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Osnova:

• Názvosloví, značky, jednotky

• Obecná ustanovení, podmínky zkoušek

• Metody měření 
– průtoku
– Měrné energie
– otáček
– příkonu a účinnosti

• Kavitační zkoušky

• Zkoušení čerpadel s kapalinami jinými než „čistá studená voda“

• Rozbor výsledků zkoušek, příklady charakteristik
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Názvosloví, značky, jednotky:

• Vztažná rovina

• Měrná energie
– na sací straně....................Y1 [J.Kg-1]
– na výtlačné straně............ Y2 [J.Kg-1]
– čerpadla.............................Y [J.Kg-1] = Y2 [J.Kg-1] - Y1 [J.Kg-1]

• Dopravní výška

• Průtok..............Q
• Otáčky..............n
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Vztažná rovina čerpadla:
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Přesnost měření:
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Metody měření průtoku:

• Metoda odvažovací nádrže

• Metoda objemové nádrže

• Clony, Venturiho trubice a dýzy

• Přepady s boční kontrakcí, bez boční kontrakce a měrné 
žlaby.
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Metoda odvažovací nádrže:
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Metoda objemové nádrže:
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Vertikální čerpadlo (V2):
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Horizontální čerpadlo:
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Clony, dýzy a
Venturiho trubice:
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Přepady s boční kontrakcí, bez boční 
kontrakce a měrné žlaby:
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Metody měření měrné energie:

• Požadavky na přípojky pro měření statického tlaku.

• Měrná energie na sací straně

• Měrná energie na výtlačné  straně

• Měrná energie čerpadla
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Požadavky na přípojky pro měření statického tlaku:



17Měření měrné energie čerpadla kapalinovými tlakoměry
(v sacím potrubí je podtlak):



18Měření měrné energie čerpadla kapalinovými tlakoměry
(v sacím potrubí je přetlak):
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Měření měrné 
energie čerpadla 

deformačními 
tlakoměry:
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Měření měrné energie čerpadla Y vertikálních 
ponořených čerpadel:
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Příklad instalace s 
předrotací:
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Přímé měření měrné 
energie čerpadla Y:
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Výpočtové vztahy:
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Školní příklad:
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Školní příklad:
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Kavitační zkoušky:
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Kavitační zkoušky – změna ∆y uzavřenou smyčkou:
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Kavitační zkoušky – změna ∆y regulací výšky hladiny na vstupu:
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Kavitační zkoušky – změna ∆y škrticím ventilem na vstupu:
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Charakteristiky čisté studené vody a kapalin, které jí 
odpovídají:



32

Charakteristika Q-Y pro ověření dohodnutých 
parametrů:
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Úchylky hromadně vyráběných čerpadel:
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Zpráva o zkoušce:
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Zkušební diagram čerpadla:
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Zkušební záznam čerpadla - příklad:
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Zkušební protokol čerpadla:
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Zkušební protokol čerpadla:
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Zkušební záznam čerpadla:
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Střední drsnost stěny potrubní trubky „k“:
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Diagram součinitele 
tření:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor formulujte argumenty;
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