
  

 

   

   

   

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání účinnosti ejektoru a turbínového 

proudového čerpadla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Ondřej Novák 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

Studijní obor:       TPO a BP 

Datum zadání diplomové práce:   15.6.2012 

Termín odevzdání diplomové práce:  19.4.2013 



  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

 

 

 

V Ostravě dne 19. dubna 2013                                                                .................................. 

          Bc. Ondřej Novák 



  

 

   

   

   

 

 

 



  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkuji Ing. Ondřeji Zavilovi, Ph.D. za odborné vedení a konzultace při zpracování 

této práce. 

 



  

 

   

   

   

 

Anotace 

 
NOVÁK, O. Porovnání účinnosti ejektoru a turbínového proudového čerpadla. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 61 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá porovnáním účinnosti ejektoru a turbínového proudového 

čerpadla AWG při čerpání vody z hloubky větší než je sací hloubka běžných čerpadel.        

Pro stanovení účinnosti byl proveden fyzikální experiment. Práce je rozdělena do čtyř 

hlavních částí. První část se věnuje možnostem čerpání vody z hloubek. Druhá a třetí část      

se věnuje popisu ejektoru a turbínového proudového čerpadla AWG, jejich technickým 

parametrům a způsobům jejich použití. Čtvrtá část popisuje fyzikální experiment měření 

účinnosti ejektoru a turbínového proudového čerpadla a vyhodnocení naměřených dat. 

V závěru jsou shrnuty poznatky vyplívající z fyzikálního experimentu. Závěry diplomové 

práce jsou určeny pro jednotky požární ochrany při čerpání vody z hloubky. 

 

Klíčová slova: ejektor, průtok, turbínové proudové čerpadlo AWG, účinnost 

 

 
NOVÁK, O. Comparison of Efficiencies of an Ejector and a Turbine Jet Pump Diploma 

Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 61 p. 

 

 This Diploma Thesis is engaged in comparing efficiencies of an ejector and an AWG 

turbine jet pump in pumping water from depths exceeding pumping depths of common 

pumps. To define the efficiency a physical experiment was carried out. The Thesis is divided 

into four main parts. The first part addresses the possibilities of pumping water from depths. 

The second and third parts are devoted to the description of an ejector and an AWG turbine 

jet pump, their technical characteristics and ways of their use. The fourth part describes the 

physical experiment of measurement of an ejector and a turbine jet pump efficiencies, and 

evaluation of obtained data. The conclusion summarizes information gained from the 

experiment. The conclusions of this Diploma Thesis are intended for fire fighting bodies 

while pumping water from depths. 

 

Key words: ejector, flow rate, AWG turbine jet pump, efficiency 
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Úvod 
 

 Problematika čerpání vody při mimořádných událostech je jednou ze základních 

náplní činností jednotek požární ochrany. S touto činností se setkáváme v každodenní činnosti 

hasičských jednotek. V posledních letech jsme svědky neustále se opakujících ničivých 

lokálních záplav a v neposlední řadě máme za sebou i zkušenosti z povodní na Moravě v roce 

1997 a v Čechách v roce 2002. Při těchto mimořádných událostech často dochází k zatopení 

prostor v hloubkách větších, než jsou schopny vyčerpat standardní hasičská čerpadla. 

Většinou se jedná o různé studny, jímky, podzemní garáže a vícepatrové sklepy. Sací výška 

hasičských čerpadel se ve většině případů pohybuje do 7,5 m. 

 

 V současné době používají jednotky požární ochrany více možných způsobů čerpání 

vody z hloubek. Jsou používány různé technické prostředky poháněné elektrickou energií 

např. kalová čerpadla, hydraulicky poháněná čerpadla s vlastním hydraulickým agregátem 

např. čerpadlo Jivomat a v neposlední řadě čerpadla poháněná vodou např. ejektory           

nebo turbínová proudová čerpadla. 

 

 Cílem práce je na základě rešerše odborné literatury z oblasti mechaniky tekutin 

definovat funkční principy a použití ejektoru a turbínového proudového čerpadla. Připravit    

a realizovat fyzikální měření za účelem určení objemového průtoku obou armatur                  

za standardizovaných podmínek. Určit hodnoty účinností u obou armatur a provést vzájemné 

porovnání a to jak z hlediska technických parametrů, tak i uživatelského komfortu. Závěrem 

definovat doporučení pro další využití v praxi u jednotek požární ochrany. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se věnuje možnostem 

čerpání vody z hloubek. Druhá a třetí část se věnuje popisu ejektoru a turbínového 

proudového čerpadla AWG, jejich technickým parametrům a způsobům jejich použití. Čtvrtá 

kapitola popisuje fyzikální experiment měření účinnosti ejektoru a turbínového proudového 

čerpadla a vyhodnocení naměřených dat. V závěru jsou shrnuty poznatky vyplívající 

z fyzikálního experimentu. Závěry diplomové práce jsou určeny pro jednotky požární ochrany 

při čerpání vody z hloubky. 
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 Přínosem diplomové práce je porovnání základních výkonnostních parametrů         

obou požárních armatur a z něho vyplívající doporučení jednotkám požární ochrany             

při nákupu a praktickém využití této techniky. 
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Rešerše 
 

 

 Předmětem práce bylo vyhodnotit a porovnat účinnosti ejektorů a turbínového 

proudového čerpadla AWG. K vyvození závěru bylo nutné stanovit si dílčí cíle. K těmto 

cílům jsem došel pomocí dostupných zdrojů informací. Nejvíce jsem čerpal z elektronicky 

dostupných zdrojů, z odborné literatury zabývající se příslušným tématem, návodů k použití 

daných prostředků, konzultacemi s odborníky a výrobci. Velkým dílem se v mé práci 

promítly i mé osobní zkušenosti a zkušenosti mých kolegů se zkoušenými armaturami. Zdroje 

jsem hledal i v zahraničí a to většinou v německy mluvících zemích, kde je dlouhodobější 

zkušenost s používáním turbínových proudových čerpadel. 

 Prvotním úkolem bylo zaměřit se na funkci a princip ejektorů a turbínového 

proudového čerpadla a jejich využití v oblasti požární ochrany. Většinu materiálů týkajících 

se používání ejektorů jsem čerpal z českých zdrojů, informace týkající se turbínového 

proudového čerpadla jsem získával i ze zahraničních elektronických zdrojů a to převážně      

ze zdrojů výrobce, např. [3],[4],[9],[23] a [24]. 

 Ke snadnějšímu pochopení principu a funkce zkoušených armatur bylo nutné 

prostudovat odbornou literaturu zabývající se daným tématem z pohledu hydromechaniky       

a z oblasti zásobování hasivy. Zde jsem čerpal z těchto literárních zdrojů [6],[25]. Dalšími 

zdroji je odborná literatura z oblasti požární ochrany týkající se technických prostředků [5], 

[8]. Pomocí prostudované literatury a článků jsem popsal teoretickou část práce a seznámil    

se s teoretickými průtoky a účinnostmi ejektorů a turbínových proudových čerpadel. Z článků 

a textů týkajících se principů a funkcí bych uvedl např. [26],[27],[28] a [29]. Zkušenosti 

s používáním ejektorů a turbínového proudového čerpadla AWG popisují články z odborného 

webu o požární ochraně [30],[31]. K problematice fyzikálního experimentu vedoucího 

k porovnání průtoků a účinností zkoušených armatur jsem v literatuře a textech nenašel žádné 

odkazy. Možnosti měření průtoků jsou popsány v odborné publikaci o hydromechanice          

a zásobování hasivy [6],[25]. 

 Hlavním cílem bylo určení objemového průtoku zkoušených armatur, hodnoty 

porovnat a určit z nich účinnosti. Hlavní roli v získání informací k danému tématu sehrály 

publikace z oblasti hydromechaniky a zásobování hasivy [6],[25] a informace od výrobců 

zkoušených armatur [3],[4],[9],[23] a [24]. Dílčí závěry jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách práce, souhrn výsledných poznatků v kapitole 4.6 a 4.7. 
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1  Možnosti čerpání vody z hloubek 

 

 V této kapitole se budu zabývat současnými možnostmi jednotek požární ochrany     

při čerpání vody z hloubek větších, než je statická (geodetická) sací výška standardně 

používaných požárních čerpadel. Pro účely požární ochrany se rozumí maximální statickou 

sací výškou od hladiny vody po osu čerpadla vzdálenost 7,5 m. 

 Standardně používaná čerpadla jsou dle ČSN EN 1028-1 konstruována pro zavodnění 

sacího řádu z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením při maximální sací výšce 7,5 m. 

Z důvodu vzniku kavitace používáme pro čerpání vody z větších hloubek jak 7,5 m speciální 

technické prostředky určené k tomuto účelu. 

 

1.1 Elektrická ponorná kalová čerpadla 

 

 Elektrická ponorná kalová čerpadla (Obr.1) jsou jednostupňová odstředivá čerpadla 

vybavená vlastním elektromotorem sloužící k čerpání a dopravě znečištěných  kapalin            

z hloubek až 20 m. Čerpadla mají široké možnosti použití. Jsou vhodná k čerpání silně 

znečištěných odpadních, kalových, záplavových vod, vod ze studní, sklepů, jímek apod. 

Odolnost a životnost i v těžkých provozních podmínkách je zajištěna konstrukcí z nerezové 

oceli a litinových dílů. 

 

    Obr. 1 Elektrické ponorné kalové čerpadlo Grand Septik [1] 

 

1.2 Hydraulická ponorná čerpadla 

 Hydraulická ponorná čerpadla (Obr.2) jsou odolná čerpadla pro nepřetržité čerpání 

vody na staveništích, v zatopených studnách, výkopech, sklepech a podobných situacích.        

V poměru k velikosti a hmotnosti je výkon velmi působivý. Zvládne zpracovat špinavou vodu 
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obsahující kameny či jiné předměty o velikosti až 60 mm z hloubek až 32 m při průtoku        

až 1900 l/min. Jelikož jsou chlazena a mazána hydraulickým olejem, mohou běžet nasucho, 

aniž by se poškodila. 

 Hydraulické ponorné čerpadlo je poháněno pomocí vlastního hydraulického agregátu. 

Agregáty jsou k dispozici ve verzích s benzínovým, naftovým a elektrickým motorem a nabízí 

mobilní zdroj energie pro velkou řadu hydraulických zařízení. Ponorné čerpadlo                     

je s agregátem propojeno pomocí hydraulických hadic s rychlospojkami. 

 

 

    Obr. 2  Hydraulické ponorné čerpadlo [2] 

 

 

1.3 Ejektory 

 Požární ejektor (Obr.3) je ponorné proudové čerpadlo pro čerpání vody pomocí 

vodního proudu z větších sacích výšek než 7,5 m nebo pro čerpání vody ze zatopených 

nepřístupných prostor, sklepů, studen, jímek apod. Více o ejektorech v kapitole 2. 

 



6 

 

 

Obr. 3 Ejektor stojatý THT [3] 

 

1.4 Turbínová proudová čerpadla 

 Jedná se o ponorné jednostupňové odstředivé čerpadlo (Obr.4), které je poháněné 

tlakovou vodou např. z cisternové automobilové stříkačky. Slouží pro čerpání vody                

ze zatopených nepřístupných prostor, sklepů, studnen, jímek. Více o turbínových ponorných 

čerpadlech v kapitole 3. 

 

 

 

    Obr. 4 Turbínové proudové čerpadlo AWG [4] 
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2 Ejektor 

 

 Požární ejektor slouží k čerpání znečištěné vody a čerpání vody z větších sacích výšek 

(do 20 m). Ejektor pracuje na principu proudového čerpadla. K práci s ejektorem je potřeba 

tlaková voda dodávaná čerpadlem stříkačky, hydrantem nebo jiným zdrojem tlakové vody. 

Přivedením tlakové vody do vtokového hrdla ejektoru dochází k jeho zprovoznění. Voda 

proudí dále do hubice, nasává dopravovanou vodu přes sací koš se zpětným ventilem. 

Smíšená hnací a nasátá voda vstupuje do difusoru a otvorem z ejektoru do hadice, kterou       

je odváděna na místo určení. Množství přisáté vody je závislé na tlaku přiváděné vody            

a na výtlačné výšce. Účinnost ejektoru je přibližně 25% [5]. 

 

2.1 Fyzikální princip 

 Princip funkce ejektoru vychází z pochopení rovnice kontinuity 

 

Rovnice kontinuity (spojitosti) je rovnice, která platí pro ustálené proudění ideální kapaliny    

v uzavřené trubici (Obr.5)  a popisuje vztah mezi rychlostí proudění v a obsahem průřezu S     

v jednom místě trubice: 

   Qv = S . v = konst.    2.1.1 

 

 

Obr. 5 Rovnice kontinuity [6] 

 

Z rovnice kontinuity plyne: 

   
2

1

v

v
 = 

2

1

S

S
,     2.1.2 
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neboli poměr rychlostí v1 a v2 proudění ve dvou místech je převrácený k poměru obsahů 

průřezů S1 a S2 trubice v těchto místech. Čím užší trubice, tím rychlejší proudění. Platnost 

rovnice kontinuity vychází ze zachování stejného objemového průtoku ve všech místech 

trubice (za podmínky ustáleného proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici). 

 

Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění 

ideální kapaliny (Obr.6) [6].  

 

 

Obr. 6 Bernoulliho rovnice [7] 

 
2

2

1v
= 



1p
 + g . h1 = 

2

2
2v

 + 


2
2p

 + g . h2 = konst.   2.1.3 

 

 se zvyšující se rychlostí proudění klesá tlak 

 

 

Fyzikální princip proudového čerpadla: 

 

 využívá pro sání vody podtlaku způsobeného zúžením proudu hnacího média           

(viz principy vyplývající z „rovnice kontinuity“ a „Bernoulliho rovnice“);  

 

 do podtlakové zóny zúženého vodního proudu je ve směšovací komoře a difuzoru 

nasáván nejprve vzduch a posléze i hnaná tekutina;  

 

 směs obou tekutin je pak hnána do výtlaku. 

 

Rozdělení požárních ejektorů: 

 požární ejektor stojatý; 

 požární ejektor ležatý. 
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2.2 Technické parametry 

2.2.1 Požární ejektor stojatý 

 

 Stojatý ejektor (Obr.7) a (Obr.8)  se skládá z vtokového hrdla s hnací tryskou, sacího 

koše se zpětným ventilem a výtokového hrdla s difuzorem. Na vtokovém a výtokovém hrdle 

je opatřen napevno našroubovanými spojkami B75 pro připojení požárních hadic. Tlaková 

hnací voda vstupuje přes vtokové hrdlo do ejektoru, mění směr a zvyšuje svoji rychlost. 

V prostoru výtokového hrdla se snižuje tlak, dochází ke smíchání tlakové hnací a čerpané 

vody, které pak vytékají z ejektoru do výtokového hrdla. Na výtokové hrdlo s difuzorem        

je nasunuta hadice a připojena na pevnou spojku B75. Tímto se zamezí zalomení hadice         

a tím snížení průtoku čerpané vody. Při přerušení čerpání zůstává voda v hadicích                    

a po ukončení čerpání lze ejektor odvodnit pomocí zpětného ventilu v sacím koši, který         

je opatřen pákou (k ovládání se používá ventilové lano) [8]. 

 

 

Obr. 7 Ejektor stojatý THT[3] 

 

   Tabulka 1 Technická data stojatého požárního ejektoru THT [3] 

Technická data stojatého požárního ejektoru 

Sací výška 

(m) 

Jmenovitý tlak hnacího 

proudu vody na 

vtokovém hrdle (MPa) 

Množství 

přisávané 

vody (l/min) 

Maximální pracovní 

tlak (MPa) 

Rozměry -  

délka x šířka x 

výška (mm) 

Hmotnost 

(kg) 

20 0,8 260 

1,0 270 x 130 x 620 3,0 15 0,8 370 

10 0,8 372 
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Materiál: slitina hliníku 

Výroba: odléváním 

Druhy spojení jednotlivých částí: šroubové spoje 

Těsnění:  pryžové  

    

      

 

 

 

 1) Těleso ejektoru 

 2) Difusor 

 3) Koš 

 4) Zvedák 

 5) Uzavírací talíř 

 6) Těsnění 

 7) O-kroužek 50x2 

 8) Spojka tlaková hrdlová B75 

 

Obr. 8 Řez a složení stojatého ejektoru [23] 

 

2.2.2 Požární ejektor ležatý 

 

 Jedná se o starší typ ejektoru (Obr.9) a (Obr.10), u kterého sací koš není opatřen 

zpětným ventilem. Princip čerpání je stejný jako u stojatého ejektoru s tím rozdílem,              

že vtokové hrdlo, hnací tryska, výtokové hrdlo a difuzor jsou ve vodorovné poloze. Ležatý 

ejektor je na vtokovém hrdle opatřen pevnou spojkou C52 a na výtokovém hrdle pevnou 

spojkou B75 [8]. 
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Obr. 9 Ejektor ležatý THT [9] 

 

    Tabulka 2 Technická data ležatého požárního ejektoru THT [9] 

Technická data ležatého požárního ejektoru 

Sací výška 

(m) 

Jmenovitý tlak hnacího 

proudu vody na 

vtokovém hrdle (MPa) 

Množství 

přisávané 

vody (l/min) 

Maximální pracovní 

tlak (MPa) 

Rozměry -  

délka x šířka x 

výška (mm) 

Hmotnost 

(kg) 

20 0,8 350 

1,0 550 x 150 x 300 3,2 15 0,8 380 

10 0,8 400 

 

Materiál: slitina hliníku 

Výroba: odléváním 

Druhy spojení jednotlivých částí: šroubové spoje 

Těsnění: pryžové  

 

 1) Těleso ejektoru 

 2) Koš 

 3) Difusor 

 4) Talíř 

 5) Tryska 

 6) Podpěra 

 7) Výztuha 

 8) Síto 

 9) Štítek ejektoru 

 10) Spojka tlaková C 52 

 11) Spojka tlaková B75 

 12) O-kroužek 120x3 

 13) O-kroužek 55x2 

Obr. 10 Řez a složení ležatého ejektoru [24] 
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2.3 Způsob využití 

 

 Požární ejektor slouží k čerpání znečištěné nebo čisté vody z větších sacích výšek    

nad 7,5 m. Používá se tam, kde nelze z různých důvodů nasadit standardní hasičská čerpadla. 

Nejčastější využití nastává při čerpání znečištěné vody ze studní např. při záplavách           

nebo potopách. 

 

Využití ejektoru: 

 

 Čerpání vody ze znečištěných studní; 

 Čerpání vody ze zatopených sklepních a podzemních prostor; 

 Čerpání vody z úzkých prostor; 

 Doplňování vody do cisternových vozidel; 

 Zásobování vodou při požárech; 

 Vyčerpávání jímek. 

 

 

2.4 Možnosti zapojení 

 

 V podmínkách požární ochrany jsou ejektory součástí tzv. přívodního vedení.           

Při tvoření přívodního vedení se hasiči řídí vlastními metodickými postupy vycházejícími 

z cvičebního řádu jednotek požární ochrany. Činnost hasičů při zapojení ejektorů popisuje 

metodický list č. 6/DR5  pro družstvo 1+5 „Přívodní vedení“  vydaný Ministerstvem vnitra -  

Generálním ředitelstvím HZS ČR dne 5.3.2007. Pro hasičské družstvo o zmenšeném počtu 

1+3 platí metodický list č. 3/DR3 „Přívodní vedení“  vydaný Ministerstvem vnitra -  

Generálním ředitelstvím HZS ČR dne 5.3.2007 [10], [11].  

 

 Z praktického hlediska se vedení zapojuje jinak při čerpání čisté vody než při čerpání 

vody znečištěné. Při čerpání čisté vody můžeme vodu doplňovat zpět do nádrže cisternového 

vozu aniž by došlo k jejímu znečištění a tuto vodu dále používat k pohonu ejektoru. Při práci 

se znečištěnou vodou zapojíme vedení tak, abychom neplnili nádrž znečištěnou vodou. 

Můžeme např. po zavodnění vedení z nádrže vytvořit uzavřený okruh přes čerpadlo, zastavit 

vodu z nádrže a dále k pohonu ejektoru používat část vyčerpané vody nebo cisternový 

automobil napojit na vnější zdroj vody např. hydrant. Tento způsob zapojení nám umožňuje 
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delší možnost čerpání vody, aniž by došlo k vyprázdnění nádrže vozidla. Zapojení ejektorů 

ukazují schémata viz. (Obr.11), (Obr.12) a (Obr.13). 

 

 

Obr. 11 Schéma zapojení ejektoru při čerpání čisté vody [10] 

 

 

Obr. 12 Schéma zapojení ejektoru při čerpání znečištěné vody [10] 

 

 

 
 

Obr. 13 Schémata zapojení ejektorů [23] 
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3 Turbínové proudové čerpadlo AWG 

 

 Jedná se o vodou poháněné jednostupňové odstředivé požární čerpadlo skládající        

se z turbíny a čerpadlové části na společné hřídeli. Slouží k čerpání vody z míst,                   

kde je problematický způsob sání nebo tam, kde není možno použít sací koš. Vzhledem                    

k oddělenému oběhu turbíny od vlastního čerpadla nedochází k míchání kapaliny pohánějící 

čerpadlo a čerpané kapaliny. Připojení hadic je spojkami B75. 

 

 

Obr. 14 Turbínové proudové čerpadlo AWG [4] 

 

3.1 Fyzikální princip 

 

 Čerpadlo se skládá z turbínové a čerpadlové části. Turbína je poháněna vodou          

pod tlakem. Voda je nasátá z nádrže na vodu cisternové stříkačky hadicemi B75  pomocí 

rotačního čerpadla. Při průchodu turbínou se energie stlačené vody přeměňuje                       

na mechanickou sílu, která je nezbytná pro pohon čerpadla. 

 

 Stlačená voda přitéká zpět z vývodu turbíny přes hadicové vedení do cisterny vozidla. 

Cyklus pohonné vody je uzavřen. K míšení čisté hnací vody s přepravovanou čerpanou látkou 

nedochází. V čerpací části je čerpaná kapalina nasávána a vytlačována do požadované výšky  

a vzdálenosti pomocí hadicového výtlačného vedení B75 [4]. 
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Obr. 15 Řez čerpadlem AWG [4] 

 

3.2 Technické parametry 

 

 Turbínové ponorné čerpadlo AWG je jednostupňové odstředivé čerpadlo. Čerpadlo 

pracuje se dvěma oddělenými okruhy - turbínový a čerpadlový a tím nedochází k promíchání 

čisté poháněcí vody s čerpaným médiem. Voda pohánějící turbínu je do čerpadla přiváděna 

hadicí B75 z cisterny nebo z jiného zdroje tlakové vody, energie turbíny je pak využita        

pro pohon čerpadla. Voda z turbíny se vrací zpět do nádrže cisterny, opět pomocí hadice B75 

a čerpaná kapalina je dopravována do patřičné vzdálenosti a výšky pomocí další hadice B75, 

může být použito pro odčerpávání kapalin o maximální teplotě do 60°C. Maximální        

výkon čerpadla 2200 l/min, jmenovitý výkon 1450 l/min při tlaku 0,8 MPa. Materiál                  

hliník a nerez, čerpadlo lze spustit do otvoru o průměru od 400 mm.                                                    

Rozměry (D x Š x V) 400 x 300 x 290 mm.  Hmotnost čerpadla je 13,5 kg [8].  
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   Tabulka 3 Technická data turbínového proudového čerpadla AWG [4] 

Technická data turbínového proudového čerpadla AWG 

Jmenovitý průtok 

hnací vody 

(l/min) 

Jmenovitý tlak 

hnací vody  

 (MPa) 

Jmenovitý průtok 

čerpané vody 

(l/min) 

Jmenovitý tlak 

čerpané vody 

 (MPa) 

Rozměry -  délka 

x šířka x výška 

(mm) 

Hmotnost 

(kg) 

850 0,6 1 230 0,08 

400 x 300 x 290 13,5 950 0,8 1 520 0,08 

1 100 1,0 1 940 0,08 

 

 

Materiálové provedení: 

 

Těleso, oběžná kola a vestavěné části....................................................odlity z hliníkové slitiny  

Společná turbínová a čerpadlová hřídel............................................. ....................nerezová ocel 

sací koš a odvodňovací ventil.................................................................................nerezová ocel 

Sací mřížka (koš)........................................................... nerez.pletivo (rozměry ok 10 x 10 

mm) 

Pevné hadicové spojky............................................................................................slitina hliníku 

 

 

 Obr. 16 Výkonový diagram [4] 
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3.3 Způsob využití 

 

 Turbínové proudové čerpadlo AWG slouží k čerpání znečištěné nebo čisté vody 

z větších sacích výšek nad 7,5 m. Maximální teplota čerpané vody je 60°C. Používá se tam, 

kde nelze z různých důvodů nasadit standardní hasičská čerpadla. Nejčastější využití nastává 

při čerpání znečištěné vody ze studní např. při záplavách nebo potopách. Lze jej použít jako 

zásobovací čerpadlo, jestliže zásoba vody je příliš hluboko nebo těžce dostupná. Čerpadlem    

je možné čerpat slanou mořskou vodu, čerpadlo musí být po ukončení práce ihned 

propláchnuto neslanou vodou. 

 Čerpadlem nelze čerpat materiály, na jejichž povrchu by se mohly vytvářet výbušné 

směsy par a vzduchu, látky napadající hliník, Cr-Ni ocel nebo Perbunan. Při čerpání vody 

s pískem je nutné čerpadlo umístit minimálně 0,4 m nad písčité dno [4].  

  

 Využití čerpadla AWG: 

 

 Čerpání vody ze znečištěných studen; 

 Čerpání vody ze zatopených sklepních a podzemních prostor; 

 Čerpání vody z úzkých prostor; 

 Doplňování vody do cisternových vozidel; 

 Zásobování vodou při požárech; 

 Vyčerpávání jímek; 

 Čerpání slané mořské vody. 

 

 

3.4 Možnosti zapojení 

 

 Na rozdíl od zapojení s ejektory, které se řídí metodickými pokyny pro práci 

s ponorným turbínovým čerpadlem AWG metodika zpracována není. Při práci a manipulaci 

se řídíme pokyny a schématy zapojení danými výrobci nebo zkušenostmi s vlastním užíváním 

čerpadla. 

 Ve většině případů použití čerpadla provádíme zapojení s tzv. uzavřeným okruhem 

tlakové hnací vody. Na výtlačné potrubí cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) 

připojíme tlakovou hadici B75, tuto hadici připojíme druhou stranou na vstupní hrdlo pohonu 
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ponorného čerpadla, výstupní hrdlo propojíme pomocí druhé hadice B75  s plnícím hrdlem      

(např. hrdlem pro plnění z hydrantu) CAS.  Je vhodné z důvodu možného ohřevu hnací vody 

při dlouhodobém používání a z toho plynoucího možného poškození čerpadla CAS propojit 

okruh hnací vody s nádrží CAS. 

 

 

  Obr. 17 Schéma zapojení s CAS [4] 

 

 Druhou variantou použití čerpadla  JPO je propojení čerpadla s motorovou stříkačkou. 

V tomto případě lze postupovat stejně jako při čerpání s CAS, místo nádrže se použije       

např. káď nebo jiná nádoba s vodou. 

 

 Při práci s motorovou stříkačkou můžeme také pro hnací okruh použít vodu získanou 

pomocí sacího okruhu motorové stříkačky. Pomocí sacích požárních hadic nasajeme vodu      

do stroje a tu následně použijeme k pohonu ponorného turbínového čerpadla. 

 

 K pohonu turbínového čerpadla lze použít i jiných zdrojů tlakové vody např. hydrantů. 

Při této variantě by byl hnací okruh otevřený a docházelo by k velké spotřebě hnací vody 

z důvodu nemožnosti návratu vody do hydrantové sítě. Použití této varianty by bylo 

ekonomicky nevýhodné. 
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Obr. 18 Schéma zapojení s motorovou stříkačkou [4] 
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4 Porovnání účinnosti ejektoru a turbínového proudového 

čerpadla AWG 

 

 K porovnání účinnosti ejektorů a turbínového proudového čerpadla AWG bylo 

realizováno fyzikální měření za účelem určení objemového průtoku obou armatur                  

za standardizovaných podmínek. Hodnoty účinnosti byly stanoveny experimentálně               

na základě výsledků fyzikálního experimentu. Pomocí naměřených hodnot došlo                     

k vzájemnému porovnání zkoušených armatur a to jak z hlediska technických parametrů,     

tak i z hlediska uživatelského komfortu.  

 

4.1 Cíle fyzikálního experimentu 

 

 Hlavním cílem fyzikálního experimentu je zjištění objemového průtoku ležatého 

ejektoru, stojatého ejektoru a turbínového proudového čerpadla AWG za standardizovaných 

podmínek. Z naměřených hodnot určit hodnoty účinností jednotlivých armatur. Jednotlivé 

účinnosti vzájemně porovnat a na základě zjištěných informací porovnat zkoušené armatury. 

Porovnání armatur provést s ohledem na technické parametry a z hlediska uživatelského 

komfortu. Závěrem definovat doporučení pro další využití v praxi u jednotek požární ochrany. 

 

Cíle experimentu: 

 

 Zjištění průtoku stojatého ejektoru; 

 Zjištění průtoku ležatého ejektoru; 

 Zjištění průtoku turbínového proudového čerpadla; 

 Určení hodnot účinností zkoušených armatur; 

 Porovnání zjištěných účinností armatur; 

 Porovnání technických parametrů zkoušených armatur; 

 Porovnání uživatelského komfortu zkoušených armatur; 

 Doporučení jednotkám požární ochrany. 
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4.2 Technické vybavení pro fyzikální experiment 

 

 Technické vybavení k provedení experimentu bylo použito dle návodů k použití, 

praktických zkušeností s používáním a doporučení výrobců. K řádnému provedení 

fyzikálního experimentu jsem použil následující technické vybavení: 

 

 CAS 24/3200/500 – S3Z Tatra T815; 

 Čerpadlo Godiva; 

 Turbínové proudové čerpadlo AWG DIN 14426; 

 Požární ejektor stojatý THT; 

 Požární ejektor ležatý THT; 

 Laboratorní rtuťový teploměr; 

 Stopky Certain 3  2ks; 

 Meteostanice přenosná Atech; 

 GPS navigace HP iPAQ 316 Travel Companion;  

 Fotoaparát Olympus a Sony; 

 Videokamera digitální;  

 Káď na vodu; 

 Vodováha hliníková Horizont; 

 Měřící pásmo Toya; 

 Svinovací metr; 

 Laser křížový Bosch PCL 10 Set + stativ; 

 Laserový měřič vzdálenosti Makita LD060P; 

 Izolovaná požární hadice B75 3ks; 

 Izolovaná požární hadice C52 1ks; 

 Přenosný hadicový uzávěr B75; 

 Plastové klíny; 

 Ventilové lano; 

 Záchytné lano. 

 

CAS 24/3200/500 – S3Z Tatra T815 

 

 Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 na podvozku TATRA 815 4x4 (Obr.19)    

je požární vozidlo určené pro přepravu posádky 1 + 5 a požárního příslušenství na místo 
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zásahu. Konstrukční řešení vozidla umožňuje hasební zásah vodou, nebo pěnou                 

z vlastních nádrží, případně z jiných zdrojů. Vozidlo umožňuje zásah ve ztížených 

terénních i klimatických podmínkách. Vozidlo je vybaveno čerpacím agregátem značky 

GODIVA, umožňující požární zásah nízkým případně vysokým tlakem vody, nebo pěny 

[12].  

 

Technické údaje:  

 Délka :............................................................................  7 780 mm 

 Šířka : ..............................................................................2 550 mm 

 Výška : ............................................................................3 190 mm  

 Hmotnost celková :......................................................... 18 000 kg 

 Hmotnost pohotovostní : ..................................................12500 kg 

 Motor: ...........................přeplňovaný, vznětový, o výkonu 300 kW  

 Počet míst k sezení :.................................................................1 + 5  

 Čerpadlo:................................. odstředivé dvoustupňové GODIVA  

 Jmenovitý průtok nízkotlaku :....................................... 2400 lmin
-1

  

 Jmenovitý průtok vysokotlaku : ......................................200 lmin
-1

 

 Jmenovitý pracovní tlak nízkotlaku :.................................0,8 MPa  

 Jmenovitý pracovní tlak vysokotlaku :............................. 4,0 MPa  

 Obsah nádrže na vodu : ........................................................3200 l  

 Obsah nádrže na pěnidlo :...................................................... 500 l 

 

 

  Obr. 19 CAS 24/3200/500-S2Z T815 
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Čerpadlo Godiva GMA 2700 

 

 Čerpadlo Godiva GMA 2700 (Obr.20)  je jednostupňové, odstředivé, vyrobené 

z hliníkové slitiny. Na čerpadle je umístěn rozdělovač se čtyřmi výtlaky s ručně 

ovládanými kulovými kohouty B75, jeden vysokotlaký vývod s kulovým kohoutem 5/4“ 

pro napojení průtokového navijáku, výtlak pro napojení potrubí plnění nádrže čerpadlem, 

výtlak pro napojení potrubí lafetové proudnice, propojení pro potrubí sání z nádrže, 

napojení pro potrubí sací, napojení pro plnění nádrže hydrantem. Čerpadlo je poháněno 

motorem automobilu přes pomocný náhon. Propojení pomocného náhonu a čerpadla         

je provedeno čtyřmi spojovacími hřídeli, vzájemně spojenými křížovými klouby                

a vloženou reverzní převodovkou [12]. 

 

Technická data: 

 

Jmenovitý průtok nízkotlak: ................................................. 2400 l.min
-1

 

Jmenovitý průtok vysokotlak: ..................................................200 l.min
-1

 

Jmenovitý manometrický tlak nízkotlak: ................................... 0,8 MPa 

Jmenovitý manometrický tlak vysokotlak: ................................. 4,0 MPa 

Jmenovitá sací výška: ......................................................................... 3 m 

Maximální sací výška: ........................................................................ 8 m 

Maximální výkon přiměšovače: .............................................. 120 l.min
-1 

 

 

   Obr. 20 Čerpadlo Godiva GMA 2700 
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Turbínové proudové čerpadlo AWG DIN 14426 

 

 Turbínové proudové čerpadlo AWG je jednostupňové odstředivé čerpadlo. Čerpadlo 

pracuje se dvěma oddělenými okruhy - turbínový a čerpadlový a tím nedochází k promíchání 

čisté poháněcí vody s čerpaným médiem. Voda pohánějící turbínu je do čerpadla přiváděna 

hadicí B75 z cisterny nebo z jiného zdroje tlakové vody, energie turbíny je pak využita        

pro pohon čerpadla. Voda z turbíny se vrací zpět do nádrže cisterny, opět pomocí hadice B75 

a čerpaná kapalina je dopravována do patřičné vzdálenosti a výšky pomocí další hadice B75, 

může být použito pro odčerpávání kapalin o maximální teplotě do 60°C. Max. výkon čerpadla 

2200 l/min, jmenovitý výkon 1450 l/min při tlaku 0,8 MPa. Materiál hliník a nerez, čerpadlo 

lze spustit do otvoru o průměru od 400 mm. Rozměry (D x Š x V) 400 x 300 x 290 mm.  

Hmotnost čerpadla je 13,5 kg [8]. 

 Více o turbínovém proudovém čerpadle AWG v kapitole 3. 

 

Požární ejektor stojatý THT 

 

 Stojatý ejektor (Obr.7) se skládá z vtokového hrdla s hnací tryskou, sacího koše          

se zpětným ventilem a výtokového hrdla s difuzorem. Na vtokovém a výtokovém hrdle          

je opatřen napevno našroubovanými spojkami B75 pro připojení požárních hadic. Tlaková 

hnací voda vstupuje přes vtokové hrdlo do ejektoru, mění směr a zvyšuje svoji rychlost. 

V prostoru výtokového hrdla se snižuje tlak, dochází ke smíchání tlakové hnací a čerpané 

vody, které pak vytékají z ejektoru do výtokového hrdla. Na výtokové hrdlo s difuzorem        

je nasunuta hadice a připojena na pevnou spojku B75. Tímto se zamezí zalomení hadice a tím 

snížení průtoku čerpané vody. Při přerušení čerpání zůstává voda v hadicích a po ukončení 

čerpání lze ejektor odvodnit pomocí zpětného ventilu v sacím koši, který je opatřen  pákou      

( k ovládání se používá ventilové lano) [3]. 

 Více o požárním ejektoru stojatém v kapitole 2.2.1. 

 

 

Požární ejektor ležatý THT 

 

 Jedná se o starší typ ejektoru (Obr.8), u kterého sací koš není opatřen zpětným 

ventilem. Princip čerpání je stejný jako u stojatého ejektoru s tím rozdílem, že vtokové 

hrdlo, hnací tryska, výtokové hrdlo a difuzor jsou ve vodorovné poloze. Ležatý ejektor    
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je na vtokovém hrdle opatřen pevnou spojkou C52 a na výtokovém hrdle pevnou spojkou 

B75  [9]. 

 Více o požárním ejektoru stojatém v kapitole 2.2.2. 

 

Stopky Certain 3   

 

  Digitální stopky (Obr.21) mají  třířádkový display.  Přesnost měření stopek: 1/100s, 

paměť na 60 časů [13]. 

 

 

         Obr. 21 Stopky Certain 3 [13] 

 

Meteostanice přenosná Atech 

 

 Jedná se o multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, teploměrem, výškoměrem, 

barometrem a s předpovědí počasí (Obr.22). Kapesní přístroj podává informace o tlaku 

vzduchu, o nadmořské výšce, o naměřené teplotě a relativní vlhkosti vzduchu a předpoví        

i počasí na příštích 12 hodin [14]. 

 

Technická data meteostanice: 

 

Rozsah výškoměru: -499 až 8999 m  

Rozlišení 1 m  

Paměť min/max.hodnot  

Grafické zobrazení výšek za posledních 12 h  

Stopky: do 9 h 59 min 59 s  

Barometr: do 300 hPa  

Rozlišení 0,1 hPa  
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Paměť min/max. hodnot  

Grafické zobrazení barometru za posledních 12 h  

Předpověď počasí se symboly (slunečno, zataženo, přeháňky, údaj o dešti a vývoji počasí  

Teploměr: -10 až +70 °C  

Paměť min/max.hodnot  

Vlhkoměr: 20 % až 95 %  

Rozměry (Š x V x H): 60 x 110 x 30 mm  

Rozlišení senzoru teploty: 0,1 °C  

Přesnost měření teploty: +/- 1 °C  

Napájení: 1x CR2032 baterie  

Rozsah měření teploty: -10 °C až +70 °C  

Rozsah měření vlhkosti: 20 až 95 %  

Rozsah měření tlaku: 900,0 až 1099,9  hPa  

Rozsah měření nadmořské výšky: - 499 až 8999 m  

Hmotnost: 80 g 

 

 

     Obr. 22 Meteostanice Atech [14] 

 

 

 

GPS navigace HP iPAQ 316 Travel Companion  

 

 Navigační modul (Obr.23) s velmi citlivým a přesným čipsetem SiRF zajišťuje 

vynikající příjmové podmínky pro navigaci. Při používání je kladen vysoký důraz                  

na bezpečnost účastníků silničního provozu, proto je použito základní ovládání pomocí 

dotykového displeje. Displej je vyroben technologií TFT a má rozlišení 800 x 480 bodů          
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s úhlopříčkou 4,3". Ovládací menu v českém jazyce je přehledné a snadno ovladatelné. 

Zařízení obsahuje výměnnou Li-Ion baterii [15]. 

 

 

    Obr. 23 GPS navigace HP [15] 

 

 

 

Parametry a specifikace:  

 

Procesor: Duální procesor SiRF Titan ARM11 

Frekvence: 600 MHz 

Paměť: ROM: 2 GB ROM 

             RAM: 128 MB SDRAM 

Operační systém:Microsoft Windows Mobile 5.0 s aplikací Outlook Mobile a s upraveným 

uživatelským rozhraním HP 

Displej: Dotykový QVGA TFT LCD, rozlišení 800 x 480 bodů, úhlopříčka: 4,3" 

              Počet barev: 65 000  

Rozměry: 110 x 87 x 18 mm 

Hmotnost: 187 g 

 

Laboratorní rtuťový teploměr 

 

 Skleněný obalový teploměr MLW. Teploměr rtuťový, rozsah 0°C až +30°C dělení 

stupnice po 0,2°C. Délka teploměru: 390 mm, průměr 10 mm. 
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Káď na vodu 

 

 Laminátová nádrž na vodu (Obr.24). Ve spodní části nádrže je průchodka pro plnicí 

hrdlo B75, pro dopouštění vody [16].  

 

Výška: 0,80 m 

Šířka: 1m 

Délka: 1,3m  

Objem: 1000 l 

 

    Obr. 24 Káď na vodu [16] 

 

Vodováha hliníková Horizont 

 

 Hliníková vodováha (Obr.25) se dvěma optickými libelami, za normálních podmínek 

nárazuvzdorná, každý kus elektronicky kalibrován  [17]. 

Přesnost: 0,5 mm/m (0,0285°) 

Délka vodováhy: 200 cm 

 

Obr. 25 Vodováha Horizont [17] 

 

Měřící pásmo Toya 

 

 Ocelové měřící pásmo TOYA (Obr.26)  [18]. 

Délka: 30 m 

Šířka: 10 mm 



29 

 

 

      Obr. 26 Měřící pásmo Toya [18] 

 

 

Svinovací metr Extol Draft 

 

 Extol Craf kovový metr svinovací (Obr.27)  [19]. 

Délka: 7,5 m 

Šířka pásku: 25 mm 

 

 

Obr. 27 Svinovací metr Extol [19] 

 

 

Laser křížový Bosch PCL 10  

 

 Laser křížový Bosch (Obr.28)  je přístroj sloužící k přesnému zaměření horizontální 

nebo vertikální roviny [20]. 

 

Horizontální a vertikální laserové linie  

Jednoduché a intuitivní ovládání 

Vždy rovina  

2 zřetelné, velmi dobře viditelné laserové linie  

Automatická kalibrace  
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Velký pracovní rozsah až 10 m  

Integrovaný ¼" závit – vhodný pro všechny běžné stativy (normální fotostativ) 

Indikace vyvážení pomocí LED (červené/zelené světlo)  

Přesnost laseru 0,5 mm/m 

Pracovní rozsah: 10 m  

Laserová dioda: 635 nm  

Třída laseru: 2M 

Doba samonivelace, typ.: 4 s  

Rozsah nivelace: <= 4 °  

Přesnost nivelace: ± 0,5 mm/m  

Hmotnost: 0,5 kg  

Akumulátor: 2 × 1,5V LR6 (AA) 

Hliníkový stativ 1,1 m 

 

 

Obr. 28 Laser křížový Bosch PCL 10 [20] 

 

 

Laserový měřič vzdálenosti Makita LD060P 

 

 Laserový měřič vzdálenosti Makita LD060P (Obr.29)  je odolný proti stříkající vodě    

a prachu. Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odečítání naměřených 

délek, možnost měření úhlu sklonu. Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup        

k často používaným funkcím. Podsvícený 3-řádkový displej. Vyklápěcí koncový nástavec   

pro přesné měření v rozích a u okrajů [21]. 
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Obr. 29 Laserový měřič Makita LD060P [21] 

 

Technická data: 

 

Typická přesnost měření +/- 1,5 mm 

Rozsah 0,05 m až 60 m 

Minimální/maximální hodnota 

Kontinuální měření 

Sčítání/odečítání 

Měření plochy/objemu 

Výpočty místností 

Nepřímé měření (Pythagorova věta) 

Vyvolání posledních hodnot 

Spouštění s časovým zpožděním 

Osvětlení displeje 

Počet měření s jednou sadou baterií až 5 000 

Multifunkční koncový nástavec ruční závit pro stativ  

Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54 

Baterie AAA 2x 1,5 V 

Rozměry: 112 mm x 43 mm x 25 mm 

Rozsah měření: 0.05 m – 60 m 

Hmotnost: 0.1 kg 

Typická přesnost měření: +/- 1.5 mm na 12 m 

 

Izolovaná požární hadice B75 3ks a C52 1ks 

 

 Požární tlakové hadice (Obr.30)  slouží pro dopravu tlakové vody nebo jiného hasiva 

od čerpadla, hydrantu na místo určení. Hadice jsou vyrobeny z polyesterové                      
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nebo polyamidové nitě s vnitřní vložkou pryže anebo z polyesterové nitě s vnitřní 

polyuretanovou vložkou. Hadice jsou z vnitřní i vnější strany odolné proti většině chemikálií. 

Na obou koncích jsou opatřeny tlakovými hadicovými spojkami B75 nebo C52. Konec hadice 

je navázán ocelovým pozinkovaným drátem k hrdlu tlakové hadicové spojky. Použitelná     

pro teploty od -30 °C do + 70 °C. Přesné označení je „hadice B75 x 20“ a „hadice C52 x 20“ 

[8]. 

     Hadice B75   Hadice C52 

Velikost vnitřního průměru:   75 mm    52mm 

Délka hadice:     20 ± 1 m   20 ± 1 m 

Nejmenší poruchový tlak:   4,9 MPa   4,9 MPa 

Zkušební tlak:    2,4 MPa   2,4 MPa 

Maximální pracovní tlak :   1,6 MPa   1,6 MPa 

Hmotnost se spojkami:   8,5 kg/ 20 m   5,5 kg/ 20 m 

Objem vody:     88 l    42 l 

 

 

Obr. 30 Požární hadice B 75 PH [22] 

 

 Přenosný hadicový uzávěr B75  

 

 Přenosný hadicový uzávěr (Obr.31)  slouží pro uzavírání tlakového hadicového 

vedení. Skládá se z kulového kohoutu s ovládací pákou, na kterém jsou z obou stran osazeny 

pevné spojky B75. Ovládací páka je opatřena dorazem pro přesné nastavení polohy 

otevřeno/uzavřeno. Otevírání a zavírání hadicového uzávěru pod tlakem vody je nutné 

provádět pomalu z důvodu omezení vzniku tlakových rázů v hadicovém vedení [8]. 

 

Technická data: 

Pevná spojka na vtokovém hrdle: 75 mm 



33 

 

Pevná spojka na výtokovém hrdle: 75 mm 

Maximální pracovní tlak: 1,6 MPa 

Hmotnost: 4,7 kg 

 

Obr. 31 Hadicový uzávěr [8] 

 

 

4.3 Postup fyzikálního experimentu 

  

 Pro provedení fyzikálního experimentu jsem si vybral variantu měření průtoku pomocí 

odměrné nádoby. Do nádoby jsem po určitou dobu napouštěl vodu pod stálým tlakem.          

Po ustálení hladiny jsem odměřil výšku hladiny a zapsal do tabulky. Každé měření jsem 

provedl třikrát. Z naměřených hodnot jsem vypočetl objem napuštěné vody a dále  spočítal 

průtok vody za jednotku času. Experiment jsem provedl na dvou různých místech    při dvou 

různých sacích výškách 5,0 m a 10,0 m.  

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 

 

Měřené průtoky: 

 

 průtok hnací vody hadicemi B75  – B75; 

 průtok hnací vody hadicemi C52 – B75; 

 průtok hnací vody ležatým ejektorem; 

 průtok hnací vody stojatým ejektorem; 

 průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG; 

 průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem; 

 průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem; 

 průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG. 

 



34 

 

Postup experimentu 

 

 Na provedení experimentu jsem spolupracoval s pěti asistenty, sebe jsem určil 

vedoucím experimentu. Činnosti jednotlivých osob: 

 

Vedoucí experimentu – kontrola zapojení a nastavení technických prostředků, odečítání  

                 a   zapisování naměřených hodnot 

Asistent č.1 – obsluha čerpadla CAS 24 

Asistent č.2 – zapojení a výměna technických prostředků u vodního zdroje 

Asistent č.3 – měřič času 

Asistent č.4 – fotograf 

Asistent č.5 – napouštění a vypouštění vody z kádě 

 

 Prvotním úkolem bylo zaměření polohy místa konání pomocí přenosné GPS,                

z meteostanice jsem zaznamenal meteorologické podmínky v místě experimentu a pomocí 

laboratorního teploměru jsem změřil teplotu vody. Vše jsem zaznamenal do protokolu             

o měření. 

 Následovalo řádné ustavení cisternové automobilové stříkačky CAS 24. Po ustavení 

vozidla jsem pomocí laserového nivelačního přístroje zaměřil horizontální rovinu osy 

čerpadla. Od roviny čerpadla k vodní hladině  jsem pomocí laserového měřiče vzdáleností 

odměřil sací výšku čerpadla Obr.32. Sací výšku jsem z kontrolních důvodů přeměřil ještě 

pomocí svinovacího měřícího pásma. Před spuštěním experimentu jsem poučil všechny 

asistenty a znovu jim vysvětlil přesný postup jejich činnosti.  Poučení obsahovalo seznámení 

se smyslem měření, individuálními úkoly jednotlivých asistentů, technickými parametry 

používaných technických prostředků, rozmístění asistentů na jednotlivá stanoviště a stanovení 

signálů pro dorozumívání během měření. 

 

 Dalším krokem bylo zapojení sacího vedení. Na výtlačné hrdlo B75  CAS 24 byla 

připojena izolovaná tlaková hadice B75 o délce 20 m. Na hadici byly postupně zapojovány 

zkoušené technické prostředky a to v pořadí: turbínové proudové čerpadlo AWG, ejektor 

stojatý a ejektor ležatý (u ležatého ejektoru jsme použili na vstupu hadici C52). Na výtlačná 

hrdla zkoušených prostředků byla opět připojena izolovaná tlaková hadice B75  o délce 20 m 

a tato hadice byla přivedena k odměrné nádrži. Při zapojení turbínového proudového čerpadla 

AWG jsme použili ještě třetí hadici B75 k odvodu tlakové (hnací) vody zpět do nádrže CAS. 
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Odměrnou nádrž jsme pomocí laserového nivelačního přístroje a vodováhy ustavili               

do vertikální i horizontální roviny. Na nádrž byl připojen hadicový uzávěr B75  k vypouštění 

vody z nádrže.  

 Jako první jsme provedli zapojení s turbínovým proudovým čerpadlem AWG. Asistent 

u stroje nastavil pracovní tlak na manometru čerpadla na hodnotu 0,6 MPa a po ustálení tlaku 

a průtoku ve vedení jsme provedli první kontrolní měření. Po dobu 60 s jsme napouštěli vodu 

do odměrné nádoby. (Doba napouštění byla u některých technických prostředků zkrácena      

na 15 s, 20 s, 30 s a 45 s z důvodu kapacity nádrže). Po ustálení vodní hladiny jsme odečetli 

výšku hladiny a naměřenou hodnotu zapsali do tabulky. Následně byla voda z nádrže 

vypuštěna a nádrž opět ustavena do roviny. Po odzkoušení jsme stanoveným způsobem 

provedli tři ostrá měření při tlaku 0,6 MPa; 0,8 MPa a 1 MPa. Stejným způsobem jsme 

postupovali i u měření s ejektory, kdy stanovený asistent přepojoval technické prostředky        

a kontroloval jejich ustavení pod vodní hladinou. 

 

 

   Obrázek 32 Sací výška 

sací 

výška 
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4.4 Podmínky fyzikálního experimentu 

 

 Pro správné provedení fyzikálního experimentu je důležité podrobně zaznamenat 

podmínky experimentu. Podmínky jsem zhodnotil z hlediska místa provedení a času, 

z hlediska meteorologické situace v době konání experimentu, z hlediska fyzikálních 

vlastností vody a z hlediska technických parametrů prostředků potřebných k provedení 

měření. 

Tabulka 4 Podmínky fyzikálního experimentu 

Místo a čas konání 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Místo konání experimentu: 

Most nad řekou Bobrůvka na silnici 

č. I/19 ulice Brněnská  

Nové Město na Moravě 

Areál Hotelu Ski Vysočina aréna 

Nové Město na Moravě 

Poloha dle GPS: 49°33´25.285"N;16°4´15.841"E 49°34´39.265"N;16°37.455"E 

Datum konání experimentu: 6.10.2012 10.10.2012 

Začátek konání experimentu: 10
00 

10
00 

Konec konání experimentu: 17
30 

18
00

 

Meteorologická situace 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Atmosférický tlak: 1009,8 hPa 1008,9 hPa 

Teplota vzduchu: 19 °C 10 °C 

Teplota vody: 10 °C 7 °C 

Vlhkost vzduchu: 80 % 78 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Teplota vody: 10 °C 7 °C 

Hustota  [32]: 999,70 kg.m
-3 

999,90 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita  [32]: 0,000001307 m
2
.s

-1 
0,000001428 m

2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 
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4.5 Provedení fyzikálního experimentu 

 

 Realizaci fyzikálního experimentu jsem naplánoval do dvou etap. V první etapě jsem 

provedl měření z hloubky 10,0 m z mostu nad řekou Bobrůvka na silnici č. I/19  na ulici 

Brněnská  v Novém Městě na Moravě dne 6.10.2012 od 10
00

 do 17
30

 hodin. Druhá etapa 

měření byla realizována 10.10.2012 od 10
00

 do 18
00 

hodin v areálu Vysočina arény v Novém 

Městě na Moravě. Zde jsem provedl měření z hloubky 5,0 m. Při první i druhé etapě jsem 

vždy postupoval stejným postupem se stejným pořadím pokusů. Nejdříve jsem provedl 

měření průtoku pro turbínové proudové čerpadlo AWG při vstupním tlaku 0,6 Mpa; 0,8 MPa 

a 1,0 Mpa. Následovalo měření se stojatým ejektorem a naposled s ejektorem ležatým opět 

pro všechny tři hodnoty vstupního tlaku. Naměřené hodnoty jsem vždy zapsal do připravené 

tabulky. 

 

 Před provedením vlastního měření jsem probral instrukce s asistenty spolupracujícími 

na experimentu. Seznámil jsem je s podrobným postupem měření a každému jsem vysvětlil 

jeho osobní úkol. Instruktáž lze shrnout do těchto bodů: 

 

 Seznámení asistentů se smyslem měření; 

 Vysvětlení osobních úkolů jednotlivým asistentům; 

 Rozmístění asistentů na pozice; 

 Domluvení signálů používaných během měření; 

 Zajištění bezpečnosti během měření. 

 

 Po instruktáži následovalo provedení fyzikálního experimentu dle postupu uvedeného 

v kapitole 4.3. 

 

4.6 Výsledky fyzikálního experimentu  

 

 Výsledky fyzikálního experimentu jsem zaznamenal do přehledných tabulek a vytvořil 

jsem protokoly o měření.  Z naměřených hodnot jsem vypočítal aritmetické průměry                

a z těchto hodnot vytvořil grafy porovnávající průtoky čerpané vody armaturami.                   

Z naměřených hodnot zkoušených technických prostředků vypočítám, který má nejvyšší 

účinnost. Ze zkušeností s používáním zkoušených prostředků během fyzikálního experimentu 
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provedu jejich porovnání z hlediska uživatelského komfortu. Kompletní výsledky měření jsou 

uvedeny v Příloze č.3, Příloze č.4, Příloze č.5 a Příloze č.6 a zapsány v protokolech o měření.. 

 

4.6.1 Výpočet objemového průtoku 

 

 Objemový průtok byl počítán z napuštěné vody v odměrné nádobě. Po určitou dobu    

( 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s) jsem napouštěl vodu do nádoby, následně odměřil výšku hladiny. 

Vypočítal jsem objem vody v nádobě a podle doby napouštění násobil koeficientem 

odpovídajícím době 60 s. Hodnoty pro výpočet  objemových průtoků jsou uvedeny                 

v   Příloze č.3, Příloze č.4, Příloze č.5 a Příloze č.6.  Vypočítané hodnoty objemových průtoků 

uvádí Příloha č.1. 

 

 V = v . š . d  [l]      4.6.1.1 

 v..........výška hladiny v odměrné nádobě [m] 

 š..........šířka odměrné nádoby [m] (1 m) 

 d..........délka odměrné nádoby [m] (1,3 m) 

 

 koeficient k60 odpovídající době 60 s: 

 

 doba čerpání  koeficient k60 

  15 s   4 

  20 s   3 

  30 s   2 

  45 s   4/3 

  60 s   1 

 

 objemový průtok Qv = V . k60  [l/min]   4.6.1.2 

4.6.2 Výpočet účinnosti 

 

 Z naměřených hodnot průtoků jsem dle vzorce 4.7.2.1 vypočítal hodnoty účinností 

zkoušených armatur.  

 η = 
P

V

P

P
. 100 [%]      4.6.2.1 

 

Pv ............................. výkon zkoušeného prostředku (průtok čerpané vody) [l/min] 

PP ............................. příkon zkoušeného prostředku (průtok hnací vody hadicemi) [l/min] 
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4.6.3 Protokol o měření 

 

 Protokol jsem sestavil tak, aby přehledně informoval o všech skutečnostech, 

podmínkách měření a naměřených hodnotách. Naměřené hodnoty jsem zaokrouhlil na celá 

čísla. 

 

Tabulka 5 Protokol o měření 

PROTOKOL O MĚŘENÍ 

měření objemového průtoku pomocí odměrné nádrže 

Cíl měření:  

1) Určení objemového průtoku turbínového čerpadla AWG 

2) Určení objemového průtoku stojatého ejektoru 

3) Určení objemového průtoku ležatého ejektoru 

4) Z naměřených hodnot určit hodnoty účinností zkoušených armatur a vzájemně je porovnat 

Počet osob potřebných k provedení experimentu 

Celkový počet osob 6 

Osoba spolupracující při experimentu                                                                                     funkce spolupracující osoby 

Vedoucí měření 
kontrola zapojení a nastavení technických prostředků, 

odečítání a  zapisování naměřených hodnot 

Asistent č.1 obsluha čerpadla CAS 24 

Asistent č.2 
zapojení a výměna technických prostředků u vodního 

zdroje 

Asistent č.3 měřič času 

Asistent č.4 fotograf 

Asistent č.5 napouštění a vypouštění vody z kádě 

Místo a čas konání 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Místo konání experimentu: 

Most nad řekou Bobrůvka na silnici 

č. I/19 ulice Brněnská  

Nové Město na Moravě 

Areál Hotelu Ski Vysočina aréna 

Nové Město na Moravě 

Poloha dle GPS: 49°33´25.285"N;16°4´15.841"E 49°34´39.265"N;16°37.455"E 

Datum konání experimentu: 6.10.2012 10.10.2012 

Začátek konání experimentu: 10
00 

10
00 

Konec konání experimentu: 17
30 

18
00
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Meteorologická situace 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Atmosférický tlak: 1009,8 hPa 1008,9 hPa 

Teplota vzduchu: 19 °C 10 °C 

Teplota vody: 10 °C 7 °C 

Vlhkost vzduchu: 80 % 78 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

 Pokus č.1 Pokus č.2 

Teplota vody: 10 °C 7 °C 

Hustota [32]: 999,70 kg.m
-3 

999,90 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]: 0,000001307 m
2
.s

-1 
0,000001428 m

2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 
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4.6.4 Protokol k MĚŘENÍ č. 1 při tlaku na čerpadle 0,6 MPa 

Meteorologická situace 

Pokus č.1 

Atmosférický tlak: 1009,8 hPa 

Teplota vzduchu: 19 °C 

Teplota vody: 10 °C 

Vlhkost vzduchu: 80 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.1 

Teplota vody: 10 °C 

Hustota [32]: 999,70 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]: 0,000001307 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 10,0 m 

Hnací tlak: 0,6 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 1850,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1395,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 380,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 332,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 422,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 781,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 677,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 352,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 401,0 l/min 

Průtok čerpané vody stojatým ejektorem: 345,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 19,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 29,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 19,0 % 

 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.6.5 Protokol k MĚŘENÍ č. 1 při tlaku na čerpadle 0,8 MPa 

 

Meteorologická situace 

Pokus č.1 

Atmosférický tlak: 1009,8 hPa 

Teplota vzduchu: 19 °C 

Teplota vody: 10 °C 

Vlhkost vzduchu: 80 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.1 

Teplota vody: 10 °C 

Hustota [32]: 999,70 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]: 0,000001307 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 10,0 m 

Hnací tlak: 0,8 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 1967,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1509,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 444,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 404,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 467,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 930,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 826,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 550,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 486,0 l/min 

Průtok čerpané vody stojatým ejektorem: 422,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 28,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 32,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 21,0 % 

 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.6.6 Protokol k MĚŘENÍ č. 1 při tlaku na čerpadle 1,0 MPa 

 

Meteorologická situace 

Pokus č.1 

Atmosférický tlak: 1009,8 hPa 

Teplota vzduchu: 19 °C 

Teplota vody: 10 °C 

Vlhkost vzduchu: 80 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.1 

Teplota vody: 10 °C 

Hustota [32]: 999,70 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]: 0,000001307 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 10,0 m 

Hnací tlak: 1,0 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 2025,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1568,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 477,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 421,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 490,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 949,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 844,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 1041,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 472,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 51,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 30,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 21,0 % 

 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.6.7 Protokol k MĚŘENÍ č. 2 při tlaku na čerpadle 0,6 MPa 

 

Meteorologická situace 

Pokus č.2 

Atmosférický tlak: 1008,9 hPa 

Teplota vzduchu: 10 °C 

Teplota vody: 7 °C 

Vlhkost vzduchu: 78 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.2 

Teplota vody: 7 °C 

Hustota [32]:
 

999,90 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]:
 

0,000001428 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 5,0 m 

Hnací tlak: 0,6 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 2056,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1432,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 390,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 377,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 469,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 800,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 775,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 661,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 410,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 32,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 29,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 19,0 % 

 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.6.8 Protokol k MĚŘENÍ č. 2 při tlaku na čerpadle 0,8 MPa 

 

Meteorologická situace 

Pokus č.2 

Atmosférický tlak: 1008,9 hPa 

Teplota vzduchu: 10 °C 

Teplota vody: 7 °C 

Vlhkost vzduchu: 78 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.2 

Teplota vody: 7 °C 

Hustota [32]:
 

999,90 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]:
 

0,000001428 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 5,0 m 

Hnací tlak: 0,8 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 2186,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1548,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 455,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 430,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 519,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 946,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 877,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 886,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 491,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 41,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 32,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 20,0 % 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.6.9 Protokol k MĚŘENÍ č. 2 při tlaku na čerpadle 1,0 MPa 

 

Meteorologická situace 

Pokus č.2 

Atmosférický tlak: 1008,9 hPa 

Teplota vzduchu: 10 °C 

Teplota vody: 7 °C 

Vlhkost vzduchu: 78 % 

Fyzikální vlastnosti vody 

Pokus č.2 

Teplota vody: 7 °C 

Hustota [32]:
 

999,90 kg.m
-3

 

Kinematická viskozita [32]:
 

0,000001428 m
2
.s

-1
 

Parametry použitých technických prostředků 

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 viz oddíl 4.2 

Zkoušené technické prostředky: čerpadlo AWG stojatý ejektor ležatý ejektor 

Průměr vtokového otvoru: 65 mm 65 mm 42 mm 

Průměr výtokového otvoru: 65 mm 65 mm 65 mm 

Výsledky měření 

Počet provedených měření: 3 

Sací výška: 5,0 m 

Hnací tlak: 1,0 MPa 

Průtok hnací vody hadicemi B 75 – B 75: 2250,0 l/min 

Průtok hnací vody hadicemi C 52 – B 75: 1598,0 l/min 

Průtok hnací vody ležatým ejektorem: 487,0 l/min 

Průtok hnací vody stojatým ejektorem: 456,0 l/min 

Průtok hnací vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 545,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody ležatým ejektorem: 968,0 l/min 

Průtok čerpané a hnací vody stojatým ejektorem: 924,0 l/min 

  Průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG: 1164,0 l/min 

Průtok čerpané vody ležatým ejektorem: 481,0 l/min 

Účinnost turbínového proudového čerpadla AWG: 52,0 % 

Účinnost ležatého ejektoru: 30,0 % 

Účinnost stojatého ejektoru: 21,0 % 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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4.7 Poznatky plynoucí z výsledků fyzikálního experimentu 

 

4.7.1 Naměřené průtoky 

 

 Při stejných vstupních podmínkách dosahuje turbínové proudové čerpadlo AWG 

nejvyšších hodnot průtoků. Z výsledků fyzikálního experimentu vyplývá, že nejvyšší hodnoty 

průtoků má turbínové proudové čerpadlo AWG, následně ležatý ejektor a nejnižších dosahuje 

stojatý ejektor. 

 

 Ležatý ejektor dosahuje nejvyšších hodnot průtoků při tlaku na čerpadle 0,8 MPa.       

U turbínového proudového čerpadla AWG a stojatého ejektoru byly naměřeny nejvyšší 

hodnoty při tlaku na čerpadle 1,0 MPa viz Tabulka 6 a Tabulka 7. Závislost průtoku na tlaku 

je znázorněna na Obr.33 a Obr.34. 

 

Tabulka 6 Průtok čerpané vody při sací výšce 10,0 m: 

 

Tabulka 7 Průtok čerpané vody při sací výšce 5,0 m: 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 

 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG [l/min] 352,0 550,0 1041,0 

Stojatý ejektor [l/min] 345,0 422,0 423,0 

Ležatý ejektor [l/min] 401,0 486,0 472,0 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG  [l/min] 661,0 886,0 1164,0 

Stojatý ejektor [l/min] 398,0 447,0 468,0 

Ležatý ejektor [l/min] 410,0 491,0 481,0 
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Závislost průtoku čerpané vody na tlaku při sací výšce 10,0 m
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Obr. 33 Závislost průtoku čerpané vody  na tlaku při sací výšce 10,0 m 

 

Závislost průtoku čerpané vody na tlaku při sací výšce 5,0 m
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Obr. 34 Závislost průtoku čerpané vody na tlaku při sací výšce 5,0 m 

 

Turbínové proudové čerpadlo AWG vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 10,0 m nejrychleji       

při tlaku na čerpadle 1,0 MPa a to za  58 s. 

Stojatý ejektor vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 10,0 m nejrychleji při tlaku na čerpadle      

1,0 MPa a to za 142 s. 

Ležatý ejektor vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 10,0 m nejrychleji při tlaku na čerpadle       

0,8 MPa a to za 123 s. 

 

Turbínové proudové čerpadlo AWG vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 5,0 m nejrychleji        

při tlaku na čerpadle 1,0 MPa a to za 52 s. 
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Stojatý ejektor vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 5,0 m nejrychleji při tlaku na čerpadle        

1,0 MPa a to za 128 s. 

Ležatý ejektor vyčerpá 1 m
3
 vody při sací výšce 5,0 m nejrychleji při tlaku na čerpadle         

0,8 MPa a to za 122 s. 

 

4.7.2 Hodnoty účinnosti 

 

 Při stejných vstupních podmínkách dosahuje turbínové proudové čerpadlo AWG 

nejvyšších hodnot účinností. Z výsledků fyzikálního experimentu vyplývá, že nejvyšší 

účinnost má turbínové proudové čerpadlo AWG, následně ležatý ejektor a nejnižší dosahuje 

stojatý ejektor. 

 

 Ležatý ejektor dosahuje nejvyšších hodnot účinnosti při  tlaku na čerpadle 0,8 MPa.    

U turbínového proudového čerpadla AWG a stojatého ejektoru byla vypočtena nejvyšší 

účinnost při  tlaku na čerpadle 1,0 MPa viz Tabulka 8 a Tabulka 9 a Příloha č.7. 

 

Tabulka 8 Hodnoty účinností při sací výšce 10,0 m 

Tabulka 9 Hodnoty účinností při sací výšce 5,0 m 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG  [%] 19,0 28,0 51,0 

Stojatý ejektor [%] 19,0 21,0 21,0 

Ležatý ejektor [%] 29,0 32,0 30,0 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG  [l/min] 32,0 41,0 52,0 

Stojatý ejektor [l/min] 19,0 20,0 21,0 

Ležatý ejektor [l/min] 29,0 32,0 30,0 
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4.7.3 Ztráta hnací vody 

 

 Při použití turbínového proudového čerpadla AWG nedochází z důvodu uzavřeného 

hnacího obvodu ke ztrátě hnací vody. Jediná ztráta je na zavodnění hadicového vedení.         

Při použití 2 ks hadic B75 je to asi 170 l. Ztráta u  ejektorů se skládá ze dvou částí a to ztráty 

hnací vody v důsledku čerpání vody a ztráty na zavodnění 2ks hadic B75 u stojatého               

a 1 ks hadice C52 a 1 ks hadice B75 u ležatého ejektoru.  Ztráty hnací vody jsou uvedeny   

v Tabulce 10 a Tabulce 11.   

 

Tabulka 10 Ztráta hnací vody na odčerpání 1 m
3
 vody při sací výšce 10,0 m: 

 

Tabulka 11 Ztráta hnací vody na odčerpání 1 m
3
 vody při sací výšce 5,0 m: 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 

 

 

 

 

 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG [l] 170,0 170,0 170,0 

Stojatý ejektor [l] 962,0 + 170,0 957,0 + 170,0 995,0 + 170,0 

Ležatý ejektor [l] 948,0 + 130,0 914,0 + 130,0   1011,0 + 130,0 

Prostředek 
Tlak na čerpadle 

0,6 MPa 0,8 MPa 1,0 MPa 

AWG  [l] 170,0 170,0 170,0 

Stojatý ejektor [l] 947,0 + 170,0 962,0 + 170,0 974,0 + 170,0 

Ležatý ejektor [l] 951,0 + 130,0 927,0 + 130,0 1012,0 + 130,0 
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4.7.4 Porovnání hodnot průtoků  

 

 Porovnání hodnot průtoků čerpané vody jsem provedl pro všechny zkoušené 

prostředky pro sací výšku 10,0 m a hnací tlak 0,8 MPa a pro  turbínové proudové čerpadlo 

AWG i pro sací výšku 10,0 m a hnací tlak 1,0 MPa z důvodu známých dat udávaných 

výrobci.  Porovnání průtoků čerpané vody udává Tabulka 12 a Tabulka 13. 

 

Tabulka 12 Porovnání průtoků čerpané vody při sací výšce 10,0 m a hnacím tlaku 0,8 MPa 

Prostředek Průtok udávaný výrobcem Naměřený průtok 

AWG  [l/min] 980,0 550,0 

Stojatý ejektor [l/min] 372,0 422,0 

Ležatý ejektor [l/min] 400,0 482,0 

 

Tabulka 13 Porovnání průtoků čerpané vody při sací výšce 10,0 m a hnacím tlaku 1,0 MPa 

Prostředek Průtok udávaný výrobcem Naměřený průtok 

AWG  [l/min] 1450,0 1040,0 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 

 

 Z naměřených hodnot průtoků vyplívá, že průtok čerpané vody turbínovým 

proudovým čerpadlem AWG při hnacím tlaku 0,8 Mpa a sací výšce 10,0 m je asi o 45 % nižší 

než udává výrobce. Při tlaku 1,0 Mpa je to asi o 30% méně.  U ležatého ejektoru byl naměřen 

průtok asi o 20% vyšší a u ejektoru stojatého byl vyšší o 10 % viz Tabulka 12 a Tabulka 13. 

 

 Porovnání průtoků hnací vody je uvedeno v Tabulce 14. 

Tabulka 14 Porovnání průtoků hnací vody při sací výšce 10,0 m a hnacím tlaku 0,8 MPa 

Prostředek Průtok udávaný výrobcem Naměřený průtok 

AWG  [l/min] 950,0 467,0 

Stojatý ejektor [l/min] 750,0 404,0 

Ležatý ejektor [l/min] 800,0 444,0 

Odchylka pro měření průtoku pomocí odměrné nádoby je stanovena fQ = ± 0,8 % [6]. 
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 Z naměřených hodnot průtoků vyplívá, že průtok hnací vody turbínovým proudovým 

čerpadlem AWG při hnacím tlaku 0,8 Mpa a sací výšce 10,0 m je asi o 50 % nižší než udává 

výrobce. U ležatého ejektoru byl naměřen průtok asi o 45 % nižší a u ejektoru stojatého byl 

nižší o 45 % viz Tabulka 14.   

 

4.7.5 Porovnání prostředků z hlediska uživatelského komfortu 

 

 Připojení turbínového proudového čerpadla AWG je pomocí 3 ks tlakových spojek 

B75, připojení stojatého ejektoru je pomocí 2 ks tlakových spojek B75  a ležatého ejektoru 

pomocí 1 ks tlakové spojky  C52 a 1 ks tlakové spojky B75. 

 

 Ležatý ejektor má na vstupu tlakovou spojku C52 o vnitřním průměru 42,0 mm           

a průměr trysky difuzoru 16,0 mm. Z toho vyplívá vyšší nárůst tlaku a vyšší účinnost než       

u ejektoru stojatého s připojením na vstupu tlakovou spojkou B75 o vnitřním průměru        

65,0 mm a průměru trysky difuzoru 16,0 mm. 

 

 Turbínové proudové čerpadlo AWG se odvodňuje pomocí odvodňovacího ventilu 

umístěného na hnací části čerpadla a odvodnění hnané části je přes sací koš. Stojatý ejektor   

se odvodňuje pomocí klapky na sacím koši. Ležatý ejektor odvodňovací klapku nemá, voda 

vytéká přímo ze sacího koše. Ovládání klapky a ventilu je pomocí ventilového lanka.              

U čerpadla AWG je z důvodu napojení 3 ks hadic obtížnější odvodnění, dochází k zamotání 

lanka do hadic.  

 

 Hmotnost turbínového proudového čerpadla AWG je 13,5 kg, stojatého ejektoru      

3,0 kg a ležatého ejektoru 3,2 kg. Nejnáročnější manipulace je s turbínovým proudovým 

čerpadlem AWG. 

 

 Z hlediska rozměrů je na tom nejlépe stojatý ejektor, lze použít v nejužších prostorech, 

následuje turbínové proudové čerpadlo AWG a ležatý ejektor. 

 

 Z hlediska ceny vychází nejlépe stojatý ejektor v ceně okolo 1906 Kč, ležatý ejektor 

vyjde přibližně na 3000 Kč. Turbínové proudové čerpadlo AWG se dá pořídit za cenu okolo 

51 000 Kč [33],[34],[35]. Kompletní porovnání prostředků je uvedeno v Tabulce 15. 
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Tabulka 15 Porovnání zkoušených prostředků  

Typ zkoušeného prostředku 

Turbínové 

proudové 

čerpadlo AWG 

Ležatý ejektor Stojatý ejektor 

Výrobce 
AWG Fittings 

GmbH, Giengen 

THT Polička 

s.r.o. 

THT Polička 

s.r.o. 

Délka[mm] 400,0 550,0 270,0 

Šířka [mm] 300,0 150,0 130,0 

Výška [mm] 290,0 300,0 620,0 

Hmotnost [kg] 13,5  3,2  3,0  

Připojení na vstupu 1 x B75 1 x C52 1 x B75 

Připojení na výstupu 2 x B75 1 x B75 1 x B75 

Průměr vstupního otvoru [mm] 65,0 42,0 65,0 

Průměr výstupního otvoru [mm] 65,0 65,0 65,0 

Průměr trysky difuzoru [mm]  16,0   16,0   

Cena [Kč] [33], [34], [35] 51 000 3 000 1906 

Tabulkový průtok hnací vody při 

tlaku 0,8 MPa a  sací výšce     10,0 m 

[l/min] 

950,0  800,0 750,0 

Celkový tabulkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku  

0,8 MPa a  sací výšce 10,0 m [l/min] 

980,0  1200,0  1122,0 

Tabulkové množství přisáté vody při 

tlaku 0,8 MPa a  sací výšce    10,0 m 

[l/min] 

980,0  400,0 372,0 

Naměřený celkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku 0,6 

MPa a  sací výšce 10,0 m [l/min] 

352,0 781,0 677,0 

Naměřený celkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku 0,8 

MPa a  sací výšce 10,0 m [l/min] 
550,0 930,0 826,0 

Naměřený celkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku 1,0 

MPa a  sací výšce 10,0 m [l/min] 

1041,0 950,0 844,0 

Naměřený celkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku 0,6 

MPa a  sací výšce 5,0 m [l/min] 

661,0 800,0 
775,0 

 

Naměřený celkový průtok čerpané 

vody z výtokového hrdla při tlaku 0,8 

MPa a  sací výšce 5,0 m [l/min] 

 

886,0 

 

 

946,0 

 

 

877,0 

 

Účinnost prostředku při tlaku 0,6 

MPa a  sací výšce 10,0 m [%] 
19,0 29,0 19,0 

Účinnost prostředku při tlaku 0,8 

MPa a  sací výšce 10,0 m [%] 
28,0 32,0 21,0 

Účinnost prostředku při tlaku 1,0  

MPa a  sací výšce 10,0 m [%] 
51,0 30,0 21,0 
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Účinnost prostředku při tlaku 0,6 

MPa a  sací výšce 5,0 m [%] 
32,0 29,0 19,0 

Účinnost prostředku při tlaku 0,8 

MPa a  sací výšce 5,0 m [%] 
41,0 32,0 20,0 

Účinnost prostředku při tlaku 1,0 

MPa a sací výšce 5,0 m [%] 
52,0 30,0 21,0 
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5 Závěr 

 

 Cílem práce bylo na základě rešerše odborné literatury z oblasti mechaniky tekutin 

definovat funkční principy a použití ejektoru a turbínového proudového čerpadla. Tento cíl 

zahrnoval přípravu a realizaci fyzikálního měření za účelem určení objemového průtoku obou 

armatur za standardizovaných podmínek, a dále také určení hodnoty účinností u obou armatur 

a provedení vzájemného porovnání obou armatur, a to jak z hlediska technických parametrů, 

tak i uživatelského komfortu. Závěrem mělo být definováno doporučení pro další využití 

v praxi u jednotek požární ochrany. Veškeré stanovené cíle stanovené zadáním diplomové 

práce byly splněny. 

 

 Na základě poznatků získaných z rešerše odborné literatury, prostudování návodů 

k použití, materiálů od výrobců a vlastních zkušeností s používáním zkoušených armatur jsem 

realizoval fyzikální experiment. Základem fyzikálního experimentu bylo měření objemového 

průtoku zkoušených armatur ze sací výšky 5,0 m a 10,0 m při hnacím tlaku na čerpadle       

0,6 MPa, 0,8 MPa a 1,0 MPa. Měřil se průtok hnací vody hadicemi B75  – B75, průtok hnací 

vody hadicemi C52 – B75, průtoky hnací vody zkoušenými armaturami, průtoky čerpané       

a hnací vody ejektory a průtok čerpané vody turbínovým proudovým čerpadlem AWG. 

Z naměřených hodnot byly vypočítány hodnoty účinností jednotlivých armatur v daném 

režimu používání. Naměřené hodnoty byly vzájemně porovnány, porovnal jsem                      

je i s hodnotami udávanými výrobci a na základě zjištěných dat provedl vyhodnocení 

výsledků. 

 

 Z výsledků fyzikálního experimentu vyplynulo, že nejvyšších hodnot objemových 

průtoků a účinností dosahuje turbínové proudové čerpadlo AWG, následuje ležatý ejektor       

a nejnižších hodnot dosáhl ejektor stojatý. Turbínové proudové čerpadlo dosahuje nejvyšších 

hodnot účinnosti při hnacím tlaku 1,0 MPa a to 51 % pro sací výšku 10 m a 52 % pro sací 

výšku 5 m. Ležatý ejektor dosahuje nejvyšších hodnot účinnosti při hnacím tlaku 0,8 Mpa      

a to 32 % pro sací výšku 10 m a 32 % pro sací výšku 5 m. Stojatý ejektor dosahuje nejvyšších 

hodnot účinnosti při hnacím tlaku 1,0 MPa a to 21 % pro sací výšku 10 m a 21 % pro sací 

výšku 5 m. U ejektorů byla účinnost ovlivněna jejich konstrukcí a průměry vstupních otvorů. 

U ležatého ejektoru osazeného na vstupu hadicovou spojkou C52 bylo dosaženo vyšších 

hodnot účinností než u stojatého ejektoru opatřeného hadicovou spojkou B75. Při použití 

ejektorů dochází k velké ztrátě hnací vody, u turbínového proudového čerpadla AWG je ztráta 
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zanedbatelná z důvodu uzavřeného hnacího obvodu. Turbínové proudové čerpadlo                

je vzhledem k vysoké účinnosti a vysokým hodnotám objemového průtoku vhodné nejen 

k čerpání vody z hloubek, ale i k zásobování hasební vodou a doplňování cisteren. Z hlediska 

uživatelského komfortu je nejsnadnější manipulace se stojatým ejektorem, je nejlehčí, 

z hlediska rozměrů je vhodný k použití do nejužších prostor a nejlépe je na tom i z hlediska 

hmotnosti a možnosti vypuštění vody z hadicového vedení. Nejtěžší manipulace                      

je s turbínovým proudovým čerpadlem AWG. Z hlediska ceny je opět nejvýhodnějším 

prostředkem stojatý ejektor a nejméně výhodné je turbínové proudové čerpadlo AWG.  

 

 Hlavním přínosem diplomové práce bylo porovnání základních výkonnostních 

parametrů a účinností zkoušených požárních armatur. Výsledky práce jsou určeny jednotkám 

požární ochrany jako doporučení při nákupu a praktickém využití technických prostředků 

určených k sání vody z hloubky.  
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