapaliny proti smykovému namáhání v důsledku vzniku gradientu 

rychlosti. Tím vzniká odpor, který se projevuje jako krouticí moment. Rotační 

viskozimetr je nejčastěji konstruován ve třech provedeních a to dva souosé válce, 

nebo kužel – deska, nebo dvě desky. Rotační viskozimetry jsou často montovány 

v průmyslových, potravinářských, chemických, petrochemických a jiných průmyslech. 

Montují se přímo do potrubní trati, nebo nádrže. Rotační viskozimetry se konstruují i 

jako ruční přenosné. 

Uspořádání souosých válců 

Můžou nastat dva případy, otáčí se vnitřní válec, nebo se otáčí vnější válec. 

Rotuje-li válec vnitřní, jedná se o Couettovo proudění. Rotuje-li válec vnější, jedná se 

o systém Saerle. Pro výpočet nezáleží, který z válců se otáčí. Uvažuje se relativní 

rychlost obou válců. Z praktického hlediska je doporučováno uložení Couett. 

Viskozimetry se od sebe liší především v provedení pohonu otáčejícího se válce a 

způsobem měření krouticího momentu. 

Uspořádání kužel – deska 

Z hlediska konstrukce je vhodný pro měření nenewtonských kapalin. Především 

pro jednoduchost výpočtových rovnic. Opět je v provedení kužel rotuje a deska stojí, 

nebo deska rotuje a kužel stojí. Konstrukce může být i jako oboustranný kužel. Tím 

se zabrání nepřesnému měření při jistých kritických otáčkách. 

3.5 Vibrační viskozimetry 

Vibrační viskozimetry se začaly konstruovat teprve nedávno. Princip měření 

vychází z tlumení kmitavého pohybu tělesa, nebo se měří velikost budícího proudu 

potřebného pro rezonanci dvou kovových destiček na konstantní frekvenci 30Hz 

s amplitudou 1mm. Přístroj je potřeba připojit k PC. Výpočet provádí software. 

K měření vibračním viskozimetrem stačí jen malé množství měřené kapaliny. 

Přesnost těchto viskozimetrů je díky technické konstrukci velice vysoká. 
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4 Rozdělení čerpadel 

Čerpadla jsou velice důležitým prvkem v širokém rozsahu použití, především 

strojním a vodohospodářském. V průmyslu, ale i mimo něj je velký rozsah použití 

kapalin s různými vlastnostmi, především s rozdílnou viskozitou. S tím je spjata i 

doprava těchto kapalin. V praxi se používá velké množství různých čerpadel 

v závislosti právě na rozdílných vlastnostech dopravované kapaliny. Každé čerpadlo 

má jiný princip funkce přeměny mechanické energie na potencionální. Podle toho 

rozdělujeme čerpadla do dvou skupin a to na hydrostatická a hydrodynamická.  

4.1 Hydrostatická čerpadla 

Hydrostatická čerpadla (dále jen HS čerpadla) přeměňují mechanickou energii na 

energii hydraulickou přímo posuvným nebo rotačním pohybem pracovního prvku. Už 

z principu konstrukce jsou HS čerpadla určena k čerpání vazkých kapalin. Tlak 

kapaliny ve stroji je hydrostatický a nezávisí na kinematických hodnotách proudového 

pole (rychlosti a poloze). Značná nevýhoda HS čerpadel je v periodičnosti pracovního 

procesu. Tu lze snížit zavedením několika HS čerpadel najednou, nebo několika 

funkčními prvky. HS lze rozdělit do dvou skupin. Rotační objemová čerpadla a 

čerpadla s kmitavým pohybem. Mezi objemová řadíme zubové, vřetenové, 

lamelové, objemové čerpadla s neokrouhlými kotouči, rotační pístové, peristaltické. 

Mezi čerpadla s kmitavým pohybem řadíme čerpadla membránové, pístové, 

plunžrové. Rotační objemová čerpadla dodávají kapalinu plynuleji, než čerpadla 

s kmitavým pohybem. Při používání rotačních objemových čerpadel se díky plynulosti 

dodávané kapaliny nemusejí do hydraulického obvodu zařazovat vzdušníky. 

4.1.1 Rotační objemová čerpadla 

Zubová čerpadla 

 

Zubová čerpadla se nejčastěji používají k dopravě samomazných kapalin, jako 

chladicích kapalin pro obráběcí nástroje, mazacích olejů pro motory, turbíny, obráběcí 

stroje a mnoho dalších účelů. Skládá se z rotoru a statoru. Tělo čerpadla je tvořeno 

statorem a víky. Rotor tvoří hřídele a ozubená kola (dvě nebo i více). Kapalina je 

dopravována prostory mezi tělesem čerpadla a zubovými mezery. Kapalina je hnána 

do výtlačného prostoru. Způsob, jakým čerpadlo funguje, je velice vhodný k čerpání 

Parametry čerpadla pro čerpadlo s dvěma ozubenými koly s vnějším ozubením 

geometrický objem Vg [cm3] otáčky n [min-1] max. tlak pmax [MPa] 

0,4 ÷ 1400 80 ÷ 1450 21 
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viskózních kapalin. Aby zubové čerpadlo mělo dobrou účinnost, musejí být zuby 

přesně frézovány a boky zubů musí být dostatečně tvrdé.  

Jsou kladeny velké nároky na radiální a axiální vůle mezi ozubenými koly a 

tělesem čerpadla. Kapaliny s nízkou hodnotou viskozity vyžadují malou vůli. Při velké 

vůli by docházelo k velkým objemovým ztrátám. U kapaliny s vysokou viskozitou jsou 

vůle větší. Objemová účinnost se snižuje, ale dochází k značnému snížení třecích 

ztrát. 

 

 

 

 

 

 

 

Vřetenová čerpadla 

Parametry pro třívřetenové čerpadlo 

geometrický objem Vg [cm3] otáčky n [min-1] max. tlak pmax [MPa] 

2 ÷ 1500 10 ÷ 22 000 22 

 

Činná část čerpadla je jedno, nebo více rotujících vřeten šroubovitého tvaru. 

Zubové profily šroubových vřeten můžou být různé. Řídí se především počtem vřeten 

a způsobem pohonu. Vřetena, která jsou spřažená, nebo opatřená trapézovým nebo 

plochým profilem zubů, vyžadují nucený rotační pohyb pomocí ozubených kol. 

Vřetena s evolventním, nebo cykloidním ozubením nepotřebují nucený rotační pohyb. 

Vedlejší vřetena jsou poháněna jen tlakem kapaliny. Vřetenové čerpadlo pracuje 

podobně jako zubové. V sacím prostoru se při otáčení vřeten část kapaliny oddělí a 

následně je dopravena do výtlaku. Pohyb kapaliny je ve směru osy rotoru, nedochází 

tak ke kompresi v záběrové oblasti. Proto je chod vřetenového čerpadla klidnější a 

snese vyšší otáčky, než čerpadlo zubové. Čerpadla lze rozlišovat podle počtu vřeten 

na jednovřetenová, dvouvřetenová a třívřetenová. V praxi se nejčastěji používají 

jednovřetenové a třívřetenové provedení. Vřetenová čerpadla jsou vhodná k čerpání 

vazkých kapalin. 

 

 

Obr. 10 Rozdělení zubových čerpadel podle proudu [3] 

a – jednoproudá, b- dvouproudá, c - čtyřproudá 
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Objemová čerpadla s neokrouhlými rotujícími kotouči 

Parametry čerpadla 

geometrický objem Vg [cm3] otáčky n [min-1] max. tlak pmax [MPa] 

až 20 000 20 ÷ 1450 2,5 

 

Čerpání funguje stejně jako u zubových čerpadel. Místo ozubených kol se v tomto 

případě proti sobě otáčejí dva stejné neokrouhlé kotouče tvaru půlměsíce, nebo 

jiného tvaru. Odvalování je synchronizováno ozubenými koly. Zuby jsou opatřeny 

výměnnými klínovými vložkami k zajištění těsnosti. Kapalina je nasávána a 

mezizubovými prostory dopravována do výtlačného hrdla. Tento typ čerpadla je 

vhodný k dopravě samomazných i nesamomazných kapalin hustých nebo viskózních 

bez mechanických přimíšenin, např. nafta, oleje, dehty, laky, tuky, mýdla, sirupy, 

melasa. Čerpat bez chlazení ucpávek lze do 80 °C. Při chlazení ucpávek pak lze 

čerpat až do 120 °C. Lze dopravovat látky s viskozitou až 300 cSt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Vřetenová čerpadla [3] 

a – jednovřetenové, b- třívřetenové 

Obr. 12 Neokrouhlé kotouče [3] Obr. 13 Tvary rotujících neokrouhlých kotoučů [3] 
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Lamelová čerpadla 

Parametry pro čerpadlo s výstřednou kruhovou dráhou statoru 

geometrický objem Vg [cm3] otáčky n [min-1] max. tlak pmax [MPa] 

až 10 000 280 ÷ 1450 16 

 

Čerpadlo je tvořeno statorem a rotorem. Stator se skládá z tělesa čerpadla 

s válcovým prostorem, který uzavírají boční víka. Ve válcovém prostoru se nachází 

rotor. Rotor čerpadla tvoří kotouč, který má po své pracovní délce výřezy, ve kterých 

se s minimální vůlí radiálně pohybují lamely. Výřezy jsou skloněny proti smyslu 

otáčení rotoru. Rotor je v tělese čerpadla uložen excentricky. Díky tomu dochází při 

otáčení rotou k vysouvání a zasouvání lamel. Lamelová čerpadla se vyrábějí 

s plynule proměnným i stálým průtokem kapalin. Vesměs jsou určena k dopravě olejů 

k hydraulickým pohonům. Konstruují se pro dopravu až 100 l/min. Dosahují i přes 

90% objemové účinnosti.  Na plochách rotoru a lamelách dochází k značnému 

opotřebení, proto jsou zhotoveny z legovaných kalených ocelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Čerpadla s kmitavým pohybem 

Pro dopravu kapalin se používají především odstředivá čerpadla, ale i čerpadla 

s kmitavým pohybem a to díky jejích vlastnostem, které jsou: 

 vysoká účinnost i při dopravě kapaliny do velké výšky při malém průtoku 

 k čerpání viskózních a hustých kapalin 

 příznivé energetické poměry při chodu bez tlaku (naprázdno) 

Obr. 14 Rotory lamelových čerpadel [3] 

Obr. 15 Lamelová čerpadla [3] 

a – jednoduché, b - dvojité 
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 možnost přesné a plynulé regulace průtoku v širokých mezích (některá 

čerpadla jsou schopna reverzování) 

 jednoduché a okamžité přizpůsobení tlakovým poměrům ve výtlačném 

potrubí 

 vysoká životnost a s tím spojená snadná a levný údržba 

Činná část čerpadla (píst, plunžr, membrána) vykonává přímočarý vratný pohyb. 

Střídavě zmenšuje a zvětšuje pracovní prostor vyplněný kapalinou. Čerpadla 

s kmitavým pohybem se nejčastěji používají k těmto účelům: 

 čerpání z nádrže níže položené do nádrže výše položené (obě nádrže 

jsou otevřené), čerpadlo překonává výškový rozdíl obou hladin a na obě 

nádrže působí atmosférický tlak 

 k přečerpávání kapaliny z nádob pod tlakem, je potřeba překonávat rozdíl 

tlaků v nádobách, popřípadě i rozdíl výšek hladin 

Během jednoho cyklu vykoná čerpadlo dva úkony, sání a výtlak. Při sání se činná 

součást vysouvá z pracovního prostoru, zvětšuje se objem pracovního prostoru. 

Vzniká podtlak, otevře se sací ventil a kapalina ze sacího potrubí zaplní celý 

prostor pracovního prostoru. Při výtlaku se činná součást zasouvá do pracovního 

prostoru, ten se zmenšuje a vzniká v něm tlak. Kapalin pod tlakem uzavře sací 

ventil a otevře výtlačný, kterým kapalina proudí to výtlačného potrubí. 

Podle typu pohonu můžeme rozdělit čerpadla takto:  

a) s klikovým mechanismem: U pomaloběžných čerpadel pro čerpání 

hustých nebo abrazivních kapalin je v převodové skříni čerpadla 

předlohový hřídel pro redukci otáček. K tomu se využívá převod 

s ozubenými koly čelními, kuželovými nebo šroubu se šroubovým kolem. 

b) bez klikového mechanismu: Pohyb pístu nebo plunžru je odvozen od 

pohybu pístu parní části čerpadla, se kterou je spojen pístnicí. 

c) membránová: Pohyb membrány je odvozen od pohybu klikového 

mechanismu, vačky nebo výstředníku. Membránu lze ovládat tlakovou 

kapalinou nebo plynem. 

Činná část čerpadla nemusí být vždy jen na jedné straně pracovního prvku. 

Čerpadla se pak dělí podle činnosti na: 

a) jednočinná: Kapalina je dopravována jen jednou stranou činné součásti. 

b) dvojčinná: Obě strany funkční části jsou pracovní. Při zdvihu jedna strana 

kapalinu nasává a druhá vytlačuje.  Každá strana má vlastní ventily. 

c) diferenciální  
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Někdy je do soustavy potřeba aplikovat čerpadlo s více písty. Mluvíme potom o 

rozdělení podle počtu válců. Čerpadla se potom dělí na jednoválcová, dvouválcová, 

tříválcová i s větším počtem válců. Tato čerpadla jsou také jednočinná, dvojčinná, 

diferenciální. Jednotlivé sací a výtlačné zdvihy po sobě musí následovat 

v pravidelných intervalech. 

Pokud čerpadlo zaujímá určitou polohu, například vodorovnou, svislou, nebo je-li 

nakloněno pod určitým úhlem, je rozdělení následující: 

a) Ležatá (horizontální). Činná součást vykonává pohyb ve vodorovné 

rovině. 

b) Stojatá (vertikální). Činná součást vykonává pohyb v rovině vertikální. 

c) Radiální. Činné součásti, nejčastěji plunžry, jsou uspořádány kolem 

hnacího hřídele a konají vůči němu pohyb ve směru radiálním, nebo 

přibližně radiálním. 

d) Axiální. Plunžry jsou uspořádány kolem hnacího hřídele. Pohyb plunžrů je 

rovnoběžný, nebo přibližně rovnoběžný vůči ose hnacího hřídele. 

Pokud porovnám HS čerpadla podle možnosti čerpání vazkých kapalin, v praxi je 

velice rozšířené zubové čerpadlo s dvěma vnějšími ozubenými koly. Lze s ním čerpat 

kapaliny s velkým rozsahem viskozity a i některé pasty. Dosahují vysokých tlaků, ale 

jsou určena především pro malé průtoky. Zubová čerpadla s vnitřním ozubením jsou 

pouze pro nízké tlaky, dosahují ale vyššího objemového průtoku než s vnějším 

ozubením. U čerpadel s neokrouhlými kotouči vlastnosti záleží na konstrukci 

oběžných kol. Dokáží čerpat vysoce viskózní kapaliny, kapaliny obsahující pevné 

kusy, nebo sypké látky. Dosahují pouze cca 700 min-1. Lamelové čerpadla jsou pouze 

pro kapaliny s nízkou viskozitou, ale dokáží čerpat kapaliny s pevnými většími kusy 

při dosažení nízkých a středních tlaků. Pístová čerpadla se vyznačují velkým 

výstupním tlakem a velkým objemem dopravované kapaliny. Jsou vhodná k práci 

s kapalinami vyšší viskozity. 

4.2 Hydrodynamická čerpadla 

Mechanická energie je převáděna na hydraulickou nepřímo. Změna probíhá přes 

kinetickou energii kapaliny. Tlak kapaliny je závislý na kinematických hodnotách 

proudu kapaliny. Tlak kapaliny p je tedy hydrodynamický. Hydrodynamická čerpadla 

dělíme podle průtoku kapaliny. 

A. s axiálním vstupem kapaliny do oběžného kola 

1) radiální (odstředivá) 

2) diagonální (šroubová) 

3) axiální (vrtulová) 
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B. s bočním vstupem kapaliny do oběžného kola 

1) lopatková samonasávací 

2) turbínová 

 

 

 

 

 

 

Radiální a diagonální čerpadla nasávají kapalinu axiálně do rotujícího oběžného 

kola (1). Kapalina prochází přes lopatky, které kapalinu roztáčejí a udílí ji tlak. 

Kapalina rotuje ve spirále, nebo rozváděcím kole (2) a je vytlačována ven. Axiální 

čerpadla pracují obdobně jako diagonální, nebo radiální. Rotující oběžné kolo uděluje 

kapalině rychlost a tlak. Kapalina se ale pohybuje axiálně.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Oběžná kola [3] 

a, b – odstředivá radiální, c – odstředivé diagonální, c – axiální (vrtulové) 

Obr. 17 Oběžná kola [3] 

a – lopatkové, b - turbínové 

Obr. 18 Směr proudění kapaliny v oběžném a rozváděcím kole [3] 

1 – oběžné kolo, 2 – rozváděcí kolo, 3 - kanál 
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U kapalin s vysokou viskozitou nedojde k dostatečné odstředivé rychlosti 

kapaliny, v důsledku jejich vlastností, proto nejsou vhodná k jejich čerpání.  

Hydrodynamickými čerpadly lze čerpat kapaliny s viskozitou vyšší než je 

viskozita vody za předpokladu změn charakteristik čerpadla. V důsledku čerpání 

kapaliny s vyšší viskozitou dochází k značnému zvýšení příkonu a snížení účinnosti a 

měrné energie čerpadla. Proto se hydrodynamické čerpadla používají především 

k čerpání vody. Výjimkou jsou kalová čerpadla, která jsou konstruována k čerpání 

jímek, septiků, znečištěné vody například bahnem. Celková konstrukce kalových 

čerpadel je masivnější než u běžných hydrodynamických čerpadel. Také oběžné kolo 

je z kvalitnějších a pevnějších materiálů, aby zajistilo delší životnost čerpadla. 

5 Přepočet charakteristik HD čerpadla při čerpání 
vazkých kapalin, aplikace na konkrétní příklad 

Změna charakteristiky čerpadla způsobená vlastnostmi kapaliny se obvykle 

porovnává s charakteristikou čerpadla pracující s vodou. Hustota kapaliny nemá vliv 

na parametry Q, Y, η, ale příkon závisí na hmotnostním průtoku (ρ * Q). S rostoucí 

viskozitou kapaliny se mění parametry Q, Y, P, η. Směrodatné je Re kritérium, podle 

něhož jsou odvozeny empirické součinitele používané k přepočtu parametrů čerpadla 

v závislosti na vazkosti média. Čím více roste vazkost kapaliny, tím více vzrůstají 

hydraulické ztráty, klesá měrná energie a hydraulická účinnost čerpadla. Zvyšuje se 

příkon čerpadla a snižuje se účinnost v důsledku zvýšení tření disků oběžného kola. 

Chceme-li přepočítat charakteristiky čerpadla, vycházíme z charakteristiky naměřené 

na vodě. Hodnoty parametrů pro vodu je nutné přepočítat pomocí korekčních 

součinitelů, které jsou shrnuty v diagramech nebo monogramech sestavených na 

základě měřených charakteristik pro vazké kapaliny. V literatuře lze nalézt reogramy 

a přepočty zpracované různými autory, např. [1, 2, 3] 

 

Obr. 18 Tvary oběžných kol kalového čerpadla [7] 
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5.1 Měření charakteristiky čerpadla 

Součástí práce bylo měření charakteristiky čerpadla Helix V 1608-1/16/E/400-50 

na vodní trati v laboratoři hydrauliky. Jedná se o vysokotlaké odstředivé čerpadlo. 

Čerpadlo je vysoce účinné, vícestupňové, s normálním sáním ve vertikálním 

provedení. Více informací je v příloze [1]. Jmenovité hodnoty uvádím v tabulce 4. 

Jelikož není vodní trat zkonstruována pro dosažení jmenovitých hodnot čerpadla, 

měření bylo provedeno pro hodnoty otáček 600, 1200, 1800 min-1. Pro každé otáčky 

jsem provedl 13 měření, u kterých jsem sledoval průtok a tlaky na sání a výtlaku 

čerpadla. Průtok jsem reguloval škrtícím ventilem od maximálního průtoku po průtok 

nulový. 

průtok Q 21,5 m3/h 

otáčky n 2900 min-1 

dopravní zdvih h 62,5 m 

účinnost η 70 % 

výkon P 5,5 kW 

Tabulka 4. Jmenovité hodnoty čerpadla 

5.2 Porovnání naměřených a katalogových charakteristik 

Charakteristiky čerpadla při jmenovitých otáčkách 2900 min-1 byly dostupné z 

technické dokumentace, viz příloha [2]. Pro srovnání s měřením jsem je zpracoval 

v programu MS Excel. Pomocí afinních vztahů (5.1) a (5.2) jsem hodnoty průtoku a 

měrné energie přepočítal na otáčky, při kterých jsem měřil. Naměřené hodnoty jsem 

Obr. 19 Změna charakteristiky čerpadla při změně viskozity [1] 
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taktéž zpracoval v Excelu a graficky porovnal předpokládané a naměřené 

charakteristiky čerpadla. Z grafu lze vidět, že mnou naměřené charakteristiky se 

dobře shodují s průběhem závislostí Y=f(Qv) odvozenými pomocí afinních vztahů. 
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Pomocí afinních vztahů lze také určit průběh příkonu P (5.3), kavitační depresi 

Δydov (5.4) a krouticího momentu Mk (5.5) v závislosti na průtoku Q při změně otáček 

n. 
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5.3 Přepočet charakteristik čerpadla podle lit. [1] 

Při přepočítávání charakteristik čerpadla z vody na vazkou kapalinu jsem 

pracoval s katalogovými charakteristikami uvedenými v příloze č. [2]. Pro hodnoty 

zvoleného poměrného průtoku jsem odečetl hodnoty Y, P, η a ty jsou uvedeny v 

tabulce (5). Přepočet charakteristiky jsem provedl pro dva oleje VG 32 a VG 100. 

Z grafu Obr. 20 uvedeného v literatuře [1] jsem odečetl opravné koeficienty pro různé 

hodnoty poměrného průtoku a zapsal je do tabulky. 

0
100
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1100

0 0,002 0,004 0,006 0,008

Y
 [

J*
kg

-1
] 

Qv [m3*s-1] 

porovnání charakteristik čerpadla 

n jme. 2900

n 1800

n 1200

n 600

1. měření n 600

2. měření n 1200

3. měření n 1800

Graf 1 Porovnání katalogových charakteristik čerpadla s naměřenými charakteristikami 
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Q/Qn Q [m3/s] Y [J/kg] P[kW] η [%] 

0 0 1030 2,2 0 

0,1 0,000597 1020 2,6 28 

0,3 0,001792 995 3,7 48 

0,5 0,002986 947 4,6 60 

0,7 0,004181 850 5,3 67 

0,9 0,005375 710 5,5 70 

1 0,005972 613 5,5 68 

Tabulka 5. Jmenovité hodnoty poměrného průtoku 

 

Výpočet rychloběžnosti byl proveden z uvedených jmenovitých parametrů 

čerpadla: 

                                                         
    

     
 5.6 

        
           

       
 

          

V některých literaturách je toto kritérium uvedeno ve formě výkonových měrných 

otáček ns (5.7), nebo objemových měrných otáček nq (5.8). 
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 [     ] 5.8 

n – otáčky [s-1]; Q – průtok [m3/s]; H – dopravní výška [m] 
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Opravné koeficienty zanesu do tabulky a následně vypočítám hodnoty průtoku, 

měrné energie, příkonu a účinnosti dle vztahů (5.9), (5.10), (5.11), (5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ( )      (   ) 5.9 

                                            ( )      (   ) 5.10 

                                      ( )      (   )  
  

    
 5.11 

                                          ( )      (   ) 5.12 

kQ, kY, kP, kη jsou opravné faktory 

Q/Qn kQ kY kP kη 

0 0 1 0 0 

0,1 0,955 0,996 1,45 0,68 

0,3 0,955 0,99 1,38  

0,5 0,955 0,984 1,31 0,76 

0,7 0,955 0,978 1,24  

0,9 0,955 0,972 1,21  

1 0,955 0,969 1,19 0,77 

Tabulka 6. Opravné koeficienty 

5Obr. 20 Nomogram určení opravných koeficientů [1] 
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Graf 2. Měrná energie v závislosti na průtoku 

Příklad výpočtu pro hodnotu poměrného průtoku Q/Qn= 0,5 
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Grafické znázornění výsledků: 

  

 

  

Q/Qn Qν [m3/s] Y [J/kg] P[kW] η [%] 

0 0 1030 1,93 0 

0,1 0,00057 1015 3,3 19 

0,3 0,001711 985 4,47  

0,5 0,002852 927 5,28 45,6 

0,7 0,003992 831 5,76  

0,9 0,005133 690 5,83  

1 0,005703 594 5,73 52,4 

Tabulka 7. Vypočítané hodnoty 
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V porovnání s výpočty podle ostatních autorů jsou hodnoty měrné energie a 

příkonu relativně srovnatelné. Graf účinnosti tvoří pouze třemii body. To může mít za 

následek zkreslení křivek a neshodu s ostaními výpočty.  

Graf 3. Příkon v závislosti na průtoku 
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Graf 4 Závislost účinnosti na průtoku 
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5.4 Přepočet charakteristik čerpadla podle lit. [2] 

Stejně jako u předchozího výpočtu jsou hodnoty opravných součinitelů 

v tabulkách a vypočtené hodnoty uvedeny pouze pro olej VG 32. Výpočet i postup 

zjištení opravných koeficientů je podobný jako u předchozího výpočtu. Pro hodnoty 

zvoleného poměrného průtoku jsem odečetl hodnoty Y, P, η, ty jsou uvedeny 

v tabulce (8). V nomogramu Obr. 21 není přepočtový koeficient pro výpočet výkonu. 

Ten se v tomto případě stanoví podle rovnice (5.16) 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu uvedeného v literatuře [2] jsem odečetl opravné koeficienty pro hodnoty 

poměrného průtoku uvedených v tabulce (9). Opravné koeficienty zanesu do tabulky 

a následně vypočítám hodnoty průtoku (5.13), měrné energie (5.14), účinnosti (5.15) 

a příkonu (5.16). 

Q/Qn kQ kY kη 

0 0   

0,8 0,97 0,97 0,67 

1 0,98 0,98 0,7 

1,2 0,99 0,99 0,75 

Tabulka 9. Opravné koeficienty 

                          

                                                 ( )      (   ) 5.13 

                                                 ( )      (   ) 5.14 

                                                 ( )      (   ) 5.15 

                                                 ( )  
        

       
 5.16 

kQ, kY, kη jsou opravné koeficienty, které získáme odečtením z reogramu 

 

Q/Qn Q [m3/s] Y [J/kg] P [kW] η [%] 

0 0 1030 2,2 0 

0,8 0,004778 795 5,4 69 

1 0,005972 613 5,5 68 

1,2 0,007167 380 5,3 50 

Tabulka 8. Jmenovité hodnoty poměrného průtoku 
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Příklad výpočtu pro hodnotu poměrného průtoku Q/Qn= 0,8 

 ( )      (   )                          
    

 ( )      (   )                    

 ( )      (   )                 

 ( )  
        

       
 
                

         
             

Obr. 21 Nomogram určení opravných koeficientů [2] 
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Grafické znázornění výsledků: 

  

 

 

 

Q/Qn Q [m3/s] Y [J/kg] P [kW] η [%] 

0 0 1030   

0,8 0,004634 794 6,96 46,2 

1 0,005853 600 6,46 47,6 

1,2 0,007095 376 6,22 37,5 

Tabulka 10. Vypočítané hodnoty 

Graf 5 Závislost měrné energie na průtoku 

Graf 6 Závislost příkonu na průtoku 
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V tomto případě jsem grafy znázornil přesně podle uvedené literatury. Značná 

nevýhoda tohoto přepočtu spočívá v nepřesnosti grafického znázornění. Díky 

malému počtu poměrných průtoků je metoda nepřesná. Nejvíce se to projeví u 

zobrazení měrné energie. 

 

5.5 Přepočet charakteristik čerpadla podle lit. [3] 

Jako v předchozích dvou výpočtech jsou hodnoty opravných součinitelů 

v tabulkách a vypočtené hodnoty uvedeny pouze pro olej VG 32. Pro hodnoty 

zvoleného poměrného průtoku jsem odečetl hodnoty Y, P, η, ty jsou uvedeny v 

tabulce (11). 

Q/Qn Q [m3/s] Y [J/kg] P [kW] η [%] 

0 0 1030 2,2 0 

0,25 0,001493 1002 3,4 44 

0,5 0,002986 947 4,6 60 

0,75 0,004479 820 5,4 67 

1 0,005972 613 5,5 68 

Tabulka 11. Jmenovité hodnoty poměrného průtoku 

Z grafu Obr. 22 uvedeného v literatuře [3] jsem odečetl opravné koeficienty pro 

hodnoty poměrného průtoku uvedených v tabulce (12) a následně vypočítám hodnoty 

podle stejných rovnic jako u výpočtu dle Pacigy. Průtok (5.13), měrná energie (5.14), 

účinnost (5.15) a příkon (5.16). 

 

Graf 7 Závislost účinnosti na průtoku 
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Q/Qn kQ kY kP kη 

0 0 1 1 0 

0,25 0,98 0,99 1,24 0,85 

0,5 0,98 0,98 1,19 0,84 

0,75 0,98 0,97 1,15 0,84 

1 0,98 0,97 1,12 0,83 

Tabulka 12. Opravné koeficienty 

Obr. 22 Nomogram určení opravných koeficientů [3] 
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Výpočet příkonu je v literatuře uveden bez vlivu změny hustoty, proto ji ve 

výpočtu nezahrnuji a rovnice pro výpočet příkonu P (5.17) má následující tvar. 

                                              ( )      (   )  5.17 

Příklad výpočtu pro hodnotu poměrného průtoku Q/Qn= 0,5 

 ( )      (   )                          
    

 ( )      (   )                    

 ( )      (   )                   

 ( )      (   )                 

Q/Qn Q [m3/s] Y [J/kg] η [%] P [kW] 

0 0 1030 0 2,2 

0,25 0,001463 992 37,4 4,22 

0,5 0,002926 928 50,4 5,47 

0,75 0,00439 795 56,28 6,21 

1 0,005853 595 56,44 6,16 

Tabulka 13. Vypočtené hodnoty 

 

Grafické znázornění výsledků:  

 

Graf 8 Závislost měrné energie na průtoku 
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Graf pro odečítání opravných koeficientů je u přepočtu podle lit. [3] velice starý. 

V některých oblastech grafu byly neshody a některé opravné koeficienty chybně 

značeny. Přesto Výpočty vypadají dobře. Výpočet měrné energie pro olej VG 100 se 

v porovnání s ostatními výpočty měrné energie pro olej VG 100 příliš neshoduje. 

  

Graf 9 Závislost příkonu na průtoku 

Graf 10 Závislost účinnosti na průtoku 
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Závěr 

Vazké kapaliny lze a je nutné je dopravovat. Z hlediska konstrukce a principu 

činnosti jsou k tomuto účelu vhodnější hydrostatická čerpadla, u kterých je vliv 

čerpaného média ve srovnání s hydrodynamickými čerpadly mnohem menší. Uvnitř 

pracovního prostoru nedochází k proudění a viskozita ovlivní ztráty v sacím a 

výtlačném potrubí. Tato čerpadla jsou vhodná pro mazací techniku, jako dávkovací 

čerpadla, ale i pro čerpání nenewtonských látek. Hydrodynamická čerpadla se užívají 

spíše k čerpání kapalin s nižší nebo střední viskozitou, ale je třeba počítat se 

zhoršením charakteristik čerpadla. V pracovních prostorech dochází ke zvýšení 

hydraulických ztrát, projeví se také vliv diskových ztrát, zejména u radiálních 

čerpadel. Pravděpodobný průběh charakteristiky při čerpání vazké kapaliny lze získat 

přepočtem charakteristiky na vodu, pomocí opravných koeficientů, které lze nalézt 

v literatuře zabývající se čerpací technikou. Tento postup jsem použil v mé práci na 

konkrétním typu čerpadla. Odečet opravných koeficientů je nepřesný a získaný 

průběh charakteristických křivek čerpadla pouze přibližný. Pro určení skutečného 

průběhu charakteristik je nutné měření na čerpadle za stanovených podmínek. 
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Příloha 1 – Popis čerpadla 
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Příloha 2 – Charakteristika čerpadla 
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Příloha 3 – Schéma čerpadla 


