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Teorie podtlaku

DEFINICE ATMOSFÉRICKÉHO 
TLAKU DEFINICE PODTLAKU

Než definujeme, co je to podtlak, a jaká je správná 
terminologie, kterou je třeba používat v této oblasti, 
je důležité chápat pojem atmosférického tlaku.

Zemi obklopují vrstvy směsí plynů (atmosféra).

Atmosféra, která obklopuje zemi, má svou vlastní 
hmotnost.
Atmosférický tlak je definován jako síla na jednotku 
plochy aplikovaná na povrch hmotností vzduchu nad 
povrchem této plochy. A je to přesně taková velikost 
síly, s níž pracujeme, když používáme vakuum. Jedná 
se o limitovanou veličinu: atmosférický tlak nelze 
zvýšit.
V rámci mezinárodního systému se měří v Pascalech 
pomocí měřicího přístroje označovaného jako 
barometr.

V oboru průmyslového podtlaku se ve vztahu k tlaku 
a rychlosti proudění vzduchu používají různé měrné 
jednotky. Za tímto účelem je třeba definovat význam 
těchto měr.

Ve vědecké oblasti se podtlak považuje za absolutní 
hodnotu. V tomto případě se jako referenční bod 
používá absolutní nula, tj. prostor bez vzduchu (např. 
kosmický prostor). Díky tomu má hodnota podtlaku 
kladnou hodnotu. „Absolutní podtlak“ znamená 
absenci hmoty v objemu, čehož nicméně nelze 
dosáhnout, protože nelze zcela odstranit veškeré 
plyny. Vzhledem k tomu, že absolutní nuly v podstatě 
nelze dosáhnout, hodnota úrovně podtlaku bude 
desetinné číslo s o to více nulami za desetinnou 
čárkou, o co nižší je hodnota tlaku, tj. o co vyšší je 
hodnota úrovně podtlaku.

V oblasti podtlakové technologie se s podtlakem 
pracuje jako s relativní hodnotou, což znamená, že 
podtlak je dán poměrem k tlaku prostředí. Uvedené 
hodnotě podtlaku předchází záporné znaménko, 
protože tlak prostředí je označován jako 0 mbar a 
považuje se za referenční bod.

PODTLAK JAKO ABSOLUTNÍ HODNOTAPODTLAK JAKO RELATIVNÍ HODNOTA

Gravitační síla

Letadlo
10 000 m 26 kPa

Mount Everest
8 848 m 33 kPa

Hory
600 m 93,8 kPa

Úroveň moře
0 m 101,3 kPa

Podtlak/vakuum Přetlak Absolutní podtlak

Absolutní podtlak

Tlak prostředí Absolutní nula

Sloupec vzduchu

Atmosférický tlak je vyšší na úrovni moře než v místě 
na vrcholu hor, protože masa vzduchu nad místem 
v horách je nižší než masa vzduchu nad bodem na 
úrovni moře.

Diagram ukazuje poměr mezi absolutním, relativním 
a záporným tlakem. To ukazuje, že pokud není 
stanoven typ tlaku, o kterém mluvíme, může dojít k 
závažným chybám. Hodnota 40 kPa může znamenat 
tři různé situace.

Přetlak

Podtlak/vakuum

Běžný atmosférický tlak
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Teorie podtlaku

DEFINICE TLAKU
Tlak definuje množství síly na jednotku plochy 
aplikované kolmo na povrch předmětu.
Plyny jsou tvořeny velkým množstvím částic, které se 
neustále pohybují. Když tyto částice narazí na povrch, 
tato kolize způsobí nápor, který je měřitelný jako síla. 
Tlak je součtem všech sil vytvářených částicemi na 
jednotku plochy. Částice, které tvoří plyny, pokud 
jsou v termodynamické rovnováze, jsou v prostoru 
rozloženy rovnoměrně, takže tlak plynu a jeho složení 
je rovnoměrné v každém bodě referenční plochy.
Je proto třeba poznamenat, že existuje pouze jeden 
typ tlaku, jehož hodnota začíná na 0 (absolutní 
podtlak). Veškeré hodnoty nad 0 jsou uváděny jako 
absolutní tlak. Jak bylo uvedeno výše, hodnota 
atmosférického tlaku na hladině moře je 101,3 kPa 
a používá se jako referenční bod, pokud hovoříme 
o relativním tlaku, které může být buď záporný 
(podtlak) nebo kladný (přetlak).

Vezměme plochu S umístěnou vodorovně a sílu F, 
která působí kolmo na ni.
Tlak je definován jako poměr mezi sílou F a 
povrchem, na který působí:

p = F / S

Měrná jednotka MS pro tlak je Pascal (Pa):
1 Pascal odpovídá síle 1 N působící na plochu 1 m².
Násobky Pa jsou kPa a MPa.MĚRNÉ JEDNOTKY TLAKU

MĚRNÉ JEDNOTKY PODTLAKU
V oboru průmyslového podtlaku se ve vztahu k tlaku 
a rychlosti proudění vzduchu používají různé měrné 
jednotky.

Běžný 
atmosférický
tlak

Absolutní podtlak
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SPRÁVNÁ TERMINOLOGIE, KTEROU 
JE TŘEBA POUŽÍVAT V PŘÍPADĚ 
PRŮMYSLOVÉHO PODTLAKU

Terminologie používaná v oblasti podtlaku musí být 
konzistentní jak v případě elektromechanických 
systémů, tak systémů stlačeného vzduchu. Pouze 
pokud budeme mluvit stejnou řečí, můžeme 
provádět skutečné srovnání. Nejdůležitější pojmy, 
které je třeba pochopit a které je nutno používat při 
provádění podtlakového obvodu, jsou následující:

RYCHLOST PROUDĚNÍ
Rychlost, jakou se atmosférický tlak vyprázdní ze systému, nebo množství vzduchu proudící přes čerpadlo. Q = V/t 
Rychlost proudění rovněž stanovuje schopnost kompenzovat případné úniky. Rychlost vyprázdnění je obráceně 
proporcionální k úrovni podtlaku.

RYCHLOST PROUDĚNÍ VOLNÉHO VZDUCHU
Určuje množství vzduchu vyprázdněného při tlaku odpovídajícím atmosférickému tlaku. Pojem je často používán 
výrobci podtlakových čerpadel pro stanovení charakteristik.

ÚROVEŇ PODTLAKU
Pojem stanovuje úroveň tlaku v obvodu, která se obvykle měří v kPa.
Úroveň podtlaku rozhoduje o zvedací síle přísavky nebo množství zbývající atmosféry.
S tím, jak se zvyšuje úroveň podtlaku, se snižuje rychlost vypouštění.

STLAČENÝ VZDUCH
Jde o zdroj energie, který napájí pneumatická podtlaková čerpadla. Stlačený vzduch je srovnatelný s elektřinou, která 
napájí elektromechanická podtlaková čerpadla.
Dodává jej kompresor a je rozváděn pomocí potrubí vhodných rozměrů.

TLAK STLAČENÉHO VZDUCHU
Tlak stlačeného vzduchu se měří v mbar.
Optimální výkon čerpadla stlačeného vzduchu se dosahuje zajištěním rovnováhy tlaku vyvíjeného kompresorem a 
požadovanou úrovní podtlaku.

DOBA VYPRÁZDNĚNÍ
Čas potřebný na vyprázdnění daného objemu vzduchu při specifické úrovni podtlaku měřený v s/l.

SPOTŘEBA
V oblasti průmyslového podtlaku je spotřeba vzduchového čerpadla měřena v Nl/min nebo Nl/s.

NORMÁLNÍ LITR (Nl)
Normální lotr je objem, který určité množství (masa) plyny zaplní, pokud bude mít atmosférický tlak.
Proto říkáme, že normální litr se používá pro měření masy plynu.
Plyny jsou stlačitelné, takže jejich množství nelze uvádět jednoduše stanovením objemu, který naplňují, ale je třeba 
rovněž uvádět tlak, při které se tak děje.
Používání normálních litrů je užitečné po porovnávání objemů plynů při různých tlacích.
V případě mechanických podtlakových čerpadel se používá pro jasné určení rychlosti proudění sání vzduchu. 
V případě pneumatických podtlakových čerpadel rovněž slouží ke správnému uvedení spotřeby stlačeného vzduchu, 
který generuje podtlak.

ZDVIHACÍ SÍLA
Zdvihací kapacita přísavky se stavuje poměrem mezi tlakem a plochou styčného povrchu.

OBJEM
Celková plocha obvodu včetně všech prostor, stejně jako oblasti aplikace.

KLASIFIKACE PODTLAKU
Podtlak se obvykle dělí na tři oblasti aplikace, které závisí na potřebné úrovni podtlaku.

NÍZKÁ ÚROVEŇ PODTLAKU
Používá se u všech takových aplikací, kde se vyžaduje vysoká rychlost proudění vzduchu. Úroveň podtlaku se obvykle 
pohybuje v rozmezí mezi 0 a -20 kPa.
V tomto segmentu se obvykle využívají elektromechanická oběhová čerpadla. Sítotisk na tkaniny představuje jednu 
z typických aplikací, které vyžadují nízkou úroveň podtlaku a vysokou rychlost proudění sání. (Aplikace pro ventilaci, 
chlazení nebo čištění)

PRŮMYSLOVÝ PODTLAK 
Pojem průmyslový podtlak znamená podtlak mezi -20 a -99 kPa. Tento rozsah zahrnuje většinu aplikací. Průmyslový 
podtlak se používá v aplikacích, které vyžadují manipulaci s materiály, jejich zvedání a utěsnění.

PROCESNÍ PODTLAK 
V tomto případě se jedná o aplikace, kde může dosahovaná úroveň podtlaku přesahovat hodnotu -99 kPa. Obvyklou 
měrnou jednotkou je Torr. Rychlost proudění sání je minimální a k vědeckým aplikacím patří simulace vesmíru. (Potah 
s ukládáním molekul)
Vysoká úroveň podtlaku dosahovaná na zemi se výrazně liší od hodnoty absolutního podtlaku, která nadále 
představuje čistě teoretickou hodnotu. I ve vesmíru a tedy za naprosté absence atmosféry, existuje minimální 
přítomnost atomů.

Doba vyprázdnění  =
Požadovaný čas upnutí

Objem systému
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PODTLAKOVÉ VÝROBKY
JAK VYTVOŘIT PODTLAK

Ačkoliv existuje několik způsobů vytváření podtlaku, 
k jeho generování se používají dvě základní metody a 
tyto využívají:

PNEUMATICKÁ VYRÁŽECÍ ČERPADLA MECHANICKÁ ČERPADLA

ODMĚRNÁ ČERPADLA

JEDNOFÁZOVÝ EJEKTOR VÍCESTUPŇOVÝ EJEKTOR

LOPATKOVÁ 
ČERPADLA

VAKUOVÉ 
ČERPADLA

DMYCHADLA

ČERPADLA STLAČENÉHO VZDUCHU
Podtlaková čerpadla jsou obvykle označována jako generátory podtlaku a 
používají Bernoulliho princip, který říká, že existuje poměr mezi tlakem a 
rychlostí: o kolik se zvýší rychlost proudící kapaliny (vzduchu nebo voda), o to 
více klesá tlak v kapalině, a naopak.

EJEKTOR
Princip fungování generátorů podtlaku vzduchu zahrnuje vstřikování 
stlačeného vzduchu do kónických trysek označovaných jako vyrážeče. 
Stlačený vzduchu přes kónické trysky dosahuje nadzvukových rychlostí, 
které přitahují nízkotlaké molekuly.
Vnější atmosférický tlak bude proudit a bude se pokoušet obnovit rovnováhu 
systému. Směs stlačeného vzduchu procházejícího přes vyrážeč a vzduchu s 
vnějším atmosférickým tlakem protéká výstupem. 
Úroveň podtlaku, kterou vyrážeč dokáže dosáhnout, závisí na konfiguraci 
vyrážeče.

Gimatic vyvíjí a vyrábí (v Itálii) vícefázové vyrážeče 
označované zkratkou EJ.
Naše kazetové vyrážeče jsou k dispozici ve třech 
velikostech (EJ-SMALL, EJ-MEDIUM, EJ-LARGE). 
Tyto vyrážeče zajišťují vynikající výkon při vysokých 
i nízkých přívodních tlacích.

Základní charakteristikou, společnou pro všechna mechanická čerpadla, 
je skutečnost, že přenášejí určitý objem vzduchu z oblasti sání do oblasti 
výstupu a tím vytvářejí podtlak. Mechanická čerpadla jsou obvykle poháněna 
elektrickým motorem, někdy vnitřním spalovacím motorem, hydraulicky nebo 
pneumaticky.

Odměrná čerpadla mechanicky přesouvají objemy 
uvízlé kapaliny systémem. Na vstupní straně se 
objem zvětšuje, zatímco na výstupu (výpusti) se 
objem stlačuje. Proto je objem na otočku fixní 
a teoreticky je konstantní bez ohledu na tlak 
na výstupu, podtlak na vstupu nebo vlastnosti 
kapaliny. Odměrná čerpadla jsou samoplnicí, 
tj. vytvářejí silný podtlak na vstupu. Chování 
odměrných čerpadel je odlišné od odstředivých 
čerpadel, protože tato odstředivá čerpadla 
spoléhají na impulz urychlené kapaliny, který 
zajišťuje rychlost průtoku podle tlaku, a jsou velmi 
citlivé na změny tlaku. Odměrná čerpadla zahrnují 
lopatková a laloková čerpadla.

Odstředivé dmychadlo se skládá ze sací trubky, 
která přenáší plyn nasávaný na vstupu. Čerpadlo 
obsahuje uzavřené oběhové kolo s axiálním 
vstupem a radiálním výstupem.
Radiální difuzér umístěný uvnitř převádí výstupní 
kinetickou energii oběhového kola na tlakovou 
energii. Tato čerpadla fungují při velmi nízkých 
úrovních podtlaku a dokáží přesouvat velká 
množství vzduchu a mají vysokou rychlost 
proudění sání.

VÍCESTUPŇOVÝ EJEKTOR GIMATIC
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PODTLAKOVÉ VÝROBKY
PRINCIP PROVOZU

MECHANICKÁ ČERPADLA

Lopatková čerpadla mají pouze jeden rotační 
prvek směřující excentrickým směrem s ohledem 
na dutinu čerpadla. Rotační prvek obsahuje 
několik lopatek, které mohou klouzat nebo se 
deformovat tak, aby odpovídaly profi lu stěny 
dutiny. Lopatky tvoří kluzné těsnění umístěné 
proti stěně dutiny, které zadržují objem kapaliny 
na vstupu a umožňují její protékání směrem ven 
do výstupu. Lopatková čerpadla jsou mimořádně 
citlivá na změny tlaku, protože lopatky se dotýkají 
stěny dutiny. Kluzný pohyb mezi lopatkami a 
stěnou nicméně vytváří hluk, riziko znečištění 
přepravované kapaliny a častou potřebu údržby. 
(Obrázek 1)

Tato čerpadla mají místo převodů prvky ve tvaru 
laloku. Každý prvek ve tvaru laloku je poháněn 
motorem. Tím se eliminuje kontakt mezi dvěma 
laloky, omezuje se opotřebení a minimalizuje 
tření kapaliny. Tento typ čerpadel je obvykle 
charakteristický vysokými emisemi tepla a 
vysokou mírou hlučnosti. (Obrázek 2)

DMYCHADLA

U tohoto typu čerpadel je plyn nasáván do komory 
z napouštěcího otvoru. Když plyn vstoupí bočním 
kanálem, pohyb oběhového kola přenese na plyn 
určitou rychlost ve směru rotace. Odstředivá síla 
oběhového kola urychluje proudění plynu směrem 
ven a zvyšuje tak tlak. Každé otočení zvyšuje 
kinetickou energii, což vede k dalšímu zvýšení 
tlaku v bočním kanálu. Kanál se zužuje směrem 
k rotoru, nasává plyn pryč z lopatek oběhového 
kola a vypouští jej směrem k tlumiči vypouštění. 
(Obrázek 3)

ODMĚRNÁ LALOKOVÁ ČERPADLA

ODMĚRNÁ LOPATKOVÁ ČERPADLA

2. Provoz odměrného lalokového čerpadla

1. Provoz odměrného lopatkového čerpadla

3. Fungování dmychadla

Ejektory „EJ“ Gimatic jsou složeny z několika trysek De 
Laval, které jsou uspořádány v sériích a které využívají 
vzduch vypouštěný z předchozí trysky ke svému plnění, čímž 
omezují hlučnost a zvyšují efektivitu čerpadla.
Průměr trysky je poměrný ke kapacitě sání vzduchu a je 
obráceně proporcionální ke generované úrovni vakua.
Vyššího výkonu se dosahuje v důsledku většího počtu fází 
s příslušným ejektorem, což umožňuje optimalizaci výkonu 
čerpadla. Každá fáze může dosáhnout různé úrovně vakua. 
Pokud v důsledku kombinované činnosti různých ejektorů 
tlak ve společné fázi dosáhne hodnoty vyšší než referenční 
ejektor, způsobí to postupné uzavření individuálních 
pryžových membrán (klapek) a zůstane otevřená pouze fáze 
s vysokým vakuem. Vnější atmosféra proudí společnou fází 
ve snaze obnovit rovnováhu v tlakovém systému. Stlačený 
vzduch a externí atmosféra se smísí a proudí výfukem.

SPOTŘEBA STLAČENÉHO VZDUCHU
Poměr spotřebovaného vzduchu k rychlosti 
proudění sání je vzácně vyšší než 1:1. Historicky 
to vedlo k tomu, že byl systém považován za 
neúčinný.

ÚROVEŇ HLUČNOSTI
90 decibelů.

SPOTŘEBA STLAČENÉHO VZDUCHU
Využívá kinetickou energii stlačeného vzduchu, 
který prochází před trysky De Laval. Průchod 
stlačeného vzduchu řadou vyrážečů vhodné 
velikosti umožňuje postupnou expanzi vzduchu.
V tomto případě je poměr spotřeby k rychlosti 
proudění vzduchu v průměru třikrát účinnější a 
účinnost se rovná 3:1.

ÚROVEŇ HLUČNOSTI
V případě vícefázových vyrážečů Gimatic je úroveň 
hlučnosti snížena na hodnoty mezi 55 a 75 
decibely.

JEDNOFÁZOVÝ EJEKTOR VÍCESTUPŇOVÝ EJEKTOR EJ 
GIMATIC

VÍCESTUPŇOVÝ EJEKTOR GIMATIC
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NASTAVENÍ VELIKOSTI 
PODTLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

Pro dosažení vyšší účinnosti a dobré úspory energie 
je důležité, aby byly systémy výslovně navrženy pro 
konkrétní aplikaci. Podobně pak je třeba v závislosti 
na aplikace vybrat rovněž přísavky a jejich armatury, 
model, velikost podtlakových čerpadel a příslušného 
příslušenství a potrubí.
Je mimořádně důležité během nastavení velikosti 
podtlakového systému nainstalovat bezpečnostní 
faktor, stejně jako použitý typ obvodu.

OBECNÉ INFORMACE PRO 
SPRÁVNÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI 
PODTLAKU

Velikost podtlakového obvodu lze stanovit na 
základě centralizovaného nebo decentralizovaného 
provedení.

Při manipulaci s jakýmkoliv typem předmětu představuje nejdůležitější podmínku, kterou je třeba splnit, bezpečnost 
uchopení. Je třeba zajistit, aby se předmět z přísavky neuvolnil před stanoveným místem uvolnění. Z tohoto důvodu 
je vždy třeba vynásobit hmotnost (plus sílu setrvačnosti) předmětu určeného k přesunu vhodným bezpečnostním 
koefi cientem:
• 2 v případě statických aplikací nebo aplikací manipulace s nízkou rychlostí.
• 2,5 nebo více v případě aplikací manipulace se střední a vysokou rychlostí.
Parametr, který je často podceňován při stanovení velikosti podtlakového systému, je volna přísavky. Jedná se o 
zařízení, které se fyzicky „připojí“ předmět určený k manipulaci k upínacímu systému.

UTĚSNĚNÉ SYSTÉMY
Při vypracování návrhu tohoto obvodu je třeba zvážit objem, úroveň podtlaku a dobu vyprázdnění.
V utěsněných systémem je kapacita čerpadla stanovena dle rychlosti, jakou se obvod vyprázdní při určité úrovni 
podtlaku.
Tato kapacita se označuje jako doba vyprázdnění a obvykle se stanovuje v jednotkách s/l.
Vynásobením této hodnoty objemem celého systému zjistíte dobu vyprázdnění jako funkci požadované úrovně 
podtlaku.

SYSTÉMY S ÚNIKY
V systémech s úniky, pokud je třeba manipulovat s lepenkovými krabicemi, perforovanými kovovými plechy nebo 
předměty s mikrootvory, situace je odlišná. Pro zachování požadované úrovně podtlaku musí mít čerpadlo vyšší 
kapacitu, aby dokázalo kompenzovat úniky. Po stanovení proudění úniku se vybere nejvhodnější čerpadlo na základě 
kontroly charakteristických křivek jednotlivých modelů čerpadel. V případě úniků přes otvory se známým průřezem 
lze stanovit rozsah úniku. Pro zjištění celkového proudění úniku vynásobte hodnotu vypočtenou podle celkové plochy. 
Pokud je třeba manipulovat s porézními materiály nebo pokud je geometrie trasy úniků neznámá, rychlost proudění 
lze stanovit pomocí praktického testu, které se provádí s čerpadlem a měřičem podtlaku. 

FAKTOR BEZPEČNOSTI

TYP OBVODU Centralizovaný systém je charakterizován 
podtlakovým čerpadlem připojeným k několika 
přísavkám. Často se používá k manipulaci s 
utěsněnými materiály, jako jsou plechy nebo sklo.

DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM

Decentralizovaný systém je navržen tak, aby každá 
přísavka měla vyhrazený generátor podtlaku, což 
znamená, že všechny jednotlivé přísavky jsou 
navzájem nezávislé; tento typ systému se obvykle 
používá v aplikacích s porézními povrchy.

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM

• Jeden zdroj podtlaku
• Jednoduché uspořádání odfouknutí
• Jednoduché ovládání úrovně podtlaku

• Dlouhé trubky s větším průměrem
• Riziko poklesu tlaku
• Vyžaduje ventil odfouknutí nebo vypínač podtlaku 

pro uvolnění předmětu

• Minimalizace vypouštěných objemů > Vysoká 
rychlost uchopení a uvolnění

• Vynulování poklesů tlaku > Kompaktní velikost 
čerpadel

• Každá přísavka je nezávislá
• Menší přívodní trubky

• Komplexnější ovládání odfouknutí (vyžadují se 
zpětné ventily)

• Komplexnější detekce uchopení předmětu
• Možné problémy způsobené nečistotami v systému

VÝHODY

NEVÝHODY

VÝHODY

NEVÝHODY
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VOLBA ČERPADLA
Po volbě komponent před čerpadlem je třeba 
vybrat velikost čerpadla s ohledem na následující 
parametry:

JE OBVOD CENTRALIZOVANÝ NEBO 
DECENTRALIZOVANÝ?

JAKÁ JE RYCHLOST APLIKACE?

JAKÝ JE VYPOUŠTĚNÝ OBJEM?

PORÉZNOST MATERIÁLU?

JAKÁ ÚROVEŇ PODTLAKU SE 
VYŽADUJE?

PŘÍSAVKY

V případě použití manipulačního systému na bázi podtlaku, je třeba vyvinou míru síly, která umožní bezpečnou 
manipulaci s předměty. V této fázi hraje klíčovou roli přísavka.
Je třeba zvážit dva hlavní faktory:
• tvar přísavky,
• charakteristiky lemu.
Přísavka vhodného tvaru je klíčová k tomu, aby odpovídala geometrii předmětu. Lem naopak musí dokázat přesně a 
opakovaně sledovat hrubost a změny, které se mohou vyskytovat na povrchu předmětu (zvlnění lepenkových krabic 
nebo drsnost dřevěné desky).

Přísavka přilne na povrch, pokud je tlak okolní oblasti (atmosférický tlak) vyšší než tlak mezi přísavkou a povrchem. 
Pro vytvoření podtlaku uvnitř přísavky je přísavka připojena k podtlakovému čerpadlu. Čím vyšší je úroveň vakua 
uvnitř přísavky, tím vyšší je síla, kterou může přísavka vyvinout. 
Je třeba mít na paměti, že přísavka generuje o tolik větší sílu:
• o co větší je její povrch;
• o co vyšší je úroveň podtlaku;
• o co vhodnější je pro prováděné uchopení.

Kromě vlivu úrovně podtlaku je síla zvedání významně ovlivněna rovněž modelem přísavky. 
Pro navržení obvodu je třeba začít kontaktním bodem mezi přísavkou a předmětem a postupovat směrem zpět k 
podtlakovému čerpadlu. Tato metoda umožňuje vhodné nastavení velikosti komponent a nejlepší výkon.
Před výběrem přísavky je třeba posoudit povrch, strukturu, směr zvedání, hmotnost a poréznost předmětu.

PROVOZNÍ PRINCIP PŘÍSAVKY

STANOVENÍ VELIKOSTI PŘÍSAVEK

Atmosférický tlak

Atmosférický tlak
Atmosférický tlak
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Když dojde k vytvoření podtlaku v přísavce, která spočívá na povrchu, přísavka přilne k povrchu nejenom sama 
o sobě, ale rovněž díky většímu vnějšímu tlaku. Zvedací síla je poměrná ke styčnému povrchu a úrovni podtlaku. 
Pokud se úroveň podtlaku zvýší ze 60 % na 90 %, zvedací síla se zvýší maximálně 1,5násobně. Pro omezení spotřeby 
energie je lepší omezit úroveň podtlaku a naopak zvětšit plochu povrchu přísavky.

Zdvihací síla [N] 
kolmá k povrchu při 
různých úrovních 
podtlaku.

Zdvihací síla 
[N] rovnoběžná 
s povrchem při 
různých úrovních 
podtlaku.

Min. poloměr křivky Objem Max. vertikální 
pohyb

Stejně jako zvýraznění rozměrů předmětu, vizuální posouzení identifikuje, zda je předmět zakřivený nebo plochý.
Použití přísavky nejlépe odpovídající povrchu je klíčové. Dalším příspěvkem může být analýza struktury předmětu.
Pečlivější posouzení může zjistit určité nerovnosti, které nejenom omezují použití přísavky, ale představují i 
potenciální zdroj úniku.

• Použijte přísavku, která je vhodná pro aplikaci.
• Věnujte pozornost typu materiálu a struktuře jeho povrchu.
• Stanovte typ přísavky vhodné pro aplikaci.
• Navrhněte systém s vhodným bezpečnostním faktorem.
• Seznamte se s možnými dynamickými sílami, které mohou mít na aplikaci vliv.
• Rozložte přísavky v poměru k těžišti.
• Použijte vhodné příslušenství pro aplikaci.
• Zvažte typ povrchové úpravy povrchu.

Často je nezbytné zkontrolovat provozní teplotu potřebnou pro provádění konkrétní aplikace.
Příliš vysoké teploty, jako v případě tvarování za tepla, nebo příliš nízké, vyžadují použití přísavek vyrobených ze 
speciálních složek. Silikon představuje nejlepší řešení i v případě, že existuje riziko uvolnění drobných částic (halo), 
kvůli kterým je provádění následného barevného nátěru obtížné. V takovém případě jsou optimálním řešením 
přísavky HNBR.

Jaká je poréznost materiálu? Tato otázka je velmi důležitá pro definování formátu přísavky a stanovení velikosti 
čerpadla. Poréznost je definována jako množství vzduchu při atmosférickém tlaku, které prochází materiálem 
vystaveným podtlaku. Sklo neumožňuje průchod vzduchu, zatímco například papír je plný drobných pórů.

Po stanovení hmotnosti a velikosti objektu je třeba rozhodnout o typu a průměru přísavky. Použití největších možných 
přísavek umožňuje omezit úroveň podtlaku.
Toto řešení nabízí mnoho výhod, včetně kratší doky vyprázdnění, snížené spotřeby energie a delší doby životnosti 
přísavky.

ČÍM VYŠŠÍ JE ÚROVEŇ PODTLAKU, TÍM VYŠŠÍ BUDOU NÁROKY NA ENERGII. PARAMETRY

POVRCH A STRUKTURA

PARAMETRY, KTERÉ JE UŽITEČNÉ OVĚŘIT

MATERIÁL

PORÉZNOST

VOLBA PŘÍSAVEK


