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1) Speciální čerpadla na čerstvý beton nebo maltu 

 

a) Mechanická čerpadla 

 

Mechanická čerpadla – pístová jsou v podstatě jednoválcová čerpadla, která pracují tak, že 

z naplněné násypky se směs nasává do válce sacím ventilem, přičemž je výtlačným ventilem 

uzavřené výtlačné potrubí. Po naplnění válce se sací ventil uzavře a otevře se ventil výtlačný. 

Pohyb ventilů je odvozený od pohybu pístu. Po skončení práce se potrubí i čerpadlo vyčistí 

tlakovou vodou. Toto čerpadlo dopravuje do vzdálenosti 250m, nebo do výšky 40m.         
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b) Pneumatická čerpadla 

 

Do hermeticky uzavřené nádrže se vloží náplň čerstvého betonu nebo malty, na kterou seshora 

působí stlačený vzduch. Ve spodní části nádrže na náplň nebo maltu působí stlačený vzduch, 

který ji strhuje a vytlačuje do potrubí. Tato doprava je přerušovaná, takže se po každém vytlačení 

zásoby musí nádrž znovu naplnit. Obsah nádrže je 250 až 500 litrů, používá se stlačený vzduch 

asi na 0,6 MPa, čerpadlo může dopravit betonovou směs na vzdálenost 300 m a do výšky až 30 

m. 

pneumatické čerpadlo kapalinové – olejové 
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2) Hydraulická čerpadla rotorová 

 

Hydraulická čerpadla rotorová- čerstvý beton je nasáván ze zásobníku do pryžové hadice. Tato 

čerpadla dopravují do výšky až 50 m. Montují se na automobilový podvozek. 
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3) Písemná část do sešitu 
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