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AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA – OBECNÉ INFORMACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POPIS 

 

Princip pístových čerpadel je samozřejmě založen na posuvném pohybu pístu ve válci, jejich 
zdvih je poháněn rotující hřídelí s externím pohonem. Dalším významným znakem rotačních 
čerpadel je obvykle použití velkého množství malých pístů umístěných do kruhu. Písty se 
hýbají (vysouvají) ve směru podélném  k poháněné hřídeli čerpadla.  

Obecně rotační pístová čerpadla dokáží generovat velmi vysoké tlaky (až v řádu stovek barů) 
i při relativně nízkých otáčkách, a proto jsou ideální pro všechny vysokotlaké aplikace a 
systémy. Na druhou stranu většinou dosahují jen velmi malých průtoků (i menších než zubová 
čerpadla). To však například v aplikacích pro dávkování malých množství kapalin nevadí. 
Mimochodem,  prakticky nelze mít současně čerpadlo s vysokým provozním tlakem a 
zároveň i poskytující vysoký průtok.  

Obecně se dá říct, že rotační pístová čerpadla se často využívají pro aplikace přenosu výkonu 
v podobě převodovek u strojů v oblasti zemědělství, strojního a leteckého průmyslu a k šetrné 
dopravě médií od nízkoviskózních až po vysokoviskózní a pastovité. S ohledem na 
konstrukční princip jsou tato čerpadla vhodná především pro média jejichž viskozita je na 
úrovni hodnoty 100 cP a výše. U nízkoviskózních médií (např. voda) dochází při čerpání do 
protitlaku k snížení objemové účinnosti a v takovýchto případech není ani možno využívat 
spodní rozsah otáček čerpadel. 

Samonasávací schopnost rotačních pístových čerpadel je silně závislá na viskozitě media a 
otáček čerpadla. Čerpadlo je schopno nasát cca 8 m výšky vodního sloupce nebo teoreticky 
proti pasivním odporům na sání do hodnoty 100 mbarů.  

 

Princip a konstrukce axiálního 
provedení 

Axiální pístová čerpadla využívají 
rotační pohybový mechanismus se 
šikmo postaveným kotoučem, který 
generuje postupný periodický zdvih 
několika malých pístů umístěných v 
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pouzdře v ose s hřídelí. Písty jsou zde tedy umístěny jako komory v bubínkovém revolveru a 
postupným otáčením šikmého kotouče nebo soustavy pístů dochází k postupnému zatlačování 
a uvolňování jejich pístnice.  

Tyto písty pak v první polovině pracovního cyklu, kdy jsou uvolňovány a pohybují se díky 
pružinám směrem ke kotouči, provádějí nasávání produktu ze sacího otvoru. Následně v 
druhé polovině cyklu, kdy jsou kotoučem stlačovány, látku vytlačí do výstupního otvoru. Tím 
provádí čerpání dopravovaného média a produkují velmi vysoký výstupní tlak. 

 

 

Princip axiálních rotačních pístových čerpadel s otáčeným kotoučem (nahoře)  

a struktura typického provedení s otáčenými písty (dole). 

Podle toho, jak je proveden šikmý kotouč a napojení poháněcí hřídele se axiální pístová 
čerpadla dělí na provedení: 

• s otáčenými písty (Swashplate Pumps) 

• s otáčeným šikmým kotoučem (Wobble Plate Pumps) 

• s vyosenou hřídelí / nakloněným kotoučem (Bent Axis Pump) 

V první variantě se využívá toho, že šikmý kotouč je pevný a hřídel otáčí dokola prostorem 
pístů (jako se otáčí bubínek revolveru, kde jednotlivé komory jsou zde jednotlivé písty), 
jejichž pístnice svými vnějšími konci „kloužou“ po pevné nakloněné rovině kotouče. Tím se 
dle natočené vstupní hřídele stlačují či uvolňují.  
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Axiální rotační pístové čerpadlo - provedení s otáčenými písty. 

V druhé variantě jsou naopak písty pevnou součástí pouzdra čerpadla a poháněcí hřídel je 
pevně spojena s kotoučem klínovitého průřezu. Jeho nakloněnou rovinou pak klouže po 
koncích pístnice a tím je postupně nuceně zasunuje a vysunuje ve válcích. 

 

Axiální rotační pístové čerpadlo - provedení s otáčeným šikmým kotoučem.  

U třetího provedení opět hřídel pohání kotouč, který je zde však svou plochou kolmý na 
hřídel, ale spolu s ní je vyosen proti ose pístů. Celá soustava je tak funkčně totožná s druhou 
variantou, pouze zde písty nejsou v ose s poháněcí hřídelí a ovládací kotouč má ve všech jeho 
místech stejný průřez.  

 

Axiální rotační pístové čerpadlo - provedení s otáčeným nakloněným kotoučem.  
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Výhoda konstrukce axiálních čerpadel je možnost relativně snadno realizovat regulaci a 
průtoku čerpadla při konstantních otáčkách prostřednictvím mechanické změny naklopení 
šikmého kotouče. Čím více je kotouč naklopen, tím větší zdvih pístům generuje a tím je i 
větší objem nasávané / vytlačované látky na jednu otáčku.  

 
1- Použití 
 
Hydraulická čerpadla ABER mají široký záběr použití v různých aplikacích, převážně pro při nízkých 
otáčkách čerpadla, jako např.  

- jeřáby 
- výtahy 
- zemědělské stroje 
- lesnická mechanizace  
- nástavby motorových nákladních vozidel 
- lisy 
- zdvihací zařízení  

 
2 – Hlavní výhody 
 
2.1 – Maximální pozornost při výrobě 
Čerpadla ABER jsou velmi robustní. Jsou osazena pěti radiálními a axiálními ložisky.  
Při výrobě těchto čerpadel  ABER používá na kritických místech  vysoce odolné materiály, povrchy 
které přicházejí do styku se  znečištěným olejem a jsou namáhány teplotním zatížením jsou speciálně 
odolné opotřebení a jsou tvrzené. Tento přístup umožňuje dlouhou životnost a spolehlivost čerpadel 
ABER. 
 
2.2 – Vysoká výkonnost  
Maximální účinnost v celém rozsahu konstrukčních otáček. 
 
2.3 – Dostupnost dílů 
Příruby, šroubení, připojení podle DIN 5462 
 
 
 
Technické charakteristiky  
 
 
Pracovní tlak: do 400 BAR 
Maximální tlak:  450 BAR 
 
 ABER vyrábí BHV typ s rozsahem: 60 a 80 litr/min při  1000 ot/min. 
 

Maximální stalé otáčky: 1600 ot./min. 
 
 

Pracovní tlak: do 320 BAR 
Maximální tlak: 370 BAR 
 
 ABER vyrábí BHV typ s rozsahem: 19; 25; 32; 40; 45; 60 a 80 litr/min při  1000 ot/min. 
 

Maximální stalé otáčky:  1600 ot./min. 
 
 
Pracovní tlak: do 300 BAR 
Maximální tlak: 350 BAR 
 
 ABER vyrábí BHV typ s rozsahem :  50 and 86 litr/min při  1000 ot/min. 
 

Maximální stalé otáčky : 1400 ot./min. 
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Pracovní tlak: do 250 BAR 
Maximální tlak:320 BAR 
 
             ABER vyrábí BHZ typ s rozsahem :  32; 40; 50; 60; 70; 80 a 110 litr/min při  1000 ot/min. 

Maximální stalé otáčky: 1400 ot./min. 
 

 
BHD –čerpadla se dvěma výstupy tlakového oleje, oba okruhy  mají nezávislý tlak  
Vhodné pro aplikace kdy je potřebné použít dva nezávislé hydraulické okruhy!  
 
Pracovní tlak: until 300 BAR 
Maximální tlak:350 BAR 
 
 ABER vyrábí BHD typ s rozsahem: (40+40) and   (60+30) litr/min při  1000 ot/min. 

Maximální stalé otáčky: 1400 ot./min. 
 
Pracovní tlak: do 250 BAR 
Maximální tlak:300 BAR 
 
 ABER vyrábí BHD typ s rozsahem:  (50+50) and   (72+38) litr/min při  1000 ot/min. 

Maximální stalé otáčky: 1400 ot./min. 
 
 
 
Smysl otáčení  
 
ABER čerpadla pracují se stejným výkonem jako pravotočivá nebo levotočivá. Smysl otáčení nemá 
vliv na technické parametry čerpadla. 
 

Montáž 
 

Přímé připojení k pomocnému pohonu (PTO). Čelní připojení. 
 

 
Volitelné hřídele 

 
Hřídel  DIN 5462 - Standard (EN)                        Hřídel  DIN 9611 – Zemědělské drážkování (DA) 
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Hřídel  DIN 5482 – Evolventní drážkování (DM) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olej 

 
Používejte kvalitní minerální hydraulický olej s viskozitou  mezi 32 and 68 cSt. při pracovní teplotě 
 
Doporučené rychlosti kapaliny:  
 
 

sání výtlak tlak 0 – 50 BAR 50-100 BAR 100-150 BAR 150-200 BAR 200-300 BAR 

0.5-1.5 m/s 2.0 m/s 3.5 m/s 4.5 m/s 5.0 m/s 5.5 m/s 6.0 m/s 
 
 

FILTRACE 
 
Kvalitní filtrace snižuje opotřebení dílů čerpadla a tím take prodlužuje jeho životnost. Doporučujeme 
použití filtrace na zpětné větvi se schopností zachytit částice o velikosti 25 µm nebo menší 
. 
 
 
 Připojení čerpadla  
 
 

-  Čerpadlo musí být umístěno pod úrovní nádrže oleje (týká se i typu BI)  
- Dolijte olej do nádrže na úroveň  85% objemu nádrže (15% objemu musí být bez oleje)  
- Hadice a potrubí musí mít průměry v souladu s technickými podmínkami v katalogu. Je-li 

průměr potrubí v sací větvi nižší než doporučený nebo je-li sání špatně utěsněné (přisávání 
vzduchu) může se vytvářet kavitace. Kavitace může výrazně poškodit čerpadlo nebo snížit 
jeho životnost. 


