
HYDROMECHANIKA
25) Práce pístového čerpadal
 Čerpadla slouží k dopravě kapalin.
 Práce hydrostatického čerpadla je založena na změně objemu pracovního prosto-

ru, kdy při zvětšování objemu pracovního prostoru zde vzniká podtlak a naopak
při jeho zmenšování vzniká přetlak.

 Hlavní části pístového čerpadla:
- válec čerpadla,
- píst čerpadla,
- sací ventil,
- výtlačný ventil.

 Hlavními rozměry pístového čerpa-
dla  jsou  průměr  válce  D a  zdvih
pístu L.

 Popis činnosti pístového čerpadla:
1-2 - píst  se  pohybuje  z  přední

úvrati  do  zadní,  objem pra-
covního prostoru ve válci se
zvětšuje, vzniká zde podtlak,
otevře se sací ventil a do pra-
covního  prostoru  se  nasává
kapalina a dochází k sání;

2-3 - začne  se  zmenšovat  objem
válce a dojde ke zvýšení tlaku kapaliny ve válci na výtlačný tlak pv;

3-4 - píst se pohybuje ze zadní úvrati do přední, objem válce se zmenšuje, v pra-
covním prostoru vznikne přetlak, otevře se výtlačný ventil a dochází k vy-
tlačování kapaliny z válce (výtlak);

4-1 - začne se zvětšovat objem válce a dojde ke snížení tlaku kapaliny ve válci
na sací tlak ps.

 Objemový průtok   dodávaný čerpadlem je  V
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počet válců, D [m] je průměr pístu, L [m] je zdvih pístu, n [s-1] jsou otáčky čerpa-
dla, ηV [1] je objemová účinnost čerpadla.
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tlačný tlak čerpadla, pS [Pa] je sací tlak a ηC [1] je celková účinnost čerpadla.
 Příklad: Tříválcové pístové čerpadlo s průměrem pístu 50 mm a zdvihem pístu

240 mm má otáčky 180 min-1. Vypočtěte objemový průtok vody o hustotě 1000
kg.m-3 daným pístovým čerpadlem a příkon čerpadla, jestliže výtlačný tlak čerpa-
dla je 2,2 MPa, sací tlak je 0,06 MPa, objemová účinnost čerpadla je 95% a cel-
ková účinnost je 85%.

[Výsledek: Qv = 0,00403 m3.s-1, PČ = 10,14 kW].

Obrázek: Princip práce pístového čerpadla


