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4. Popis řešeného problému  

4.1 Zadání úlohy  

Posouzení pracovních parametrů čerpadel Flygt, osazených v čerpací stanici splaškových 

vod Vědecko - technologického parku v Ostravě : 

- současný stav (provizorium) 

- projektovaný (koncový) stav 

- pracovní parametry při paralelní spolupráci 2 čerpadel 

 

4.2 Úvod do problému 

V čerpací stanici, která čerpá splaškové vody z areálu Vědecko - technologického parku 

v Ostravě – Porubě, jsou osazena 2 čerpadla FLYGT CP3127.180-259 SH, 1 + 100 % 

rezerva. 

 

Výtlak splaškových vod je v současné době provizorně napojen na areálovou kanalizaci 

Vysoké školy báňské. Toto provizorium nebylo zohledněno při osazování čerpadel, která byla 

navržena na koncový stav a jiné pracovní parametry. Provizorní stav se od konečného liší 

geodetickou výškou, délkou trasy výtlačného potrubí a počtem místních odporů. Čerpadla 

pracují v jiném pracovním režimu, než pro který byla navržena. Stávající situace je 

neudržitelná – dochází k poruchám čerpadel, dvojnásobné čerpání (na trase areálové kanalizace 

Vysoké školy báňské je rovněž čerpání) zvyšuje  finanční náročnost likvidace splašků. 

Proto se v dohledné době bude realizovat projektovaný výtlak splaškových vod v původním 

plánovaném rozsahu. 

 

Budoucí provozovatel čerpací stanice mimo jiné požaduje : 

- posoudit funkci již osazených čerpadel v novém režimu 

- ověřit fungování čerpadel v případě paralelního zapojení 

 

čerpané kubatury splašků : 

- průměrná denní kubatura splaškových vod 117 m3d-1  

- roční kubatura splaškových vod 30 000 m3 

- maximální přítok splašků do _S 11 l.s-1 

- kubatura akumulace systému 60 m3 
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Na přítoku do čerpací stanice jsou v česlicové komoře osazeny hrubé a jemné česle. 

 

Úkolem je zpracovat:  

 

Technický popis čerpadla FLYGHT CP 3127.180-259 SH 

Parametry čerpadla, vyhledejte charakteristiky v technické dokumentaci výrobce 

 

Posouzení stávajícího čerpacího systému 

-charakteristika potrubí 

-pracovní bod systému a jemu odpovídající parametry čerpadla 

 

Posouzení nového čerpacího systému – po dobudování výtlaku 

-charakteristika potrubí 

-pracovní bod systému a jemu odpovídající parametry čerpadla 

 

Posouzení pracovních parametrů při současném čerpání obou čerpadel v paralelním řazení 

-charakteristika potrubí 

-výsledná charakteristika při paralelním řazení dvou čerpadel 

-pracovní bod systému a jemu odpovídající parametry čerpadel 

 

Zhodnocení nového stavu, posouzení provozních nákladů pro variantu 1 čerpadla a 2 

čerpadel v paralelním řazení. 
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Situace – schéma čerpání : 
 
 

 
Obr. 3.1 
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Provizorní výtlak splaškových vod 
 
Je z trub PVC DN 160 v celkové délce 288m. Na trase jsou osazeny armatury : 
 
redukce DN 150/80  1 ks 

šoupátko DN 150  1 ks 

zpětná klapka DN 150 1 ks 

montážní vložka DN 150 1 ks 

koleno DN 150/90o  6 ks 

koleno DN 150/45o  6 ks 

 

 

 
Obr. 3.2 Schéma provizorního řešení výtlaku 
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Nový výtlak splaškových vod (koncový stav) 
 
Navazuje na stávající výtlak splaškových vod (část původního výtlaku bude zrušena, jedná se o 
propojení s kanalizací VŠB). 
 
Nový výtlak splaškových vod : 
využití stávajícího výtlaku   trouby PVC DN 160   délka 260 m 
nová část výtlaku    trouby PE DN 160   délka 250 m 
 
Na celé délce (původní + nová část výtlaku) jsou osazeny armatury : 
 
redukce DN 150/80  1 ks 
šoupátko DN 150  1 ks 
zpětná klapka DN 150 1 ks 
montážní vložka DN 150 1 ks 
koleno DN 150/90o  8 ks 
koleno DN 150/45o  7 ks 
koleno DN 150/15o  1 ks 
 
 
Výškové schéma nového výtlaku (koncový stav) 

 

 
Obr. 3.3 schéma koncového řešení výtlaku 

Realizací konečného řešení výtlaku dojde ke změně výtlačné výšky hv z původních 9,7 m na 

16,85 m a také se prodlouží potrubí na konečných 510 m . 


