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Řs  -  sací řad 

Řv  -  výtlačný řad 

S  -  sací hrdlo čerpadla 

TS  %  hmotnostní koncentrace 

t  °C  teplota 

V  -  výtlačné hrdlo 

v  m.s-1  rychlost proudění kapaliny 

Y  J.kg-1  měrná energie 

Yp  J.kg-1  měrná energie potrubí 

Yst  J.kg-1  měrná energie statická 

Ys  J.kg-1  měrná energie sacího řadu 

Ysv  J.kg-1  měrná energie čerpadla 

Yv  J.kg-1  měrná energie výtlačného řadu 

Yz  J.kg-1  měrná energie ztrátová 

Yzs  J.kg-1  měrná ztrátová energie sacího řadu 

Yzv  J.kg-1  měrná ztrátová energie výtlačného řadu 

y  m  vertikální vzdálenost hrdel čerpadla 

ys  m  vertikální vzdálenost sacího hrdla 

yv  m  vertikální vzdálenost výtlačného hrdla 

Hg  m  geodetická výška 

Hgs  m  geodetická výška sacího řadu 

Hgv  m  geodetická výška výtlačného řadu 
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 η  %  účinnost 

ηc  %  celková účinnost čerpadla 

∆ηc  %  změna celkové účinnosti čerpadla 

ρ  kg.m-3  hustota 

ρčástic  kg.m-3  hustota částic 

ρkapaliny  kg.m-3  hustota kapaliny 

ρkl  kg.m-3  hustota kalu 

ρv  kg.m-3  hustota vody 

τ  Pa  smykové napětí 

τp  Pa  počáteční smykové napětí 

μ  Pa.s  dynamická viskozita (pro nenewtonské látky zdánlivá viskozita) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

  s-1  gradient rychlosti (změna rychlosti kolmo ke směru proudění) 
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1. Úvod 

Pro moderní společnost, zachování zdraví obyvatelstva, uchování příznivého 

životního prostředí a obecně pro trvale udržitelný život celé fauny a flóry je nezbytné 

důsledně provádět efektivní čištění odpadních vod. Snahou lidstva je tedy zabránit 

negativním externalitám spojeným s potenciálním vynecháním procesu čištění odpadních 

vod. Pro čištění odpadních vod využíváme nejčastěji velkokapacitní čistírny odpadních vod 

(dále jen ČOV), ve kterých za pomoci historicky propracovaných fyzikálních, biologických 

a chemických procesů dosahujeme určité úrovně čistoty vyčištěné odpadní vody. Při tomto 

procesu ekonomicky efektivně zbavujeme vodu mnoha nebezpečných či zdraví škodlivých 

látek. Do ČOV přitom přivádíme surovou znečištěnou odpadní vodu, například z domácností 

a průmyslové výroby, sofistikovanou sítí kanalizačního řádu. Vyčištěná odpadní voda (dále jen 

OV) je vypouštěna do povrchových vod (např. do rybníků, nádrží, vodních toků, či je výjimečně 

realizováno vsakování do vod podzemních). Odpadním médiem vyprodukovaným ČOV je 

odvodněný kal, který je možno dále využít například jako hnojivo v zemědělství, při výrobě 

kompostu pro následné půdní rekultivace nebo jako palivo při výrobě energie. 

Žádná velkokapacitní ČOV se neobejde bez systému zabudovaných čerpacích zařízení. 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších prvků pro zajištění spolehlivého a efektivního chodu ČOV. 

Čerpadla jsou nezbytnou součástí dopravy kapalin v rámci celého čistírenského systému. 

Jejich efektivnímu využívání se staví do cesty čištěná odpadní voda a hlavně čistírenské kaly, 

které mají v závislosti na lokalitě a čase proměnné složení. Toto proměnné složení kalů klade 

zvýšené požadavky na čerpací techniku, optimalizaci čistírenských procesů a způsobuje 

nepřesnosti ve výpočtu přepravovaného objemu čištěných odpadních vod v rámci určitého 

časového období.  

Tématem mé bakalářské práce je problematika čerpání především čistírenského kalu. 

Čistírenský kal v trubním systému představuje obecně problém, jelikož se v potrubí nechová 

jako nám všem známá voda a jiné newtonské kapaliny. Při obsahu 2–3 % sušiny v kalu začíná 

tekutina měnit svoje reologické vlastnosti a vykazuje spíše nenewtonské chování, pro které 

je výběr a optimalizace čerpací techniky obtížnější. [1]  
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 Výběr vhodného hydrodynamického kalového čerpadla pro konkrétní praktické využití 

provází mnoho otázek. Bohužel výrobci těchto čerpadel nabízí pouze takové charakteristiky 

čerpadel, které se vztahují k čerpání čisté vody, nikoliv kalu. Příčinou je různorodost čerpaného 

média/kalu. Čistírny odpadních vod se od sebe liší právě různým charakterem čerpaného kalu. 

Potřeba přepočtu charakteristik čerpadel při čerpání kalů různých vlastností se jeví jako 

nezbytný parametr pro praktické navržení čerpadla. V praxi dochází k situacím, kdy jsou tato 

čerpadla do konkrétního projektu buď předimenzovaná, nebo naopak poddimenzovaná. 

K usnadnění výběru vhodného hydrodynamického kalového čerpadla z hlediska jeho 

hospodárnosti může přispět i tato bakalářská práce.  
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2. Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout postup orientačního přepočtu relevantních 

výkonových charakteristik hydrodynamického kalového čerpadla z čisté vody na cca 5% 

čistírenský kal.   

Vlastní řešení bude obsahovat návrh přepočtu hydrodynamického kalového čerpadla 

z čisté vody na kal o hmotnostní koncentraci 5,8 % a ověření uvedeného přepočtu na základě 

experimentálního měření charakteristiky hydrodynamického kalového čerpadla v reálném 

prostředí Ústřední čistírny odpadních vod v Liberci (dále jen ÚČOV Liberec). 

Postup zpracování bakalářské práce: 

1. zhotovení rešerše problematiky čistírenských kalů a čerpatelnosti 

hydrodynamickými kalovými čerpadly 

2. volba metody pro přepočet hydrodynamického kalového čerpadla z čisté vody na 

kal o hmotnostní koncentraci 5,8 % 

3. realizace přepočtu  

4. experimentální měření charakteristiky kalového hydrodynamického čerpadla 

5. srovnání charakteristik vycházejících z teoretického přepočtu a experimentálního 

měření 

6. závěr  
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3. Čistírenský kal v kalovém hospodářství 
 Pod pojmem kal si můžeme představit směs pevných a koloidních částic, obsahující 

organické a anorganické látky ve vodě, která tvoří nevyhnutelný odpadní produkt při čištění 

a úpravě odpadních vod v ČOV. Proces čištění OV se dělí na dva základní stupně, a to primární 

mechanické předčištění a sekundární biologické čištění. Základní schéma průběhu čištění na ČOV 

je zobrazeno na Obr. 1. [1] 

 

Obr. 1 Obecné schéma zpracování čistírenského kalu [2] 

3.1 Mechanický stupeň předčištění 

Surová OV nejdříve prochází čištěním mechanickým, kdy je na ČOV přiváděna ze stokové 

sítě, na jejím konci je lapák štěrku, který zabraňuje vniknutí větších hrubých nečistot v podobě 

štěrku, kamení, kusů cihel. Dalším mechanickým prostředkem pro zábranu vzniku plovoucích 

nečistot jsou česle. Zachycený odpad na česlích se nazývá shrabky. Shrabkami jsou např. 

kuchyňský odpad, větve, papíry, plasty, hadry. Česle jsou vyklízeny ručně (ručně stírané česle), 

nebo jsou česle stírané strojně (strojně stírané česle), které mohou být zautomatizovány na 

základě zvýšené hladiny před česlemi, která je kontrolována plovákovým spínačem. Následuje 

lapák písku (může být i v kombinaci s lapákem tuku), jenž zabraňuje vniku nerozpustných 

minerálů do navazujících čistících technologických linek. Usazovací (sedimentační) nádrž slouží 

k separaci nerozpuštěných látek zrnitého a vločkovitého typu, které se shlukují a dochází k jejich 

usazování na dno nádrže, kde tvoří primární kal. Plovoucí nečistoty jsou shrabávány 

mechanickými stroji, obvykle sběrným ramenem, a jsou vyjímány z nádrže. Primární 

sedimentační nádrž (Obr. 2) je místo, kde končí primární předběžná úprava OV, vlivem které 

klesá úroveň znečištění na 60 %. Primární kal se přečerpává dále do aktivační nádrže, kde začíná 

čištění biologické. [3] [4] 
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Obr. 2 Sedimentační nádrž [5] 

 

3.2 Biologický stupeň čištění 

Princip biologického (sekundárního) čištění spočívá ve vytvoření aktivačního kalu 

v aktivační nádrži. Obsah sušiny v aktivovaném kalu je orientačně stanoven kolem 1 %. Nádrž je 

míchána pro homogenizaci směsi a provzdušňována (aerována) v určitých cyklických 

intervalech, aby zde probíhalo základní biologické čištění za působení mikroorganismů. Dochází 

k rozkladu zejména sloučenin na bázi fosforu a dusíku (nitrifikace a denitrifikace) a látek 

organických (polysacharidy, vitaminy, enzymy, cukry, proteiny ...). Odtok vede do dosazovací 

nádrže (Obr. 3), kde se separuje sedimentací aktivovaný kal od vyčištěné vody. Kal z dosazovací 

nádrže po odseparování vody vykazuje podíl sušiny ve směsi cca 5 %. Typů aktivací může být 

více, jako například aktivace směšovací, či aktivace s postupným tokem. Část zahuštěného 

aktivovaného kalu je recirkulována zpět na začátek aktivační nádrže jako vratný kal, aby 

nedocházelo ke snížení účinnosti a úbytku mikroorganismů v aktivaci. Zbylý zahuštěný kal se dále 

upravuje, či přizpůsobuje dalšímu průběhu zpracovaní. [1] [6] [7] 
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3.3 Kalové hospodářství  

V dnešní době je stanoveno mnoho předpisů, jak správně zacházet s odpadním 

produktem v podobě kalu. O zmiňovanou záležitost je postaráno v technologii kalového 

hospodářství ČOV. Snahou je dosáhnout co největší stabilizace (zastavení samovolných 

rozkladných procesů) a nezávadnosti kalu, kvůli šetrnému dopadu na životní prostředí. Kaly před 

procesem stabilizace zpravidla obsahují 6 % sušiny. Pokud je koncentrace sušiny v kalu menší 

než stanovená hodnota, je nutné aditivní zahuštění kalu. [1] [6] [7] 

Následuje proces, ke kterému dochází ve vyhnívacích nádržích, kde se uplatňují aerobní 

a anaerobní metody. Stabilizace se v základu dělí také na teploty, za kterých je proces 

provozován. Termofilní průběh je doprovázen zvýšením teploty až na 55 °C, zatímco mezofilní 

průběh se pohybuje okolo 38-40 °C. Tímto provozem vzniká vedlejší produkt v podobě bioplynu. 

Vyhnilý kal se z důvodu skladnosti a snížení spotřeby vody odvodňuje a podíl sušiny v kalu 

vzroste na 20-35 %. Odvodněný kal se dále již využívá v zemědělství jako hnojivo, či se může sušit 

a využívat jako palivo pro termické zpracování. V Evropě je snaha taková, aby se co nejvíce 

zredukovalo skládkování kalu. [1] [6] [7] 

 

Obr. 3 Dosazovací nádrž s pojezdovým mostem [8] 
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3.4 Typizace kalu na ČOV 

Během procesu úpravy znečištěných vod ČOV produkuje hned několik čerpatelných 

médií s rozdílnou hustotou, která závisí na podílu sušiny v likvidu, tzn. že po každé jednotlivé 

úpravě OV dochází ke změně reologických vlastností kapaliny. Do začátku procesu finálního 

odvodňování kalu se používají kalová hydrodynamická čerpadla, která se využívají pouze pro 

čerpání kalu do 8 % obsahu sušiny. Hydrodynamická kalová čerpadla velmi rychle s rostoucím 

obsahem sušiny v kalu ztrácejí na účinnosti a již nedosahují takových parametrů, aby zůstal jejich 

provoz efektivní a hospodárný. Více zahuštěné kaly jsou čerpány čerpadly objemovými jako 

např. čerpadlem pístovým. [9] [10] 

Čistírenské kaly v rámci provozu ČOV dělíme na: 

• primární kal vznikající ze surové odpadní vody v dosazovací nádrži, kde dochází 

k oddělení vody od zrnitých, koloidních částic, jež nebyly zachyceny během 

mechanického předčištění. Separace probíhá vlivem gravitačního 

(sedimentačního) usazování. Obsah sušiny v kalu se udává 2–6 %. [7] [11] 

• aktivovaný (sekundární) kal. V aktivačních nádržích dochází k biologickému 

čištění. Mikroorganismy zde obsažené (bakterie, plísně, kvasinky), za chodu 

střídavě provzdušňovacího systému, likvidují nežádoucí prvky, a to jak 

organické, tak anorganické. Kal se vyznačuje vločkovitou strukturou s podílem 

1–2 % sušiny. [7] [11] 

• přebytečný aktivovaný kal. Pro odloučení vody ze směsi gravitační sedimentací 

jsou přichystány dosazovací nádrže, kde vzniká přebytečný aktivovaný 

(sekundární) kal o obsahu sušiny 2–3,5 %. Část aktivovaného kalu se vrací zpět 

na začátek aktivace pro biologickou podporu mikroorganismů a nazývá se kal 

vratný. [6] [7] [11] 
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 • surový kal, jenž je směsí kalu primárního a přebytečného aktivovaného, který 

bývá zahuštěn na obsah sušiny kolem 6 %. Zahušťování probíhá gravitačním 

nebo strojním způsobem (zahušťovací odstředivky). V případě gravitačního 

zahuštění slouží zahušťovací nádrž, jež je zobrazena na Obr. 4. Je nestabilizovaný 

tzn., že sušina je tvořena z větší části z organických látek, což má za následek 

existenci patogenních mikroorganismů. V důsledku je tedy považován za 

nebezpečný odpad a musí být sterilizován na požadovanou hygienickou úroveň. 

[6] [7] [11]  

• stabilizovaný kal. V České republice je anaerobní proces stabilizace 

nejrozšířenější, proto jej využiji jako příklad. Vyhnívací nádrže způsobují 

přeměnu organických látek na bioplyn, jenž se využívá jako palivo pro 

kogenerační jednotky. V této fázi musí být kal již co nejméně závadný jak pro 

člověka, tak pro životní prostředí. Obsah sušiny v tomto kalu je dán intervalem 

5–10 %. [6] [7] [11] 

• odvodněný kal, který je nejdříve v podobě stabilizovaného kalu strojně 

odvodňován, aby došlo k maximální redukci objemu, či hmotnosti odpadu 

v podobě kalu a minimální ztrátě na vodě. Obsah sušiny v odvodněném kalu činí 

20–30 %. Kal se využívá ke kompostování, a následně jako hnojivo v zemědělství. 

Sušením lze dosáhnout topného paliva pro termické zpracování. [6] [7] [11] 

 

Obr. 4 Zahušťovací nádrž s lanovým pohonem [12] 
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4. Úvod do čerpací techniky – hydraulický 

systém 
Pro přepravu kapalin slouží hydraulický systém, který je tvořen řadou prvků, jež jsou 

společně propojovány v jeden celek a navzájem se ovlivňují. Takovýto systém lze nazvat 

komplexním, protože mohou být jednodušší, či velmi složité. Řešení hydraulického systému se 

odvíjí od požadavků provozovatele, který stanovil parametry chodu technického zařízení (průtok 

systémem, tlak). Volba optimálních prvků zařízení se stanoví na základě zadání, kde je nutnost 

znát charakteristiky jednotlivých prvků. [3] [9] 

4.1 Základní prvky hydraulického systému 

Jednotlivé součásti hydraulického systému mohou být: 

• čerpací zařízení, která jsou nezbytnou součástí četných zařízení, zejména pokud 

se jedná o dopravu kapalin. Existují systémy, kde není potřeba přívodu energie 

hydraulickým strojem, jedná se např. o gravitační systémy. [4] [9] 

• potrubí, což je vcelku velmi obecný pojem. Slouží k vedení, korigování 

a uzavírání toku kapaliny. Pod potrubí spadají tato zařízení:  

o kanály, trubky, roury, žlaby, hadice 

o spojovací členy (příruby, šroubení, svary, spojky, lepené spoje) 

o armatury pro uzavírání a regulování toku 

o tvarovky (T-kusy, odbočky, redukce, kolena, oblouky) 

o další armatury (odvzdušňovací, pojistné, vypouštěcí, ochranné) [4] [9] 

• nádrže (např. jímky, akumulační nádrže, tlakové nádrže) [4] [10] 

• měřicí přístroje (např. senzory pro snímání tlaku, průtoku (např. 

indukční/sonické průtokoměry, teploty, vibrací)) [10] [9] 

Jmenované součásti hydraulického systému slouží k bezpečnému a hospodárnému 

přenosu čerpaného média většinou z místa o nižším tlaku na místo s vyšším tlakem. V rámci 

čerpací techniky je většinou kapalina přepravována v uzavřeném potrubí, tedy bez volné hladiny. 

[9] 

Dále se budu zabývat kapalinou proudící v tlakovém systému, resp. bez volné hladiny, 

tzn. že čerpané médium zcela zaplňuje objem v potrubí. 
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 Trubní hydraulický systém obecně tvoří nádrže vzájemně spojené potrubím, ve kterých 

je kapalina. Kapalina obsažená v nádrži má většinou rozdílnou potenciální energii než kapalina 

v nádrži jiné. Čerpadlo vsazené do nádrže (rozděluje část sací a část výtlačnou) slouží jako 

energetický člen, tzn. že je zdrojem měrné energie kapaliny celého trubního systému a zároveň 

jediným energeticky aktivním prvkem. Kapalině musí být dodána energie, aby byl zabezpečen 

požadovaný průtok Q trubním systémem. [9] 

Lze tedy říct, že: 

• zdroj měrné energie = čerpadla 

• spotřebitel měrné energie = trubní systém  

4.2 Energetické poměry v hydraulickém systému 

Na Obr. 5 je znázorněno jednoduché hydraulické schéma, rozdělené na část přívodní 

nízkotlakou (sací nádrž s řádem Řs a tlakem p´ (Pa) nad hladinou A) a část výtlačnou vysokotlakou 

(výtlačný řád Řv s nádrží o tlaku p´´ (Pa) nad bodem B). [10] 

 

Obr. 5 Schéma obecného jednoduchého hydraulického systému s čerpadlem (S – sací hrdlo, V – výtlačné hrdlo, 
ρ – hustota kapaliny, P2 – mechanický příkon čerpadla, y – vertikální vzdálenost hrdel čerpadla, yv – vertikální 

vzdálenost výtlačného hrdla, ys – vertikální vzdálenost sacího hrdla, Q – průtok potrubím) [9] 
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 Geodetická výška Hg (m) (výškový rozdíl hladin A a B) je tvořena částí sací Hgs (m) a částí 

výtlačnou Hgv (m). Systémem proudí kapalina o hustotě ρ (kg.m-3) a o průtoku Q (m3.s-1). Na hřídel 

čerpadla je přenášen mechanický příkon P (W), který v podobě mechanické energie se 

transformuje na energii hydraulickou. Mechanický příkon bude vždy větší než výkon hydraulický. 

Na výtlačném hrdle (v bodě V) bude celková měrná energie větší než celková energie na hrdle 

sacím (v bodě S), tzn. že platí Yv > Ys. Pro získání celkové měrné mechanické energie kapaliny 

mezi body S a V musíme odečíst celkové měrné energie kapaliny v daných bodech, Ysv = Yv – Ys. 

Hodnota Ysv (J.kg--1) dále představuje měrnou energii čerpadla. [10] [9] 

Pro stanovení měrné energie potrubí Yp využijeme energetické bilance Yp = Yst + Yz, kdy 

je třeba znát statickou měrnou energii Yst a měrnou energii ztrátovou Yz. Diference potenciálních 

měrných energií kapaliny obsažené v nádržích mezi body A a B je rovna vztahu: 

 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑌𝑌𝐵𝐵 − 𝑌𝑌𝐴𝐴 = �
𝑝𝑝´´
𝜌𝜌

+ 𝑔𝑔.𝐻𝐻𝑔𝑔� −
𝑝𝑝´
𝜌𝜌

 (4.1) 

Vztah (4.1) platí za předpokladu zanedbání rozdílných rychlostních výšek v nádržích, tzn. rozlehlé 

nádrže, kde je zanedbatelný rozdíl poklesu hladin v závislosti na průtoku Q. [10] [9] 

 Proudí-li hydraulickým systémem reálná (viskózní) kapalina, dochází k disipaci energie 

vlivem třecích (délkových) a místních ztrát. Velikost Yz je závislá na průtoku kapaliny systémem. 

Celková měrná ztrátová energie náleží sacímu (před čerpadlem) a výtlačnému (za čerpadlem) 

trubnímu řadu a lze ji zapsat (4.2):  

 𝑌𝑌𝑧𝑧 = 𝑌𝑌𝑧𝑧𝑠𝑠 + 𝑌𝑌𝑧𝑧𝑧𝑧 (4.2) 

Nyní můžeme dosadit rovnice (4.1) (4.2) do rovnice pro měrnou energii potrubí vyplývající 

z energetické bilance. Dosazením vzniká vztah (4.3): 

 𝑌𝑌𝑝𝑝 = �
𝑝𝑝´´
𝜌𝜌

+ 𝑔𝑔.𝐻𝐻𝑔𝑔� −
𝑝𝑝´
𝜌𝜌

+ (𝑌𝑌𝑧𝑧𝑠𝑠 + 𝑌𝑌𝑧𝑧𝑧𝑧) (4.3) 

V oboru čerpací techniky se častěji používá hodnota H (m) s názvem dopravní výška. Tato 

hodnota se využívá v praxi a je bližší výrobcům čerpadel při poskytování technických informací 

ohledně svých produktů. Rovnici pro měrnou energii potrubí můžeme upravit a přepsat do tvaru: 

 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑔𝑔 +
𝑝𝑝´´ − 𝑝𝑝´
𝜌𝜌.𝑔𝑔

+ (𝐻𝐻𝑧𝑧𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝑧𝑧𝑧𝑧) (4.4) 

Rovnice (4.4) je nyní vyjádřena v dopravní výšce. [10] [9] 
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4.3 Charakteristika potrubí 

Charakteristika potrubí zobrazuje spojitost mezi hlavními parametry Q a Y z hlediska 

trubního systému. Z rovnice kontinuity dostáváme vztah (4.5) pro ustálený průtok nestlačitelné 

kapaliny kruhovým průřezem: 

 𝑄𝑄 =  𝜋𝜋.𝑑𝑑2.
𝑐𝑐
4

 (4.5) 

Pokud dosadíme vztah (4.5) místo střední hodnoty rychlosti kapaliny c ve složce Yz do rovnice 

pro měrnou energii potrubí, dostáváme souvislost mezi hlavními parametry Q–Y z hlediska 

trubního systému, která nese název charakteristika potrubí (4.6): 

 𝑌𝑌𝑝𝑝 =
𝑝𝑝´´ − 𝑝𝑝´

𝜌𝜌
+ 𝑔𝑔.𝐻𝐻𝑔𝑔 + 𝑓𝑓(𝑄𝑄𝑎𝑎) (4.6) 

Na Obr. 6 je obecná charakteristika potrubí, kde je vidět vliv jednotlivých typů proudění na 

průběhu křivky. Hodnota parametru a je závislá na typu proudění: 

• Laminární proudění: a = 1 

• Přechodová oblast: a = (1 až 2) 

• Turbulentní oblast: a = 2 [3] [9] [10] 

 

Obr. 6 Vliv režimu proudění na průběhu charakteristiky potrubí [3] 
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 První dva členy rovnice charakteristiky potrubí jsou nezávislé na průtoku. Jedná se 

o rozdíl potenciální energie (měrná statická energie) kapaliny mezi hladinami nádrží. [3] 

Poslední člen rovnice charakteristiky potrubí vyjadřuje dynamickou složku, která je 

závislá na průtoku a příslušných ztrátách v trubním systému. Ztráty v potrubí jsou dány průměry 

d (m) a délky potrubí l (m), rychlostí proudění kapaliny c (m.s-1), součiniteli délkových a třecích 

ztrát λ (-), součiniteli místních ztrát ξ (-). [3] 

Rozdělení statické a dynamické části charakteristiky potrubí je zobrazeno na Obr. 7. 

 

Obr. 7 Charakteristika potrubí [3] 

4.4 Charakteristika čerpadla 

Obecně můžeme rozdělit čerpadla na dva základní typy: 

• čerpadla hydrostatická (objemová) fungují na principu přímé přeměny mechanické 

energie na energii hydraulickou. Pracovní částí čerpadla je např. píst, který se pohybuje 

přímočaře vratně, nebo koná rotační pohyb (Obr. 8). [3] [10] 

• čerpadla hydrodynamická (odstředivá), která se vyznačují nepřímou přeměnou 

mechanické energie na energii hydraulickou, přes změnu kinetické energie čerpaného 

média. Mechanickou pracovní částí tohoto čerpadla je rotační lopatkové oběžné kolo 

(Obr. 9). [10] 
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Obr. 8 Hydrostatické (objemové) čerpadlo [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpadla hydrodynamická se uplatňují v oblastech, kde je zapotřebí velkých výkonů, jako 

např. v energetice nebo vodním hospodářství. Hydrostatická čerpadla se využívají v oblasti 

velkých tlaků, jako např. pohony a lisy. V oboru čerpací techniky je oblast použití obou typů 

čerpadel rozhodující v pořizovacích a provozních nákladech. Tyto náklady jsou úzce spjaty 

s účinností jednotlivých čerpadel, jelikož účinnost rozhoduje o spotřebě energie. Většinou 

rozhoduje obecně dostačující, levnější varianta, která bývá předřazena před spolehlivostí 

a životností. Průběh účinností obou typů čerpadel můžeme vidět na Obr. 10, kde je vyobrazen 

graf závislosti účinnosti η (-) na výkonu čerpadla P. Ve startovací fázi, za zvyšování výkonu, obě 

čerpadla vykazují podobné nárůsty účinnosti až do optimálního (provozního) bodu. Dále při 

zvyšování výkonu se charakteristiky začínají odlišovat a u hydrodynamického čerpadla prudce 

klesá účinnost, zatímco u hydrostatického čerpadla se účinnost snižuje minimálně. Dále se budu 

v práci zaměřovat na hydrodynamická čerpadla. [10] 

Obr. 9 Hydrodynamické (odstředivé) čerpadlo [10] 
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Obr. 10 Porovnání obecných průběhů účinnosti hydrodynamických a hydrostatických čerpadel. 1- hydrostatické 
čerpadlo, 2 – hydrodynamické čerpadlo [3] [10] 

Hlavními parametry čerpadla jsou: 

• dopravní výška H vyjadřuje energii předanou jednomu kilogramu kapaliny, která je 

vyjádřena v (m). Závěrný bod čerpadla, při průtoku Q = 0 (l.s-1), definuje, jaké maximální 

dopravní výšky, případně měrné energie Y, lze u daného čerpadla docílit. 

• průtok Q je užitečný objem čerpané kapaliny za jednotku času na výtlačném hrdle, který 

je definován (m3.s-1), (m3.h-1) nebo (l.s-1), záleží na velikosti a výkonu konkrétního 

čerpadla.  

• otáčky n (ot.min-1), které charakterizují rychlost otáčení oběžného kola, jsou zpravidla 

závislé na stavbě pohonu (elektromotoru). Otáčky asynchronního elektromotoru se 

mění v závislosti na počtech pólů, kdy pro tyto stroje platí (otáčky naprázdno): 

o 2-pólový – 3000 ot.min-1  

o 4-pólový – 1500 ot.min-1 

o 6-pólový – 1000 ot.min-1 

o 8-pólový – 750 ot.min-1 

Při konstantních otáčkách n je dána charakteristika odstředivého čerpadla závislostí 

dopravní výšky H na průtoku Q. Standartní průběh charakteristiky H-Q hydrodynamického 

čerpadla je na Obr. 11. 
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Obr. 11 Charakteristika H-Q odstředivého (hydrodynamického) čerpadla [3] 

4.5 Pracovní bod čerpadla 

Snahou provozu čerpání je, aby čerpadlo v průběhu času pracovalo ve stabilní části, 

která je vyhraněna v rozsahu hlavních parametrů H a Q. Při porušení pravidel správného provozu 

čerpadla může mít za následek snížení účinnosti, která vede k ekonomické dysbalanci, nebo 

dokonce k havárii čerpacích strojů. Na Obr. 12 je znázorněna oblast, ve které leží provozní body 

jako průsečíky charakteristiky potrubí a charakteristiky čerpadla, jehož rozsah je dán určitou 

funkcí čerpacího systému v rozhraní H a Q. [4] 

 

Obr. 12 Provozní pole čerpadla vymezené změnami charakteristiky čerpadla ∆C a charakteristiky potrubí ∆P [4] 
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 Diference charakteristiky čerpadla při konstantních otáčkách mohou vzniknout 

poklesem účinnosti elektromotoru nebo mechanickým opotřebením hydraulické části zejména 

oběžného kola a čerpadlo bude ztrácet na měrné energii předávané kapalině. Poškození může 

být např. způsobené kavitační erozí nebo abrazí při čerpání suspenzí, které obsahují tvrdé 

částice. [4] 

Činitelé, kteří ovlivňují charakteristiku potrubí, mohou být: kolísání hladin nebo tlaků 

v nádržích, změna hydraulických parametrů v trubním systému vlivem postupné degradace 

vnitřního povrchu trubek nebo různých armatur. [4] 
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5. Vliv vlastností kalu na čerpání kalovými 

hydrodynamickými čerpadly 
Výběr příslušných čerpadel pro čerpání kalu (suspenzí typu kapalina-pevná látka) je 

ovlivněn fyzikálními vlastnostmi čerpané látky. Problém kalu spočívá v rozdílné reologii oproti 

vodě, která je dnes velmi dobře zmapovaná. Hlavním faktorem je zdánlivá viskozita 

u nenewtonských látek, kterými kalové suspenze jsou, a hustota čerpané směsi. 

5.1 Vlastnosti čistírenského kalu 

Čistírenský kal se od určitého procenta obsahu sušiny v kapalině chová jako látka, která 

se neřídí newtonovým zákonem viskozity tzn., že závislost smykového napětí na gradientu 

rychlosti není lineární (5.1). 

 𝜏𝜏 = 𝜇𝜇.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

≠ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. (5.1) 

To má za následek zvýšení složitosti určení chování kalu v hydraulickém systému než v případě 

systému určeného pro čerpání kapalin newtonských. U nenewtonských látek se závislost mezi 

smykovým napětím a rychlostním gradientem určuje experimentálně v podobě grafických 

zpracování, tzv. reogramů. U nenewtonských látek, kdy dynamická viskozita v závislosti na 

gradientu rychlosti není konstantní, se zavádí zdánlivá viskozita μ (Pa.s). [13] 

 

Obr. 13 Reogram nejčastěji se vyskytujících nenewtonských látek [13] 
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 Na Obr. 13 je znázorněn reogram nenewtonských kapalin. U reogramů je typické, že platí 

pouze v oblasti laminárního proudění. Ze závislosti můžeme vidět, že Binghemova kapalina je 

určena počátečním napětím τp (napětí na mezi deformace), kdy při jeho překročení začíná látka 

téci a následně se okamžitě chová jako látka newtonská. Do té doby, kdy τp nebylo překročeno, 

se chovala jako pružné tuhé těleso, které se vlivem toku začalo deformovat v závislosti na čase. 

Skutečně plastická (nebinghamovská) kapalina vykazuje nelinearitu v závislosti τ = f(du/dy) při 

malých rychlostních gradientech. Zpočátku u pseudoplastického modelu zdánlivá viskozita klesá 

s rostoucím smykovým napětím, a pak se závislost opět po určité hodnotě τ linearizuje. Průběh 

dilatantního modelu je obdobný s tím, že ze začátku s rostoucím τ zdánlivá viskozita roste a od 

určité hodnoty τ dochází k linearizaci. [13] 

Závislost smykového napětí na gradientu rychlosti u kapalin nenewtonských lze 

předpovědět z reologických modelů, které jsou vyjádřeny v podobě analytických rovnic. Rovnice 

jsou definovány nejčastěji mocninou funkcí a získány byly experimentálně (empirické rovnice). 

Základní přehled můžeme vidět na Obr. 14. [13] [14] 

 

Obr. 14 Nejčastěji používané reologické modely [13] 
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 Čistírenské kaly mohou být také děleny podle míry sedimentace na: 

• kaly kineticky nestálé, tzn. zvýšenou míru sedimentace pevných částic, které v nejhorším 

případě mohou tvořit v potrubí tzv. lóže, jež má za následek zúžení průřezu potrubí. Lóže 

se při nedostatečné rychlosti čerpané směsi zvětšuje, až dochází k ucpání potrubí 

a kolapsu hydraulického systému. [13] 

• kaly kineticky stálé. Jedná se o disperzní soustavu (hmotový systém, skládající se 

nejméně ze dvou látek, kdy jedna látka je rozptýlena ve druhé), které jsou tvořeny 

zejména koloidními částicemi o velikosti 1–1000 nm. Taková směs je dostatečně 

homogenizována tzn., že částice ihned nesedimentují po ustálení hladiny (po delší dobu 

zůstává směs kalná). [13] [14] 

5.1.1 Vliv viskozity čerpané kapaliny na hydrodynamické kalové čerpadlo 
Na charakteristiku čerpadla má značný vliv viskozita čerpaného média. Za předpokladu 

zvýšení viskozity v porovnání s vodou dochází jednak k poklesu energetické výšky H při daném 

průtoku Q, tak i k nárůstu příkonu a poklesu účinnosti čerpadla. Vliv viskozity je závislý na 

průtoku, kdy se zvyšujícím průtokem je pokles účinnosti a energetické výšky rapidnější. Nejvíce 

se projevuje vliv viskozity na čerpadlech o nižších výkonech. Provozní bod čerpadla se změní 

podle účinnosti směrem k počátečnímu bodu závislosti H-Q. Na Obr. 15 je schematicky naznačen 

obecný pokles energetické výšky H a účinnosti η a zvýšení příkonu čerpadla P. [13] [14] 

 

Obr. 15 Vliv viskozity na příkon P, energetické výšky H a účinnosti η čerpadla. [14] 
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 5.1.2 Vliv hustoty čerpané kapaliny na hydrodynamické kalové čerpadlo 
Hustota ρ (kg.m-3) je definována jako hmotnost m (kg), která je vztažena na jednotku 

objemu V (m3). V případě čistírenského kalu se musí uvažovat hustota směsi, jež je formulována 

rovnicí (5.2): 

 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 + 𝑚𝑚čá𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑘𝑘𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 + 𝑉𝑉čá𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠
 (5.2) 

Hustota směsi má zanedbatelný vliv na změnu charakteristiky H-Q. Zvýšení hustoty směsi se 

odrazí u příkonu čerpadla P, který je přímo úměrný hmotnostnímu průtoku kapaliny. [7] [15] 

  



 
  

32 
 

ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A TERMODYNAMIKY 

 
12112 

 
6. Přepočet charakteristiky hydrodynamického 

kalového čerpadla z čisté vody na kal o 
koncentraci 5,8 % 
Nutnost přepočtu charakteristiky kalových čerpadel je dána potřebou predikovat 

parametry čerpadel při čerpání médií např. v procesech probíhajících v čistírnách odpadních 

vod. Výrobci kalových čerpadel nezřídka uvádějí charakteristiky čerpadel při čerpání čisté vody. 

Při využívání kalových čerpadel tato situace prakticky nenastává. Je tedy důležité znát při 

navrhování vhodného kalového čerpadla nejenom čerpané množství a dopravní výšku, ale také 

charakter čerpaného média. Přepočet charakteristiky hydrodynamických kalových čerpadel nás 

přiblíží k získání hydraulických parametrů blížících se skutečnému stavu.  

Pro stanovení provozního bodu čerpadla při čerpání kalu je zapotřebí zadání od 

provozovatele dané ČOV. Zadání musí obsahovat požadovaný průtok Q potrubním systémem, 

geodetickou výšku Hg (statická výška určující rozdíl hladin) a dopravní výšku H (zahrnuje 

geodetickou výšku Hg a výšku danou ztrátami v potrubí Hz měnící se v závislosti na průtoku Q), 

která definuje charakteristiku potrubí. Za základě těchto hodnot je vybráno příslušné kalové 

čerpadlo. Výrobce onoho čerpadla poskytuje jeho charakteristiku (měřeno pouze na vodě, 

nikoliv na kalu), která byla experimentálně vyhotovena a přiřazena ke všem identickým 

čerpadlům, z čehož plyne, že v rámci masivní výroby a produkce těchto čerpadel je stanovena 

toleranční norma, jež upravuje přesnost výroby čerpadel. Také můžeme deklarovat, že dochází 

postupem času k určité nepřesnosti výroby, kdy v závislosti na počtu vyrobených kusů dochází 

k opotřebení výrobních strojů. Norma ČSN EN ISO 9906:1999 uvádí, že charakteristika daného 

čerpadla se může lišit. Konkrétně energetická výška čerpadla H o ± 10 % a průtok o ± 8 %. 

Charakteristika čerpadla v této fázi může definovat interval znázorněný na Obr. 16. Pro ukázku 

je zvoleno hydrodynamické kalové čerpadlo DIWA 11/B (1.1 kW) (dále jen DIWA 11). [16] 
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Obr. 16 H-Q charakteristika čerpadla DIWA 11 pro vodu 

Výrobci kalových čerpadel většinou poskytují svým partnerům patřičný software, jenž 

dokáže vyhodnocovat charakteristiku čerpadla pro daný kal. Softwary vznikly v rámci 

experimentálních pokusů a zvolené metody pro výpočet se mohou mezi programy lišit. Svůj 

přepočet charakteristiky kalového čerpadla z vody na 5,8% kal budu zakládat na metodě od 

výrobce čerpadel Flygt, která platí pro hmotnostní koncentrace kalu do TS ≤ 8 %. Pro příklad 

jsem si zvolil čerpadlo DIWA 11 o výkonu 1,1 kW s charakteristikou (na vodě), která je zobrazena 

na Obr. 17. [17] 
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Obr. 17 H-Q charakteristika čerpadla DIWA 11 [18] 

Z webových stránek výrobce převezmu charakteristiku čerpadla (pro vodu), 

energetickou výšku H a příkon P1 viz Tab. 1 

Tab. 1 Hodnoty parametrů čerpadla DIWA 11 pro vodu 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q [l.s-1] 6,25 5,60 4,31 4,09 3,45 3,02 2,37 1,72 0,86 0,10 

H [m] 4,03 5,43 8,21 8,66 10,00 10,87 12,14 13,33 14,82 16,14 

P1 [kW] 1,02 0,98 0,90 0,89 0,85 0,82 0,77 0,71 0,63 0,52 
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 Fyzikální vlastnosti vody pro výpočet budu předpokládat při teplotě 20 °C, tzn. že hustota 

vody ρv = 998,2 kg/m3. Tíhové zrychlení g = 9,81 m/s2. 

Nyní mohu stanovit hydraulický výkon čerpadla P3, který je dán vztahem (6.1): 

 𝑃𝑃3 = 𝐻𝐻.𝑄𝑄.𝑔𝑔.𝜌𝜌 (6.1) 

Za průtok musím dosadit v základních jednotkách Q (m3.s-1) a následně vypočítám celkovou 

účinnost ηc. Vztah, který popisuje danou účinnost, je zobrazen rovnicí (6.2). 

 𝜂𝜂𝑠𝑠 =
𝑃𝑃3
𝑃𝑃1

. 100 (6.2) 

Výsledky předešlých vztahů jsou v Tab. 2. 

Tab. 2 Vypočtené hodnoty hydraulického příkonu P3 a účinnosti ηc pro vodu 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3 [kW] 0,25 0,30 0,35 0,35 0,34 0,32 0,28 0,23 0,13 0,02 

ηc [%] 24,19 30,46 38,48 39,16 39,93 39,35 36,68 31,56 19,93 3,02 

Nyní metodou Flygt přepočítáme hodnoty P1 a H. Zmíněná metoda zní:  

„Dopravní výška čerpadla je snížena a příkon čerpadla je zvýšen přímo úměrně ke 

hmotnostní koncentraci TS (%) obsažené v kalu“. [17] 

Matematicky vyjádřeno v rovnicích (6.3) a (6.4): 

 𝐻𝐻𝑘𝑘𝑘𝑘 = (1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇) ∗ 𝐻𝐻𝑧𝑧  (6.3) 

 𝑃𝑃1𝑘𝑘𝑘𝑘 = (1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇) ∗ 𝑃𝑃1𝑧𝑧 (6.4) 
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 V Tab. 4 jsou již přepočítané hodnoty pro čistírenský zahuštěný kal o hmotnostní 

koncentraci TS = 5,8 % a hustotě ρkl = 1035 kg.m-3. Hustota 5,8% čistírenského zahuštěného kalu 

byla změřena na čistírně ÚČOV Liberec, odkud byl tento kal vzat pro experimentální měření viz 

kapitola 7. Experimentální měření charakteristiky kalového hydrodynamického čerpadla. V Tab. 

3 jsou publikovány výsledky naměřených čistírenských kalů, kde pro zahuštěný kal platí interval 

ρkl = (1020-1030) kg.m-3. Zahuštěný kal na ÚČOV Liberec má lehce vyšší hustotu, než je uvedeno 

v Tab. 3.  

Tab. 3 Obvyklé hustoty čistírenských kalů [19] 

 

Tab. 4 Přepočítané hodnoty parametrů čerpadla z Tab. 1 a Tab. 2 metodou Flygt 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q [l.s-1] 6,25 5,60 4,31 4,09 3,45 3,02 2,37 1,72 0,86 0,10 
H [m] 3,80 5,12 7,73 8,16 9,42 10,24 11,43 12,56 13,96 15,20 
P1 [kW] 1,08 1,04 0,95 0,94 0,89 0,86 0,81 0,75 0,66 0,55 
P3 [kW] 0,24 0,29 0,34 0,34 0,33 0,31 0,28 0,22 0,12 0,02 
ηc [%] 22,34 28,12 35,53 36,15 36,87 36,33 33,86 29,13 18,40 2,79 
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Obr. 18 Srovnání výkonových charakteristik čerpadla DIWA 11 (čistá voda) s výkonovými charakteristikami 5,8% kalu 

přepočítanými metodou Flygt 

Na Obr. 18 je srovnání pracovních charakteristik kalového čerpadla při čerpání vody 

a 5,8% kalu (metoda Flygt), kde je znázorněný pokles charakteristiky čerpadla v optimálním bodě 

o ∆H = 0,63 m, pokles celkové účinnosti ∆ηc = 3,02 % a nárůst příkonu čerpadla ∆P1 = 40 W. 
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7. Experimentální měření charakteristiky 

kalového hydrodynamického čerpadla 
Experiment proběhl na ÚČOV Liberec a bylo měřeno ponorné hydrodynamické čerpadlo 

DIWA 11 (1,1kW) (dále jen DIWA 11) viz (Obr. 21). Čerpaným médiem byla voda a 5,8% 

zahuštěný kal z dosazovací nádrže o hustotě ρkl = 1035 kg.m-3. Cílem měření bylo porovnat 

hodnoty charakteristiky kalového hydrodynamického čerpadla dané výrobcem a hodnoty 

charakteristiky experimentálně naměřené. Testovací trať je zobrazena na Obr. 19. 

 

Obr. 19 Testovací trať pro měření charakteristiky kalového hydrodynamického čerpadla DIWA 11. 1 – IBC kontejner 
(nádrž) s tlakovým čidlem p1 a jeho vyhodnocovací jednotkou, 4 – tlakové čidlo p2, 5 – uzavírací (škrticí) ventil  
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 Měření probíhalo v uzavřené smyčce o délce 17 m. Směr proudění kapaliny ve smyčce 

byl proti směru hodinových ručiček viz Obr. 19. Nádrž představoval IBC kontejner o objemu 1000 

l. Zatěžování čerpadla bylo simulováno škrticím ventilem, který byl umístěn na konci uklidňovací 

dráhy a vzdálen po 8 m délky potrubí od čerpadla ve směru proudění kapaliny. Pro snímání tlaku 

byly použity dva tlakové senzory. První tlakový senzor byl umístěn u čerpadla DIWA 11 a druhý 

tlakový senzor byl přidán před škrticí ventil, který byl použit pouze pro znázornění rozdílu 

tlakového spádu v průběhu experimentu. Průtok Q (l.s-1) a rychlost kapaliny v (m.s-1) měřil 

ultrazvukový průtokoměr, jenž byl umístěn po 5 m délky potrubí od čerpadla ve směru proudění 

kapaliny viz Obr. 20. 

 

Obr. 20 Testovací trať pro měření charakteristiky kalového hydrodynamického čerpadla DIWA 11 – detailnější záběr 
ultrazvukového průtokoměru. 2 – ultrazvukové sondy, 3 – vyhodnocovací jednotka ultrazvukových sond, 4 – 

vyhodnocovací jednotka tlakového čidla p2 
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Obr. 21 Ponorné hydrodynamické čerpadlo s plovákovým spínačem Lowara DIWA 11/B_1,1kW (soustrojí 
s integrovaným elektromotorem a hydraulickou částí s vířivým oběžným kolem). Vhodné pro čerpání odpadních vod. 

[18] 
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Nejprve proběhlo stanovení charakteristiky čerpadla DIWA 11 pro vodu. Naměřeno bylo 

10 hodnot po pěti opakování, kde byl vzat následně z pěti opakování aritmetický průměr. 

Naměřené hodnoty viz Tab. 5. 

Tab. 5 Naměřené hodnoty parametrů čerpadla DIWA 11 pro vodu 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p1 [bar] 0,35 0,38 0,43 0,57 0,71 0,93 1,11 1,38 1,58 1,60 
p2 [bar] 0,25 0,29 0,34 0,47 0,65 0,89 1,09 1,38 1,56 1,62 
P1 [W] 1,40 1,40 1,38 1,36 1,32 1,26 1,21 1,03 0,93 0,90 
Q [l.s-1] 6,20 6,07 5,93 5,54 4,93 4,12 3,36 1,51 0,42 0,10 
v [m.s-1] 2,42 2,38 2,32 2,17 1,94 1,61 1,30 0,59 0,16 0,10 
H1 [m] 3,55 3,86 4,42 5,80 7,28 9,53 11,35 14,06 16,10 16,35 
H2 [m] 2,55 2,96 3,47 4,74 6,63 9,08 11,11 14,02 15,91 16,52 

V Tab. 5. jsou proškrtnuty hodnoty odečtené z druhého tlakoměru z důvodu jejich 

nepotřeby při vyjadřování charakteristik čerpadla DIWA 11. Tlak p1 a p2 byl odečítán z tlakoměru 

v jednotkách (bar), které byly dále vyjádřeny v jednotkách energetické výšky H (m). IBC 

kontejner po naměření hodnot pro vodu byl vyprázdněn a následně byl dočerpán 5,8% kalem. 

Měření 5,8% kalu proběhlo stejným způsobem jako měření vody. Výsledky shrnuty v Tab. 6.  

Tab. 6 Naměřené hodnoty parametrů čerpadla DIWA 11 pro 5,8% kal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p1 [bar] 0,28 0,32 0,36 0,42 0,52 0,70 0,92 1,17 1,45 1,52 
p2 [bar] 0,23 0,26 0,32 0,40 0,49 0,70 0,96 1,24 1,55 1,63 
P1 [W] 1,47 1,46 1,44 1,42 1,40 1,37 1,31 1,18 0,98 0,93 
Q [l.s-1] 6,03 5,95 5,80 5,64 5,37 4,76 3,91 2,43 0,54 0,10 
v [m.s-1] 2,37 2,32 2,27 2,20 2,00 1,87 1,52 0,95 0,20 0,10 
H1 [m] 2,89 3,25 3,66 4,32 5,34 7,12 9,37 11,91 14,82 15,53 
H2 [m] 2,29 2,68 3,26 4,08 5,00 7,14 9,79 12,64 15,81 16,64 
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 Pro následující výpočty je třeba znát hustotu čerpaných médií viz Tab. 7. Vztahy (6.1) 

a (6.2) byly použity pro výpočet hydraulického výkonu P3 a celkové účinnosti ηc, jež jsou 

zobrazeny v Tab. 8 a Tab. 9.  

Tab. 7 Hustoty čerpaných médií při teplotě t = 20 °C 
Hustota vody při 20 °C Hustota kalu při 20 °C 

ρv [kg.m-3] 998,2 ρkl [kg.m-3] 1035 

Tab. 8 Vypočtené hodnoty hydraulického výkonu P3 a celkové účinnosti ηc pro vodu 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P3 [kW] 0,22 0,23 0,26 0,31 0,35 0,38 0,37 0,21 0,07 0,02 
ηc [%] 15,36 16,42 18,60 23,21 26,63 30,46 31,00 20,18 7,10 1,78 

Tab. 9 Vypočtené hodnoty hydraulického výkonu P3 a celkové účinnosti ηc pro kal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P3 [kW] 0,18 0,20 0,22 0,25 0,29 0,34 0,37 0,29 0,08 0,02 
ηc [%] 12,01 13,42 14,93 17,41 20,79 25,13 28,38 24,91 8,29 1,70 

Naměřené a zpracované hodnoty experimentálního měření na DIWA 11 budou dále 

porovnávány s hodnotami přepočtenými metodou Flygt. Metoda Flygt bude zde užita na 

experimentálně naměřené hodnoty charakteristiky čerpadla DIWA 11 pro vodu, viz Tab. 5, dle 

předchozího postupu v kapitole 6. Přepočet charakteristiky hydrodynamického kalového 

čerpadla z čisté vody na kal o koncentraci 5,8 %. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 10. Konečné 

pracovní i teoretické charakteristiky čerpadla DIWA 11 jsou znázorněny na Obr. 22. 

Tab. 10 Přepočtené hodnoty z Tab. 5 metodou Flygt 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p1 [bar] 0,33 0,36 0,41 0,54 0,67 0,88 1,05 1,30 1,49 1,51 
P1 [W] 1,49 1,48 1,46 1,43 1,40 1,34 1,27 1,09 0,98 0,95 
Q [l/s] 6,20 6,07 5,93 5,54 4,93 4,12 3,36 1,51 0,42 0,10 
H1 [m] 3,35 3,64 4,16 5,46 6,85 8,98 10,70 13,24 15,16 15,40 
P3 [kW] 0,21 0,22 0,25 0,31 0,34 0,38 0,36 0,20 0,06 0,02 
ηc [%] 14,18 15,16 17,17 21,42 24,58 28,12 28,62 18,63 6,56 1,64 
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Obr. 22 Srovnání experimentálně naměřených pracovních charakteristik čerpadla DIWA 11 s teoretickou pracovní 
charakteristikou 5,8% kalu přepočítanou metodou Flygt 
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8. Závěr 

Literární rešerše řeší problematiku čerpání čistírenského kalu se zvláštním zřetelem na 

procesy kalového hospodářství za účelem poznání vzniku složení reologických vlastností kalu. 

Dále byl vypracován úvod do čerpací techniky se záměrem vystihnout parametry hydraulického 

systému, zejména hydrodynamického kalového čerpadla, kde se jednalo o jeho charakteristiky 

a provozní pole. Vlastnosti čistírenského kalu negativně ovlivňují průběh charakteristik a tato 

skutečnost se odráží zejména v H-Q závislosti. Stěžejními fyzikálními parametry, potvrzující 

uvedené, jsou hustota a zdánlivá viskozita čistírenského kalu, což dokazuje nenewtonské 

chování čerpaného média v podobě zmíněného kalu. 

Pro přepočet charakteristik hydrodynamického kalového čerpadla byla využita metoda 

Flygt, jejíž formulace je popsána rovnicemi (6.3) a (6.4). Platnost metody Flygt je omezena pro 

kaly dosahující hmotností koncentrace TS ≤ 8 %. Tato metoda se opírá o technickou přednormu 

TR 185. [20]  

Na Obr. 18 je znázorněno porovnání teoretických charakteristik hydrodynamického 

kalového čerpadla DIWA 11 pro vodu a 5,8% kal přepočtený metodou Flygt. Z grafu lze 

konstatovat, že při daném průtoku Q (l.s-1) dochází k poklesu dopravní výšky čerpadla, tzn. že 

závěrný bod čerpadla DIWA 11 (při Q = 0 l.s-1) se sníží o ∆H = 0,94 m. Se zvyšujícím se průtokem 

Q (l.s-1) se křivka charakteristiky čerpadla DIWA 11 pro přepočtený 5,8% kal přibližuje 

k charakteristice vody pro dané čerpadlo. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že při vyšších 

rychlostech kapaliny začínají převládat místní ztráty v potrubí oproti ztrátám třecím, které jsou 

způsobené vlivem proměnné viskozity nenewtonské kapaliny.  Příkon čerpadla DIWA 11 P1 (W) 

se zvýší a ovlivní celkovou účinnost čerpadla ηc (%). Pro porovnání je vybrán bod nejvyšší 

účinnosti čerpadla DIWA 11, který protíná H-Q charakteristiku a tvoří průsečík, jehož bodem je 

ideální provozní bod čerpadla.  

V optimálních bodech teoretických charakteristik čerpadla DIWA 11 je viditelná 

diference v:  

• dopravní výšce ∆H = 0,63 m 

• poklesu celkové účinnosti ∆ηc = 3,02 % 

• nárůstu příkonu čerpadla ∆P1 = 40 W  
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 Přepočet charakteristiky čerpadla DIWA 11 pro čistou vodu na 5,8% kal metodou Flygt 

jsem ověřil experimentálním měřením na ÚČOV v Liberci. Kalové čerpadlo DIWA 11 bylo 

podrobeno nejdříve měření na čisté vodě, kdy jsem stanovil reálnou charakteristiku čerpadla viz 

Tab. 5. Následovalo měření provedené na 5,8% kalu a naměřené hodnoty byly uvedeny v Tab. 

6. Nyní jsem znovu aplikoval metodu Flygt na reálnou charakteristiku čerpadla DIWA 11 

naměřenou na čisté vodě pro porovnání s experimentálně naměřenou charakteristikou 5,8% 

kalu viz Obr. 22. 

Ze závislostí na Obr. 22 lze vyčíst, že charakteristiky přepočtené metodou Flygt z čisté 

vody na 5,8% kal se z většiny shodují s křivkami charakteristik experimentálně zjištěnými, 

zejména v bodě nejvyšší účinnosti (ideální provozní bod čerpadla DIWA 11).  

V optimálních bodech experimentálně naměřených charakteristik (na čisté vodě a 5,8% 

kalu) došlo k následujícím rozdílům: 

• dopravní výšce ∆H = 0,76 m (odečteno z grafu) 

• poklesu celkové účinnosti ∆ηc = 2,8 % (odečteno z grafu) 

• nárůstu příkonu čerpadla ∆P1 = 46 W (odečteno z grafu) 

Viditelná diference sklonu křivky H-Q experimentálně naměřené na 5,8% kalu se projeví 

až při průtočném množství cca Q = 4,5 l.s-1, kde si lze dovodit rychlejšího poklesnutí spádu křivky 

charakteristiky experimentálně naměřené na 5,8% kalu. Tato deviační neshoda na konci 

charakteristiky experimentálně naměřené na 5,8% kalu se odlišuje od metody Flygt. Rozdíl 

zřejmě vystihuje problém, který je způsoben tím, že při měření nemohlo být docíleno potřebné 

přesnosti z důvodu provozní nestability okrajové části H-Q charakteristiky hydrodynamického 

kalového čerpadla DIWA 11. 

Jsem přesvědčen, že uvedený postup pro orientační výpočet relevantních výkonových 

charakteristik hydrodynamického kalového čerpadla z čisté vody na čistírenský kal o koncentraci 

cca 5 % dle metody Flygt je pro použití v běžné praxi zcela dostačující a lze jej použít při výběru 

vhodné technologie pro konkrétní projekty vodohospodářských staveb.   
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