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1) Stroje pro dopravu kapalin- čerpadla 

 

Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité látky potrubím. Látky do čerpadla 

přitékají, nebo je čerpadlo nasává. Aby se tekutina mohla potrubím pohybovat, musí se k tomu 

vynaložit práce. Čerpadla jsou tedy stroje pracovní, na rozdíl od strojů, které je pohánějí 

(motory). 
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2) Základní pojmy 

 

Sací výška čerpadla: výška od hladiny k čerpadlu. 

 

Výtlačná výška čerpadla: závisí na konstrukci a pohonu čerpadla. Ve stavebnictví se  

používají čerpadla s výtlačnou výškou 100 m a více.  

 

Dopravní výška čerpadla: je součet sací a výtlačné výšky a bývá od několika cm do 500 m.  
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3) Rozdělení čerpadel podle principu 

a) Objemová – nasaje a vytlačí určitý objem kapaliny, střídá se sání s výtlakem (např. 

pístová, membránová, rotační zubová, rotační vřetenová, rotační lamelová).  

 

http://www.bbelektro.cz/fotocache/bigorig/asist_AE9CP40.jpg 

 

b) Odstředivá – hlavní částí je oběhové kolo s lopatkami, které odstředivou silou tlačí 

kapalinu z vnitřního obvodu kola k vnějšímu do skříně a ze skříně do výtlačného potrubí. 

Jsou nejpoužívanější (ve stavebnictví se používá tzv. kalové čerpadlo).   
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c) Proudová čerpadla – hnací silou je energie proudu páry, vzduchu nebo tlakové vody. Ve 

stavebnictví se používají tzv. mamutová čerpadla (čerpají kalnou vodu ze zemních vrtů, 

výkopů). 
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4) Písemná část do sešitu 
 

T 3 / 1 Stroje na dopravu kapalin, základní pojmy, objemová čerpadla 

 

 

1) Stroje pro dopravu kapalin- čerpadla 

 

Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité látky potrubím. Látky do čerpadla 

přitékají, nebo je čerpadlo nasává. Aby se tekutina mohla potrubím pohybovat, musí se k tomu 

vynaložit práce. Čerpadla jsou tedy stroje pracovní, na rozdíl od strojů, které je pohánějí 

(motory). 

                                                                                         

2) Základní pojmy 

 

Sací výška čerpadla: výška od hladiny k čerpadlu. 

Výtlačná výška čerpadla: závisí na konstrukci a pohonu čerpadla. Ve stavebnictví se  

používají čerpadla s výtlačnou výškou 100 m a více.  

Dopravní výška čerpadla: je součet sací a výtlačné výšky a bývá od několika cm do 500 m.  

 

 

3) Rozdělení čerpadel podle principu 

a) Objemová – nasaje a vytlačí určitý objem kapaliny, střídá se sání s výtlakem (např. 

pístová, membránová, rotační zubová, rotační vřetenová, rotační lamelová).  

b) Odstředivá – hlavní částí je oběhové kolo s lopatkami, které odstředivou silou tlačí 

kapalinu z vnitřního obvodu kola k vnějšímu do skříně a ze skříně do výtlačného potrubí. 

Jsou nejpoužívanější (ve stavebnictví se používá tzv. kalové čerpadlo).   

c) Proudová čerpadla – hnací silou je energie proudu páry, vzduchu nebo tlakové vody. Ve 

stavebnictví se používají tzv. mamutová čerpadla (čerpají kalnou vodu ze zemních vrtů, 

výkopů). 


