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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Nevřela, A. Vliv náhlého rozšíření na proudění kapaliny : bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a 

hydraulických zařízení , 2014, 50 s. Vedoucí práce: Himr, D. 

Tato bakalářská práce se věnuje vlivu náhlého rozšíření na proudění kapaliny. V první 

části je popsáno proudění, jeho rozdělení a chování při proudění v potrubích. Hlavním 

předmětem rešerše je proudění přes  náhlé rozšíření průřezu, ve které jsou popsány jevy 

které zde mohou vznikat, jaký mají vliv a jaké jsou jejich vzájemné závislosti. Na základě 

této rešerše je v závěru práce proveden návrh měření místních ztrát a vyhodnocení 

energetických ztrát  v náhlém rozšíření. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

Nevřela, A. Influence of Sudden Expansion on Fluid Flow : Bachelor Thesis. Ostrava : 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of  Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 2014, 50 s. Thesis head: Himr, D. 

This thesis is devoted to the influence of sudden expansion of the liquid flow. The first 

section describes the flow, its distribution and behavior of flow in pipes. The main subject 

of the search is flowing through the sudden expansion of the cross section in which the 

phenomena described here may occur, what impact they have and what are their 

interdependence. In conclusion, measuring circuit was designed, which is based on a 

research of this topic.  
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Seznam použitého značení 

Značka Název Rozměr 

   Qv objemový průtok [m
3
·s

-1
] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

Rek kritická hodnota reynoldsova čísla [1] 

S obsah [m
2
] 

Yz ztrátová měrná energie [J·kg
-1

] 

Yzm místní ztrátová měrná energie [J·kg
-1

] 

K integrační konstanta [1] 

R poloměr potrubí [m] 

F brzdící síla [N] 

M, N součinitele rozloţení rychlosti [1] 

T, tv čas běhu vlny [s] 

d vnitřní průměr potrubí [m] 

dh, D2h hydraulický průměr potrubí [m] 

n poměr průřezů [1] 

g gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

h výška hladiny [m] 

hz ztrátová výška [m] 

hzt třecí ztrátová výška [m] 

hzm místní ztrátová výška [m] 

Δh rozdíl výšek hladin [m] 

k absolutní drsnost [m] 

kr relativní drsnost [1] 

l délka potrubí [m] 

le ekvivalentní délka potrubí [m] 

v, vx rychlost proudění [m·s
-1

] 

a, at, as rychlost šíření tlakové vlny [m·s
-1

] 

p statický tlak [Pa] 

pz tlaková ztráta [Pa] 

pzt třecí tlaková ztráta [Pa] 
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pzm místní tlaková ztráta [Pa] 

Δp tlakový rozdíl [Pa] 

δ tloušťka laminární podvrstvy [m] 

η součinitel dynamické viskozity [Pa·s] 

λ třecí součinitel [1] 

ν součinitel kinematické viskozity [m
2
·s

-1
] 

ρ hustota [kg·m
-3

] 

σ kavitační parametr [1] 

κk Kármánova konstanta [1] 

𝜁m součinitel místní ztráty [1] 

𝜁t součinitel třecí ztráty [1] 

α úhel [°] 
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Úvod 

V této bakalářské práci se budeme zabývat tématem proudění v potrubních systémech, 

které se dnes pouţívají velmi často zejména dopravě kapalin. Ale abychom mohli tyto 

systémy správně konstruovat, je třeba znát veškeré vlastnosti při pohybu kapaliny a jaké 

můţe mít vlivy na potrubní systém. V těchto potrubních systémech se zpravidla nachází 

mnoho prvků, které slouţí k spojení potrubí, ovládání, měření, usměrnění proudu, apod. 

Tyto prvky mají určitý geometrický tvar, při průtoku proudící kapaliny skrz tento tvar 

můţe zapříčinit vznik energetické ztráty nebo v horším případě poškození systému. Proto 

je třeba tyto zkoumat vliv těchto prvků na proudění. Jedním z nich je náhlé rozšíření, které 

se v potrubních systémech velmi často pouţívá. Tento prvek je hlavním předmětem 

této práce. Budeme se tedy snaţit získat veškeré dostupné informace o této problematice. 

Zjišťovat, zda vytváří při průtoku proudící kapalinou energetickou ztrátu, jaké jsou 

popřípadě její příčiny a na čem závisí. Také se zde pokusíme zjistit, jaký vliv má tento 

prvek na dva nejčastěji vznikající jevy při proudění kapaliny v potrubí a tím je kavitace a 

hydraulický ráz. 

  



11 

 

1  Proudění 

Proudění je neuspořádaný pohyb částic kapaliny v určitém směru. Tento pohyb 

nazýváme také tečením neboli tokem. Proudění je ve skutečnosti vţdy prostorové  

(trojrozměrné), ale v některých případech ho můţeme vyšetřovat v rovině nebo křivce. 

Samotné proudění dělíme na stacionární (ustálené) a nestacionární (neustálené). Při 

stacionárním proudění se nemění rychlosti s časem, takţe proudnice mají stále stejný tvar a 

jsou totoţné s drahami částic na rozdíl od nestacionárního, kdy se rychlosti mění a 

proudnice se s dráhou částic neshodují. Tyto proudnice tvoří obal vektorů rychlosti a jejich 

tečny udávají směr těchto vektorů.[1][3] 

 

Obr. 2.1 Dráha částice při 

neustáleném proudění [3] 

Obr. 2.2 Proudnice [3] Obr. 2.3 Proudnice a 

sloţky rychlosti [3] 

1.1  Rozdělení proudění 

Proudění kapalin můţeme rozdělit podle: 

 Fyzikálních vlastností kapalin 

1) Proudění ideální kapaliny:  

a) Potenciální proudění (nevířivé) – částice se pohybují přímočaře nebo křivočaře  

b) Vířivé proudění – částice se natáčejí kolem vlastních os. 

2) Proudění skutečných kapalin: 

a) Laminární proudění – částice se pohybují po paralelních drahách (vrstvách) a 

jednotlivé vrstvy se navzájem nemísí - Obr. 3.4 

b) Turbulentní proudění – částice se pohybují nepravidelně a dochází k intenzivnímu 

promíchávání celého objemu - Obr. 3.5 
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 Kinematických hledisek: 

1) Dle uspořádání v prostoru: 

a) Třírozměrné proudění – vektory rychlosti jsou určeny v = v(x,y,z) 

b) Dvourozměrné proudění – v = v(x,y) 

c) Jednorozměrné proudění – v = v(s) proudění po křivce s  

2) Dle závislosti na čase 

a) Stacionární proudění (ustálené) – veličiny jsou nezávislé na čase 

b) Nestacionární proudění (neustálené) – veličiny jsou závislé na čase 
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2 Proudění skutečných kapalin 

Skutečné kapaliny se vyznačují především svou viskozitou, která ovlivňuje jejich 

proudění. Viskozita totiţ souvisí s vnitřním třením kapaliny, jehoţ působení se projevuje 

úbytkem potencionální tlakové energie kapaliny a způsobuje tzv. hydraulické ztráty. Tyto 

ztráty můţeme vyjádřit Bernoulliho rovnici pro skutečnou kapalinu (2.1). Tato rovnice je 

oproti rovnici pro ideální kapalinu rozšířená o ztrátovou měrnou energii (2.2), která se 

můţe vyjádřit jako úbytek potencionální, tlakové nebo polohové energie, jak je znázorněno 

na obr. 2.1. Tato ztrátová energie zaleţí také na Reynoldsově čísle, ze kterého stanovíme 

reţim proudění.[1] 

 

Obr. 2.1 Znázornění energetických poměrů v obecné trubce [1] 

  

 
 

  
 

 
      

  

 
 

  
 

 
          (2.1) 

        
  
 

                                 (2.2) 

 

 
                                                              

(2.3) 

  

 
                                                           (2.4) 

                                                               (2.5) 
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Obr. 2.2 Tlakový spád v potrubí [13]  

Tento obrázek znázorňuje tlakovou ztrátu pz nebo taky ztrátovou výšku hz způsobenou 

třením stěn potrubí.  

2.1  Rozdělení proudění skutečných kapalin 

Jiţ v polovině 19. Století Reynolds zjistil, ţe kapalina se můţe pohybovat dvěma zcela 

odlišnými typy proudění, které se nazývají laminární a turbulentní. Hranici mezi těmito 

druhy proudění nám udává Reynoldsovo kritické číslo. V současné době je toto číslo pro 

kruhový průřez stanoveno na hodnotu  2320 (Re < 2320 = laminární, Re > 2320 = 

turbulentní). Jeho hodnota je stanovená vzorcem (2.6), ve kterém hraje roli řada 

parametrů.[7][1] 

   
   

 
 

(2.6) 

Kritické hodnoty Reynoldsova čísla 

Pokud je Reynodslovo číslo větší neţ Rekrit, neznamená to však, ţe by se proudění 

náhle změnilo z laminárního na turbulentní, ale existuje zde tzv. přechodová oblast. Tato 

oblast je pro případ kruhového průřezu asi od 2000 do 4000, kdy se laminární proudění 

stává nestabilním a začíná se vyvíjet turbulentní proudění. Rek určuje hranici mezi 

laminární a přechodovou oblastí proudění a Rekv určuje hranici mezi prouděním 

v přechodným a plně turbulentním. Tyto hranice slouţí hlavně pro definování rozsahů 

platnosti třecích součinitelů (kap. 3.1.1) a  závisí na mnoha parametrech jako je geometrie 

proudu, tlakový spád, apod. [1] 
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2.1.1  Laminární proudění 

Laminární proudění se vyznačuje především tím, ţe částice se pohybují po paralelních 

drahách, rovnoběţně vedle sebe, jakoby ve vrstvách, které se vzájemně nepromíchávají. 

Toto proudění se nejčastěji vyskytuje v průtočných kanálech o malém průměru a při 

nízkých Reynoldsových číslech proudící kapaliny. U tohoto proudu se rychlostní profil 

na rovném úseku příliš nemění.[2][5] 

Pro ilustraci reţimu proudění se výborně hodí Reynoldsův barevný experiment (obr. 

2.3), který spočívá ve volném tečení barevné kapaliny do vodorovného proudu kapaliny. 

Z obr. 2.3 lze vidět, ţe proud barviva je soudrţný a nepromíchává se s okolní kapalinou. 

Z toho lze jednoduše určit, ţe se jedná o proudění laminární. 

 

Obr. 2.3 Reynoldsův barevný experiment pro laminární proudění [14] 

Rychlostní profil 

 

Obr.2.4 Rychlostní profil laminárního proudění v kruhovém průřezu [14] 

Z obr. 2.4 je zřejmé, ţe krajní vrstvy jsou brzděny o stěny potrubí a vrstvy blíţící se 

středou jsou rychlejší, protoţe jsou brzděny pouze třecí silou o pomalejší vrstvy, z toho 
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plyne, ţe směrem k ose se zvyšuje rychlost proudění. V rovině řezu (obr. 2.4), přestavuje 

tento profil kvadratickou parabolu a v prostoru rychlostní paraboloid. Matematicky se tento 

tvar definuje následující rovnice. [1] 

   
 

  

  

 
     (2.7) 

Zde η dynamická viskozita kapaliny, Pz je tlaková ztráta způsobená na délce potrubí L 

a průměru r. K znázorňuje integrační konstantu. Tato rovnice platí pouze pro Re < 2320, 

tedy  pro ustálené laminární proudění. [1] 

2.1.2 Turbulentní proudění 

Turbulentní proudění je na rozdíl od laminárního podstatně sloţitější. Trajektorie 

částic jsou nepravidelné, které způsobují  pulsace všech veličin a dochází k promíchávání 

celého objemu proudící kapaliny. Okamţité hodnoty těchto veličin značně kolísají, proto 

v praxi je třeba určit střední hodnotu v daném časovém intervalu. To samé se týká 

rychlostního profilu, který se časově mění a je třeba určit jeho průměrný tvar.  

 

Obr. 2.5 Reynoldsův barevný experiment pro turbulentní proudění [14] 

U turbulentního proudění se celý objem neustále promíchává. Tím pádem se barvivo u 

experimentu s proudící kapalinou ihned smíchá. [2] 
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Rychlostní profil 

 

Obr. 2.6 Rychlostní profil Turbulentního proudění v kruhovém průřezu 

Profil tohoto proudu je podstatně sloţitější, a to především časovou fluktuací rychlostních 

sloţek vx a vx, které můţeme vidět z obrázku (2.7). Proto je třeba pro určení střední 

hodnoty rychlosti měřit hodnoty v dostatečně dlouhém časovém intervalu, abychom mohli 

definovat rychlostní profil, Reynoldsové číslo, průtok, ztráty v potrubí a další. 

 

Obr. 2.7 Časový průběh sloţek rychlosti[3] 

Vzhledem k faktu, ţe turbulentní proudění je velice sloţité, tak není moţné určit 

rovnici, která popisuje rozloţení rychlosti po celém průřezu. Proto rozdělujeme podle 

Prandtla a Kármána rychlostní profil na tři oblasti. V některých z těchto oblastí platí 

logaritmický rychlostní profil, který je definován vztahem. [1] 

   
  

  
      (2.8) 

Kde v
* 

je třecí rychlost, κk je Kármánova konstanta a K  představuje integrační konstantu.  
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Jednou s oblastí, která se nachází v určité vzdálenosti od stěny, je oblast turbulentního 

jádra proudu. Tečné napětí je zde způsobené viskozitou kapaliny a je zanedbatelné 

vzhledem k zdánlivým turbulentním napětím. Pro popis profilu platí zákon stěny. Blíţe ke 

stěně se potom nachází přechodová oblast. Ta má tyto napětí přibliţně stejná a tvar 

rychlostí přechází z přímky na logaritmický zákon. Nejmenší oblastí je vazká podvrstva, 

která je velmi tenká a převaţuje zde tečné napětí, protoţe fluktuační sloţky jsou stěnou 

tlumeny. Rychlostní profil je tedy přímkový. Ve starší literatuře Idelchik odvodil vztah pro 

popis rychlostního profilu pomocí mocninné funkce. [1][3] 

  

    
 (

 

 
)

 
 

 (2.9) 

Zde vmax znázorňuje maximální rychlost, která se nachází zpravidla v ose. R je poloměr 

potrubí a m je konstanta, která se mění s Reynoldsovým číslem a s drsností potrubí. 

Podmínky určení této hodnoty najdeme v [1] a blíţe se určuje v literatuře [7]. Mocninný 

zákon lze pouţít jen pro turbulentní jádro proudu, nikoliv však pro oblast blízko stěny.  

3 Hydraulické ztráty 

Jak jsme dříve uvedli, ztráty (odpor) definujeme jako rozptyl energie. Tento rozptyl se 

potom projevuje jako tlaková ztráta. Hydraulické ztráty vznikají v důsledku tření částic 

proudící kapaliny o stěny potrubí, vzájemným třením mezi sebou, vířením proudu při 

změně průřezu nebo při změně směru proudění. Tato ztrátová energie se vyjadřuje 

vztahem.[2] 

        
  
 

 ∑   
  

 

 
 

 

   

  
  

 ∑ 𝜁
 
 
  

 

 

 

   

 (3.1) 

Rovnici (3.1) znázorňuje ztrátovou měrnou energii. Tato energie je definovaná 

součtem ztrátových energií (třecích a místních) jednotlivých úseků. Kde index i je číselný 

index jednotlivých úseků potrubí o celkovém počtu n a. d je tedy hydraulický průměr 

potrubí o délce l, λ je součinitel tření v daném úseku a 𝜁 součinitel místní ztráty nacházející 

se v daném úseku. [2]  
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3.1  Třecí ztráty 

Tyto ztráty jsou způsobené třením proudící kapaliny o stěny potrubí. Jejich velikost je 

úměrná délce potrubí, tedy na velikosti třecí plochy a tzv. třecímu součiniteli λ. Součinitel 

tření závisí hlavně na rychlosti proudící kapaliny v, průměru potrubí D, kinematické 

viskozitě ν, které jsou obsaţeny v rovnici (2.6). Také závisí na absolutní drsnosti k. 

Závislost mezi součinitelem tření a Reynodsovým číslem popisuje Moodyho diagram, 

který se rozděluje na 4 oblasti (obr 2.8)., které jsou popsány v následující podkapitole.

 

Obr. 2.8 Moodyho diagram pro určení součinitele tření λ v závislosti na Re a relativní 

drsnosti kr [6]  
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U místního odporu, který způsobuje při průtoku kapalinou nerovnoměrný rychlostní 

profil, mohou být třecí ztráty větší o 10 aţ 30%. Také zde platí závislost na druhu 

proudění. U turbulentního proudění je tečné napětí větší, neţ u laminárního a způsobuje 

také větší třecí ztráty. Ve výpočtech jsou třecí ztráty uváděny jako třecí ztrátová výška 

nebo ztrátový tlak a je vyjádřen Darcy-Weisbachovou rovnicí.[3][1] 

      
 

 
 

  

   
              

 

 
 
  

 
    

(3.2) 

Kde součinitel tření λ je závislý na velikosti Reynoldsova čísla Re a relativní drsnosti 

stěny    
 

 
 a je popsán funkcí           . Kde k je absolutní drsnost stěny potrubí a d 

je průměr potrubí. 

3.1.1 Vypočet třecího součinitele 

Jak jsme se jiţ zmínili, součinitel tření λ závisí na více faktorech. Tím pádem existuje 

celá řada vztahů pro jeho výpočet, které jsou stanoveny pro omezený rozsah platnosti a pro 

různé tvary průřezů potrubí. V našem případě si uvedeme v praxi nejčastěji pouţívané 

vztahy pro potrubí kruhového průřezu.[2][6] 

Laminární proudění – oblast 1  (Re < 2320) 

Z výše uvedených vlastností laminárního proudění se v této oblasti nejčastěji pouţívá 

vztah. 

  
  

  
  (3.3) 

Hydraulicky hladká potrubí – oblast 2 (Re > 2320) 

U hydraulicky hladkého potrubí vznikají víry, které se nachází u stěny uvnitř mezní 

vrstvy a neodtrhávají se od ní. V tomto důsledku nedochází ke zvětšující se turbulenci 

proudění. Pokud je tato mezní vrstva δ několika násobně tlustší neţ je drsnost potrubí, 

povaţujeme toto potrubí za hydraulicky hladké. V literatuře [6] je uvedena δ > 5·Δ. 

Sniţováním rychlosti se tloušťka mezní vrstvy zvětšuje. V rovnicích se proto neobjevuje 

drsnost k. Uvedeme si rovnici (4.4), kterou v roce 1913 odvodil Blasius pro Reynoldsovo 

číslo v rozsahu 2300 ≤ Re ≤ 8.10
4
, a která je v praxi nejčastěji pouţívaná. 
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 - dle Blasiuse (3.4) 

Hydraulicky drsná potrubí – oblast 3  

U hydraulicky drsných potrubí naopak dochází k odtrhnutí vzniklých vírů vlivem vyšší 

drsnosti potrubí od stěny a nacházíme se v přechodové oblasti, tedy ke vyvíjení 

turbulentního proudění. V této přechodové oblasti kdy Rek < Re < Rekv je součinitel tření λ  

funkcí absolutní drsnosti k, průměrem potrubí D a Reynoldsovým číslem Re. Jako 

nejčastěji v praxi pouţívaný  vztah si uvedeme Colebrook-White (3.5). 

 

√ 
       (

    

  √ 
 

 

     
) Platnost:  

     

 √ 
  (3.5) 

Kvadratická oblast – oblast 4 

Při zcela turbulentním proudění, kdy Re > Rekv se mezní vrstva δ výrazně ztenčuje. 

Tím pádem se zde nezahrnuje mezní vrstva δ a odpadá závislost součinitele tření λ na 

Reynoldsově čísle Re, závisí tedy pouze na absolutní drsnosti k a průměru potrubí D. 

Součinitel tření lze potom určit například Nikuradseho rovnicí (3.6). [6] 

  
    

(   
    
 

)
  

(3.6) 

Pro výpočet součinitele tření λ v daných oblastech proudění je uvedeno v literatuře 

mnoho vztahů. My jsme si uvedli pouze některé z nich pro znázornění závislostí. Další 

vztahy můţeme najít např. v [8][6].  
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3.2  Místní ztráty 

Nedílnou součástí většiny potrubních systémů jsou tvarové součásti jako jsou potrubní 

kolena, T–kusy, příruby, clony, a další. Ty vytvářejí při průtoku proudící kapalinou 

energetickou ztrátu tzv. místní ztrátu. Tato místní ztráta je způsobena změnou vektorů 

rychlosti proudící kapaliny a to co do směru tak do velikosti. Tyto změny tvoří v určitých 

oblastech víření kapaliny, které mají největší vliv na velikost této ztráty. Velikost místní 

ztráty se vyjadřuje podobně jako třecí ztráta, ztrátovým součinitelem a rychlostní 

výškou.[1][3] 

   
   
 

       𝜁 
  

 
 (3.7) 

Na hodnotu ztrátového součinitele ζm má především vliv druh této místní ztráty (tvar, 

drsnost, velikost), ale také na reţimu proudění, tudíţ na tvaru rychlostního profilu. Vliv Re 

čísla se především projevuje při jeho malých hodnotách. U velkých Re čísel je tento 

součinitel odporů konstantní. Sloţité jevy, které se vyskytují u víření, způsobují, ţe 

teoretické stanovení ztrátového součinitele se uţívá pouze u jednoduchých případů, jinak 

se určují především experimentálně. Místní odpory se tedy v potrubí mohou vyjádřit 

z rovnosti ztrátových výšek (3.8), určením ekvivalentní délky potrubí le (3.9), v němţ je 

ztráta místní stejná jako třecí.[1] 

𝜁
  

  
  

  
 

  

  
 (3.8) 

   
𝜁 
 

  (3.9) 

Za průměr a součinitel tření se dosazují hodnoty, které platí pro rovný úsek potrubí. Při 

změnách průřezu se mění průtoková rychlost a místní ztráty je moţné vyjádřit v závislosti 

na přítokové v1 nebo odtokové rychlosti v2 (obr. 3.2). 

   𝜁 
  

 

  
 𝜁 

  
 

  
 (3.10) 

Z rovnice (3.10) můţeme určit vztah pro přepočet ztrátových součinitelů, 

𝜁  𝜁 (
  

  
)
 

 𝜁 (
  
  

)
 

 (3.11) 
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který upravíme pomocí rovnice kontinuity          . Pro kruhové průřezy S1, S2  platí 

𝜁  (
  

  
)
 

𝜁       𝜁  (
  

  
)
 

𝜁  (3.12) 

3.2.1  Ztráta náhlým rozšířením průřezu 

V potrubních sítích se také velmi často vyskytuje náhlá změna průřezu potrubí. Tato 

náhlá změna především způsobuje to, ţe při proudění kapaliny skrz tento prvek se vytvářejí 

víry (obr. 3.2), Délka l2 určuje oblast, ve které tyto víry vznikají a následně zanikají aţ do 

doby, kdy se proud kapaliny kompletně zcelí (obr. 3.2). S vířením v této oblasti je spojena 

změna tlaku neboli tlaková ztráta. Při rozšíření dochází ke sníţení střední rychlosti, tedy 

musí stoupnout tlak. Pro skutečnou kapalinu je tlakový rozdíl neboli diference vyjádřena 

úpravou z Bernoulliho rovnice. [1][7] 

 

 

Obr. 3.2 Náhlé rozšíření kruhového průřezu [1] 

      
 

 
   

    
   (3.13) 

Tlak p2 , který je v průřezu 2 je menší o tlakovou ztrátu Pzm způsobenou rozšířením. 

Velikost této ztráty závisí také na rozloţení rychlosti po průřezu před tímto rozšířením. 

Rozdělení má silný efekt na velikost tlakové ztráty. Ve většině případů je rozloţení 

rychlosti nerovnoměrné, tudíţ jsou tlakové ztráty větší. Následující výpočet je proveden 

pro rovnoměrné rozloţení.[1][7] 
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Pro výpočet hybnosti se dle [1] musí správně zvolit kontrolní objem, který zahrnuje 

oblast, ve které se mění rychlost proudu. V našem případě tento kontrolní objem je válce 

omezený průřezy 1 a 2. Brzdící síla je dána rozdílem tlakových sil v průřezu 1 a 2. Tlak je 

v těchto průřezech konstantní, brzdící síla je tedy dána rovnicí. 

             (3.14) 

Brzdící síla F se rovná změně hybnosti proteklé kapaliny v jednotce času. V průřezu 1 

je tedy dána hybnost výrazem H1=ρv1
2
S1 a v průřezu 2 je H2=ρv2

2
S2. Průtok v obou 

průřezech je stejný. Tvar hybnostní věty F = QmΔv  je určen rovnicí. 

             (3.15) 

Tlakový rozdíl je určen po úpravě pro rovný úsek Bernoulliho rovnicí pro skutečnou 

kapalinu. 

      
 

 
   

    
        (3.16) 

Odečtením posledních dvou rovnic a úpravě dostaneme výraz pro ztrátovou výšku 

náhlým rozšířením průřezu při uţití rovnice kontinuity v1S1 = v2S2 

   [(
  

  
)     

  
    

 

  
 ]

  
 

  
 (3.17) 

Dalšími úpravami dostaneme 

   (
  

  
  )

   
 

  
 (  

  
  

)
   

 

  
 

       
 

  
 (3.18) 

Tento vztah se nazývá Bordův (1766) nebo Carnotův. Ztrátový součinitel pro náhlé 

rozšíření je určen pro průtokovou rychlost v1(označení ζ1) a odtokovou rychlost v2 

(označení ζ2) těmito výrazy: 

𝜁  (  
  
  

)
 

 [  (
  

  
)
 

]

 

           𝜁  (
  

  
  )

 

 [(
  

  
)
 

  ]

 

 (3.19) 

Z těchto rovnic vyplývá, ţe čím je poměr n větší, tím je větší ztráta. U velkých poměrů 

je skutečná hodnota ztráty větší neţ je vypočtená hodnota, protoţe se můţe rozptýlit celá 

rychlostní výška. Toto obecné odvození platí pouze pro podmínky Re > 10
4
, kde probíhá 

plně vyvinuté turbulentní proudění a kde záleţí pouze na poměru průřezů    
  

  
. [1][7] 
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𝜁  
  

   

 

 (  
  
  

)
 

 Platnost: Re > 10
4
 (3.20) 

Jak jsme jiţ zmínili, velikost ztrátového součinitele závisí také na rozloţení rychlosti 

před náhlým rozšířením. V odvození bylo povaţováno toto rozloţení na rovnoměrné, 

avšak v reálných podmínkách je vţdy nerovnoměrné. Proto bylo nutné odvodit rovnici 

(4.21), ve které jsou faktory nerovnoměrného rozloţení rychlosti zahrnuty. Tato rovnice 

platí pro vysoké hodnoty Re. 

𝜁  
 

  
    

 

 
  (3.21) 

V rovnici (3.21) se nacházejí součinitele M, N, které určují míru nerovnoměrnosti 

rozloţení rychlosti v místě kde dochází k náhlému rozšíření (průřez 1). Pokud známe 

nerovnoměrnost rozloţení rychlosti, můţeme oba tyto součinitele stanovit grafickou 

integraci z křivek znázorňujících rozloţení rychlosti, které se nachází v grafu (obr. 3.3), 

který uvádí Idelchik ve své literatuře. Pokud rozloţení neznáme, musíme jejich hodnoty 

stanovit empiricky.[7] 

 

Obr. 3.3 Graf rozloţení rychlosti [7] 

Z grafu můţeme vidět křivky různých rozloţení rychlostí, kde m určuje určitou křivku 

a znázorňuje tedy tvar rychlostního profilu. Například při hodnotě m=1  je tvar profilu 

v podobě trojúhelníku a pokud jde m do nekonečna, je tento profil ve tvaru obdélníku. 

Z grafu stanovuje Idelchik vztahy pro výpočet součinitelů M, N.  
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 (3.22) 

  
             

              
 (3.23) 

Tyto dvě rovnice platí pro rozloţení rychlostí zjištěné z kruhového nebo čtvercového 

průřezu. V literatuře můţeme najít také pro obdélníkový průřez nebo difuzor. 

Jak bylo výše uvedeno, rovnice (3.19) platí pro podmínky plně vyvinutého 

turbulentního proudění. Je zde ale také oblast laminárního proudění a oblast přechodová, 

kde nezávisí pouze na poměru průřezů n, ale také na hodnotě Re. Těmito oblastmi se 

zabýval Idelchik a řadou experimentálních měření stanovil grafy závislosti ztrátového 

součinitele na hodnotě Re a vztahy pro výpočet ztrátového součinitele pro rovnoměrné a 

různé druhy nerovnoměrných rozloţení rychlosti a pro dané poměry průřezů.[7] 

 

Obr. 3.4 Průběhy vypočtených hodnot při zvyšujícím Re [7] 

Z obr. 3.4 lze vidět průběhy vypočtených hodnot ztrátového součinitele pro poměry 

průřezů    
  

  
 

  

  
         a za podmínek rovnoměrného rozloţení rychlosti. Jedná 

se zde o oblast laminární a přechodovou. Idelchik také grafům napsal vztahy, které určují 

hodnotu ztrátového součinitele pro různé rozmezí Reynoldsových čísel.  

Ztrátový součinitel 𝜁m, který můţeme stanovit z výše uvedených vztahů pro různé 

podmínky proudění se dosazuje do vztahu pro určení celkového ztrátového koeficientu 

tohoto místního odporu a ten zahrnuje také ztrátový koeficient způsobený třením, který je 

redukován pro případ náhlého rozšíření. Tento vztah odvodil Idelchik ve své literatuře. [7] 
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𝜁  𝜁  𝜁  𝜁  
𝜁 
 

  
 (3.24) 

Kde  

𝜁 
  

   

   

 

  
  
   

 (3.25) 

V rovnici (3.25) l2 určuje délkový rozsah oblasti (obr. 3.5), po které se víry vyvíjejí a 

následně zanikají a proud se znovu zcelí. Délka této oblasti se dle experimentů stanovuje 

od 8 do 12D2h  (D2h je hydraulický průměr většího průřezu). Třecí ztrátový součinitel 𝜁t 

tedy souvisí hlavně délkou oblasti  kde se proud odtrhává a dochází k víření. 

 

Obr. 3.5 Schématické znázornění proudění přes náhlé rozšíření 

Rozsah l2 začíná těsně za průřezem 1 (první odtrţení proudu) a končí v průřezu 2 

(ucelení proudu). 

Idelchik také stanovil způsoby, jak proud přes náhlé rozšíření takzvaně stabilizovat, 

aby byly ztráty na tomto prvku menší. Jedním ze způsobů je správné umístění tzv. 

směrových lopatek  (obr. 3.6), které mohou sníţit ztráty aţ o 35 - 40%.  
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Obr. 3.6 Náhlé rozšíření se směrovými lopatkami 

Základním principem je usměrnění proudu kapaliny pomocí těchto lopatek, které 

sniţují víření. Konstrukční tvar  musí být navrţen přesně pro daný případ proudění. 

Dalším způsobem o kterém se zmiňuje, je celková změna geometrie náhlého rozšíření 

za účelem vytvoření kapsy, která zajistí stabilní vířivý prstenec, který nezasahuje tak 

intenzivně do proudu. [7] 

 

Obr. 3.7 Rozšíření s kapsami  

Avšak v praxi, pokud není geometrie náhlého rozšíření nezbytná, nahrazujeme tento 

prvek difuzory (obr. 3.8) nebo v krajním případě volíme stupňovité rozšíření (obr. 3.9). Jak 

je patrné z obrázků, přechod není náhlý, ale pozvolný. To způsobuje niţší ztráty neţ u 

náhlého rozšíření.  
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Obr.3.8 Difuzor 

 

Obr. 3.9 Stupňovité rozšíření 

V difuzorech závisí především na úhlu rozšíření α. Při nízkých hodnotách úhlu 

rozšíření lze dosáhnout symetrického rychlostního profilu, při větších hodnotách úhlu však 

nastává uţ odtrţení proudu od jedné stěny, které způsobuje nesymetrii rychlostního profilu, 

která způsobuje víření a můţe docházet kmitání proudu (zvýšení ztrát). Při α >50 dochází 

k odtrţení proudu v celém průřezu. [1][6]  
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4 Kavitace 

Kavitace je jev, který se vyznačuje vnikem a zánikem kavitačních bublin. Dochází k ní 

tehdy, kdy tlak v některém místě kapaliny poklesne pod určitou hranici, která je dána 

tlakem nasycených par kapaliny, obsahem pevných částic, plynů v kapalině a dalšími 

vlivy. Nejčastěji je to místo, kde proud kapaliny obtéká plochu nebo překáţku větší 

rychlostí a proud se odtrhává. Bubliny, které vznikají, jsou naplněné párou nebo plynem 

proudící kapaliny. Ty jsou následně unášeny proudem, kde se dostávají do oblasti s vyšším 

tlakem a tam zanikají tzv. implozí. Při této implozi jsou vyvinuty tlakové vlny a teplo, 

které narušují vnitřní povrch. Tomuto jevu se také říká kavitační eroze. Imploze je také 

doprovázena hlukem a vibracemi. Všechny tyto účinky mají nepříznivý vliv na účinnost, 

průtok a ţivotnost hydraulického stroje, prvku nebo zařízení.  Kavitace se vyskytuje u 

hydrogenerátorů, lodních šroubů, vodních turbín, v armaturách a potrubích, kde dochází 

k víření nebo pulsací tlaku při průtoku rychle proudící kapalinou.[9][10][11][12] 

 

Obr. 4.1 Proces imploze kavitační bubliny 

Na obr. 4.1 vidíme kolaps neboli implozi kavitační bubliny. Stěna kavitační bubliny se 

posupně začne hroutit a odtud směřuje na protilehlou stranu kavitační bubliny v podobě 

výtrysku. Rychlost, kterou kapalina doslova prorazí kavitační bublinu, můţe být 

mnohonásobkem rychlosti zvuku. Dochází tedy k lokálnímu zvýšení tlaku a teploty 

způsobující narušení povrchu materiálu v podobě mikroskopických kráterů a následné 

erozi materiálu, které můţeme vidět na následujícím obrázku. 
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Obr. 4.2 Kavitační eroze na pístu dieselového motoru 

Pro vyhodnocení míry kavitace uţíváme kavitační parametr σ. Také nazýván Thomův 

kavitační součinitel. 

   
        

     
 

 (4.1) 

Kde p1 je tlak na vstupu, pn  přestavuje tlak nasycených par a vmax je maximální 

rychlost kapaliny.[3] 

4.1  Vývoj kavitace 

Jev kavitace má svůj vývoj. Ten se rozděluje na tři stádia. První se nazývá počátek 

kavitace. Toto stádium začíná při vzniku prvních kavitačních bublin. Určuje se tedy zde 

počáteční kavitační parametr  σ poč. Pokud tedy platí  σ >  σ poč, je obtékání bez kavitace a 

při  σ <  σ poč je obtékání s kavitací. Dalším stupněm vývoje je částečně vyvinutá kavitace a 

nakonec přechází v plně vyvinutou kavitaci. Ve tomto stádiu dojde při dalším sniţování 

tlaku a růstem kavitace k tzv. superkavitaci neboli vytvoření homogenní kavitační 

bubliny.[1]  
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4.2  Rozdělení kavitace 

V technické praxi se v potrubních systémech uţívají nejčastěji dvě kapaliny, těmi jsou 

voda a olej. Kavitace u vody vzniká odpařováním kapaliny při dosaţení tlaku nasycených 

par. Charakteristický je zde obsah těchto par. Proto se tato kavitace nazývá parní kavitace. 

Olej a s ním spojená tzv. bublinková kavitace důsledkem změny objemu při změně tlaku, 

který mění obsah plynů v oleji. Následkem je jeho následná stlačitelnost.  

Kavitace se dále rozděluje na oblasti, které jsou definovány místem ve kterých vzniká, 

tvarem a jeho stálostí, neboli stabilitou. Stabilita tvaru je závislá na dvou parametrech, a to 

prostoru a čase, ale většinou se kavitační oblasti povaţují za nestálé, protoţe kavitační 

bubliny neustále vznikají a zanikají a jejich místa vzniku a zániku se mohou v čase měnit. 

Co se týče tvaru, je zde oblast kapsovitá, která vzniká za obtékanými tělesy, plošná, která 

se nachází těsně u povrchu tělesa, vláknovitá se vyznačuje sledem kavitačním bublin ve 

tvaru vlákna a spárová a ta vzniká na výstupu ze spár hydraulických strojů.[12] 

Jev kavitace však můţe být také vybuzen účinkem ultrazvukových vln, které způsobují 

periodické změny tlaku. Pokud však je průběh ultrazvukové vlny nelineární a tlakové 

amplitudy jsou vyšší neţ je atmosférický tlak, je tedy v podtlakové fázi ultrazvukové vlny 

hodnota tlaku niţší neţ je tlak nasycených par a při poklesu pod tuto hodnotu se vytváří 

kavitační bubliny, které v přetlakové fázi prudce kolabují. Existuje ale také kavitace, ve 

které nedojde k celkovému kolapsu bubliny. V češtině je nazývaná jako  pseudokavitace 

neboli nekolabující kavitace. Je způsobená nejčastěji ultrazvukem, kdy intenzita ultrazvuku 

(akustického pole) nestačí způsobit celkový kolaps kavitační bubliny. Dochází tedy pouze 

k periodickým změnám tlaku  způsobující nelineární kmitání velikosti bublin.  Následkem 

tedy není narušení povrchu. Vyuţívá se k čištění povrchů a v medicíně.[12][16]  



33 

 

4.3  Vliv náhlého rozšíření na vznik kavitace 

V našem případě se jedná o kolabující kavitaci, která vzniká v jádře víru nacházejícího 

se v proudící kapalině, jako důsledek sníţení tlaku. Kapsovitá oblast, kde vznikají a 

zanikají kavitační bubliny tedy úzce souvisí s vířivou oblastí. Obecně by se dalo říct, ţe 

tam kde vznikají víry, tam můţe vznikat kavitace. 

U náhlého rozšíření (obr. 4.2), dojde vlivem rychlosti k poklesu tlaku v místech těsně 

za hranou (průřez 1), dojde k odtrţení proudu kapaliny od stěny potrubí, kde následně 

vznikají víry. V těchto místech můţe vznikat jiţ zmiňovaná kavitace. 

 

Obr. 4.3 Náhlé rozšíření kruhového průřezu [1] 

Z kap. 4.2.1 víme, ţe velikost místních ztrát na tomto prvku závisí především na 

poměru průřezů a rychlosti proudění. Taktéţ je tomu u kavitace. Jak hluboce tyto dva 

parametry závisí na vzniku kavitace, tak těmito závislostmi se zabývali například v [11], 

kde na základě experimentálních měření ověřili, ţe počáteční kavitační parametr mírně 

stoupá s rychlostí kapaliny. Výsledné hodnoty zavedli do grafu 5.2, ze kterého lze stanovit, 

ţe se u všech zvolených konfigurací se kavitační parametr pouze mírně zvýšil. Například u 

jedné z konfigurací se kavitační parametr se zvýšil z 0.921 na 0.980. Rozdíl tedy činil 

pouhých 6.4% při měření v rozsahu 18 – 45 m/s.  
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Obr. 4.4 Graf závislosti počátečním kavitačním parametru  na rychlosti proudění [11] 

V grafu popisují tvary bodů různé konfigurace poměrů průřezů n a velikosti přechodu 

h mezi menším a větším průměrem potrubí. 

Následně ověřovali vliv zvýšení poměru průřezu na počáteční kavitační parametr, 

který uţ je zřejmý z předchozího grafu, ale při ověřování zachovali hodnotu přechodu h a 

zvyšovali pouze poměr průřezů n. Výsledky zaznamenali do následujícího grafu. 

 

Obr. 4.5 Graf závislosti počátečního kavitačního parametru na poměru průřezů [11] 

Průběhy hodnot počátečního kavitačního parametru lze z obou grafů povaţovat za 

lineární. A při porovnání můţeme stanovit, ţe poměr průřezů má zásadní vliv na počáteční 

kavitační parametr. 
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Vliv kavitace na součinitel místní ztráty 

Z dřívějších poznatků můţeme jednoznačně potvrdit, ţe kavitace se můţe objevit při 

průtoku kapalinou přes náhlé rozšíření průřezu a závisí především na poměru průřezů n. 

Také víme, jak kavitace působí na okolní prostředí v kapalině. To znamená, ţe kavitace má 

vliv také na hodnotu místní ztráty. Její vliv vyšetřovali například v literatuře [17].  Ve které 

provedli měření ztrátového součinitele 𝜁m v celém rozsahu kavitace. Podmínky pro 

vytvoření kavitace navodili vytvořením  podtlaku v uzavřené  nádrţi za měřenou sekcí. 

Test byl proveden s průtokem Qv = 0.21 m
3
/s a s hodnotou Re = 2·10

3
. Výsledky byly 

zaznamenány v grafu. [17] 

 

Obr. 4.6 Graf závislosti ztrátového součinitele 𝜁m na kavitačním parametru σ [17] 

Z grafu můţeme vidět, ţe ztrátový součinitel zůstává ve velkém rozsahu kavitace 

konstantní, ale při velmi silné kavitaci (plně vyvinutá kavitace, σ = 0,081) aţ superkavitaci 

se hodnota 𝜁m výrazně zvětšuje, protoţe se z hluků kavitačních bublin vytvoří homogenní 

bublina, která v podstatě škrtí proud kapaliny. 

 

Obr. 4.7 Plně vyvinutá kavitace u náhlého rozšíření [17]  



36 

 

5 Hydraulický ráz 

Hydraulickým rázem rozumíme jev, který vzniká při nestacionárním proudění změnou 

počáteční rychlosti proudu kapaliny v některém místě potrubního systému. Tato změna je 

vyvolaná regulačním zásahem, případně náhodnou poruchou. Tento ráz se zejména 

projevuje periodickými tlakovými pulzacemi zatěţujícími potrubní systém s důsledkem 

ohroţení provozní spolehlivosti systému, aţ k jeho případné destrukci. Vyvolané pulsace 

po určité době vymizí přeměnou kinetické energie v teplo. Typickým příkladem je náhlé 

uzavírání ventilu při proudění kapaliny z nádrţe.[1][19] 

 

Obr. 5.1 Pohyb přímé a odraţené vlny a jemu odpovídající tlakové poměry v potrubí 

[1]  
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Při náhlém zavření ventilu dojde zastavení částic kapaliny těsně před ventilem. 

Kinetická energie těchto částic se spotřebuje na stlačení a tím se vytvoří prostor, do 

kterého další částice vtékají. Při nárazu na zastavenou kapalinu dochází k přeměně 

kinetické energie na deformační práci, která je spojená se stlačením zastaveného sloupce 

kapaliny. Rozhraní mezi pohybující a zastavenou kapalinou se potom rozšiřuje rychlostí 

zvuku směrem od místa vzniku a s ním větší tlak o hodnotu Δp. Doba, za kterou vlna od 

ventilu k nádrţi je definována vztahem. 

   
 

 
 (5.1) 

Tato rázová vlna se v případě nádrţe z volnou hladinou nemůţe dále šířit, proto 

stlačená kapalina začne expandovat do této nádrţe. Při expanzi posledních částic kapaliny 

dojde ke sníţení tlaku o hodnotu Δp (částice se snaţí odtrhnout od uzávěru).Poté se opět 

deformační energie se přemění na kinetickou (doba) a rozběhne se zpátky k ventilu, kde 

opět narazí a celý proces se opakuje, neţ vlny zaniknou vlivem vnitřního tření. Doba, za 

kterou se rázová vlna vrátí do místa vzniku, se vypočítá ze vztahu. 

  
  

 
 (5.2) 

V případě odstupňovaného potrubí je v potrubním systému několik úseků (i, i = 

1,2,…., n) o různých průměrech. Je tedy je doba běhu vlny dána vztahem. 

    ∑
  

  

 

   

 (5.3) 

Kde L,Li znázorňuje délku daného úseku a a,ai je rychlost šíření tlakové vlny v daném 

úseku. 

Pro určení síly této vlny neboli zvýšení tlaku se pouţívá Ţukovského vztah. 

                     (5.4) 

Kde ρ je hustota kapaliny, at je teoretická rychlost zvuku ( ≈ 1300 m/s), která 

přepočítává na skutečnou rychlost zvuku as, která se určuje podle vlastností kapaliny a 

dalších parametrů. Jedním z nich je součinitel κ < 1 zahrnuje vliv pruţnosti stěn potrubí. 

Vypočítává se v závislosti  na tloušťce stěny potrubí, objemové pruţnosti a modulu 

pruţnosti v tahu. Více najdeme v literatuře [20][21]. 
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V případě náhlého zavření se hydraulickému rázu říká totální nebo úplný. A to 

z důvodu kratší doby uzavírání tz neţ je doba běhu vlny T. V obr. 5.2 se totální změna tlaku 

Δptot je rovná změně tlaku podle Ţukovského vztahu (5.4). A to z důvodu kratší doby 

uzavírání tz neţ je doba běhu vlny T. Pokud je tomu naopak (tz > T), jedná se o částečný 

hydraulický ráz, jehoţ zvýšení tlaku lze vypočítat ze vztahu. 

          
 

  
 (5.5) 

Vyhodnocení a metody řešení 

V praxi se v měření stanovují především hodnoty maximálního a minimálního tlaku 

změřeného v časovém intervalu průběhu rázu. Jednak z důvodu namáhání, ale také vlivem 

poklesu tlaku můţe dojít ke kavitaci. Tyto hodnoty se vyhodnocují z grafu naměřených 

hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Graf průběhu tlaku hydraulického rázu [18] 
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Na Obr. 5.2 je příklad záznamu průběhu průtoku (modrá čára), odpovídá tlaku 

(červená) pro úplné zavírání průtoku na konci gravitačního potrubí. Jedná se zde o totální 

ráz. Tlaky (měřené bezprostředně před uzávěrem) a průtoky (uzávěrem) jsou pro větší 

názornost vyneseny bezrozměrně (v % , vztaţeny vţdy k maximálním dosaţeným 

hodnotám).  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe nezvládnutý ráz můţe váţně ohrozit provozní 

spolehlivost systému, jsou v praxi potrubní techniky nezbytná vhodná technická a provozní 

opatření k eliminaci tohoto nebezpečí, tedy vhodné proti rázové ochrany. Moţnosti, jak 

eliminovat nebo sníţit účinky rázu, jsou následující.[18][19] 

 pomalejším zavíráním ventilu 

 odvést, nebo pohltit "nadbytečnou" hydraulickou energii, pokud moţno hned v místě 

"původce rázu" (např. odlehčovacím obtokem, hydraulickým akumulátorem) 

 převést totální ráz na ráz částečný (např. přerušovaným zavíráním ventilu) 

 zesílit prvky systému ohroţené rázem (obvykle to znamená zesílit potrubí) - povaţuje se 

za krajní opatření.  

 

Pro zjednodušení a stanovení průběhu tohoto jevu se pouţívají grafické způsoby řešení 

pomocí rázových přímek, řešení můţeme najít v literatuře [21]. Slouţí především pro 

konstrukční návrhy protirázové ochrany (hydraulický akumulátor, odlehčovací odtok, 

apod.) Tato metoda umoţňuje zvládat problém rázu hlavně časově. Například v jakém čase 

je daném místě tlak, poskytuje tedy lepší přehled o celkovém stavu jevu a zabraňuje také 

v dezorientaci u sloţitějších případů.[21] 

5.1  Vliv náhlého rozšíření na hydraulický ráz 

Při průchodu rázové vlny stupňovaným potrubím mohou nastat dvě moţnosti. A to 

buď zúţení průřezu nebo rozšíření. 

 

Obr. 5.3 Nákres průběhu proudu u náhlého: (a) zúţení a (b) rozšíření [22] 
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Z kap. 4.2.1 víme, ţe ztráty u náhlého rozšíření závisí především na poměru průřezu n. 

Taktéţ je tomu u náhlého zúţení. V porovnání těchto dvou případů bylo zjištěno, ţe 

ztrátový součinitel u náhlého zúţení je větší, neţ u náhlého rozšíření.  

Průběhy tlaků při změnách průřezů potrubí 

V měření rázových tlakových vln při změnách průřezů bylo zjištěno, ţe rázové vlny se 

při kaţdém průchodu změnou průřezu převádějí jinou hodnotu tlaku (zúţení = zvýšení, 

rozšíření = sníţení) a částečně se odráţejí. Vzniknou tedy v místě změny průřezu dvě 

tlakové vlny. První z nich (způsobená uzavřením ventilu) je převedená do změněného 

průřezu a druhá se od něho odráţí a putuje opačným směrem zpět. Vliv těchto odraţených 

vln je však v obou případech zcela odlišný. Pokud tlaková vlna prochází náhlým zúţením, 

tak odraţená vlna bude hodnotu tlaku zvyšovat. V případě průchodem vlny přes náhlé 

rozšíření odraţená vlna způsobuje naopak k sníţení tlaku.[20][22] 

Problematikou průběhu rázu s těmito prvky se zabývali v [22]. Kde sledovali průběhy 

tlakových vln při průchodu jednotlivými prvky. Jedno ze sestavení obvodu můţeme vidět 

v následujícím obrázku. 

 

Obr. 5.4 Měřený potrubní systém [22] 

Toto sestavení skládá z nádrţe (R), potrubí různých průřezů D1, D2 o délkách L1, L2, L3 

, prvky zúţení UC a rozšíření DC a uzávěru na konci potrubí (V). Tlakové měřiče jsou 

umístěny v sekcích ST , SS , SP , SN. Průběhy tlakových vln (obr. 6.7) jednotlivých 

tlakoměrů byly zaznamenány do grafu pomocí tlakové výšky hM , hN , hP , hS , hT. 
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Obr. 5.5 Graf průběhů tlakových signálů v sekcích M, N, P, S, T [22] 

 

Obr. 5.6 Detailní graf průběhů tlakových signálů [22]  



42 

 

Popis průběhu 

V čase t1(=0s) je zavírán ventil a tlaková vlna způsobuje první zvýšení tlaku v sekci M 

(ΔhM,V= 9,82m), postupně vlna  dojde do sekce SN, v čase t2=0,29s. Jelikoţ sekce SN se 

nachází těsně u zúţení DC dojde během krátké doby nejen k zvýšení tlaku způsobené 

vlnou putující od uzávěru (ΔhN,V), ale také odraţenou vlnou (kladnou) od zúţení 

(ΔhN,DC).V čase t3=0,57 dojde odraţená vlna od DC do sekce M, kde zdvojnásobí hodnotu 

tlaku (ΔhM,DC=11,60), protoţe je zde uţ uzávěr zcela uzavřen. 

Na druhou stranu mezitím putuje převedená vlna přez sekci SP (hp) a SS (hs), kde se 

vlivem zúţení ještě zvedne tlak. Jelikoţ sekce S je také blízko náhlého rozšíření, tak během 

krátké doby při průchodu tlakové vlny stoupne tlak od vlny co se šíří od uzávěru a 

následně hned klesne odraţenou vlnou (zápornou)  vlivem expanze do většího průřezu. 

Záporná odraţená vlna putuje zpět k uzávěru a sniţuje ve všech sekcích postupně tlak. 

Mezitím převedená vlna na niţší tlak (vlivem rozšíření) putuje dál přes sekci T do nádrţe 

kde dojde k expanzi kapaliny a postupným sníţením tlaku ve všech sekcích M aţ T. Za 

dobu běhu vlny od uzávěru k nádrţi se tedy vytvořilo několik tlakových vln, které putují 

systémem, dále se rozdělují v změnách průřezů a mění tlaky systému do doby neţ se vyruší 

nebo zaniknou. Účinky těchto vln lze vidět na obr. 5.5, kde tlak v určitých časech mírně 

kolísá. Dalším faktem je, ţe největší amplitudy tlaku se naházejí těsně u uzávěru a se 

vzdáleností od uzávěru klesají, vlivem vnitřního tření. Jak se podíváme na průběhy tlaků 

(obr. 6.8) na jednotlivých tlakoměrech, tak vlivem odraţených vln tlak mírně kolísá. 
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6 Návrh měření a vyhodnocení energetických ztrát  

Úvod 

Na základě poznatků z oblasti měření hydraulických ztrát a vyhodnocení rešerše vlivu 

náhlého rozšíření na proudění kapaliny navrhuji měření pro stanovení energetických ztrát 

při průtoku tímto prvkem. Celý měřící obvod je sestaven z plastového potrubí, ve kterém je 

také zahrnut prvek náhlého rozšíření. Všechny  jsou zvoleny od firmy FV PLAST. Toto 

potrubí je z polypropylenu a  uţívá se pro rozvody pitné vody v budovách, ale  také pro 

vytápění nebo rozvody vzduchu. Výhodou potrubí z polypropylenu je především nízká 

cena a rychlá a snadná montáţ.[23] 

Schéma měřícího obvodu 

 

Obr. 6.1 Schématické znázornění měřícího obvodu 
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Popis měřícího obvodu 

Navrţený měřící obvod se skládá z nádrţe (N), cirkulačního čerpadla čerpadla (Č), 

průtokoměru (C), tlakoměrů (T1,T2), potrubí (P1) o vnitřním průměru d1=13,2 mm a 

potrubí (P2) d2=21,2 mm. Potrubí je spojeno redukcí (NR). 

Princip funkce obvodu 

Pomocí čerpadla nasáváme kapalinu (vodu) z nádrţe, která následně protéká celým 

měřícím obvodem zpět do nádrţe. Průtok měřícím obvodem můţeme regulovat pomocí 

regulace čerpadla (3 stupně) a kulovým kohoutem (KK). Hodnotu průtoku Q měříme 

průtokoměrem a hodnoty tlaku tlakoměrem. 

Před samotným měřením místní ztráty na prvku náhlého rozšíření je třeba určit 

odběrná místa pro měření tlaku. Tato místa by měla být zpravidla tam, kde uţ nedochází 

k disipaci energie vlivem místní ztráty.  

 

Obr. 6.2 Znázornění měřeného úseku 

Z poznatků o náhlém rozšíření víme, ţe délka oblasti, kde vznikají ztráty vířením se 

můţe pohybovat mezi 8 aţ 12Dh za náhlým rozšířením. V našem případě zvolíme horní 

hranici, tedy 12Dh (Dh=d2) a můţeme vypočíst vzdálenost l2 .[7] 

                                  (6.1) 

V sekci před náhlým rozšířením dochází pouze k třecím ztrátám. Můţeme tedy zvolit l1 = 

100mm.  
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Postup měření 

Ujistíme se ţe máme otevřený kohout (KK) celý obvod řádně utěsněný, následně můţeme 

tedy spustit čerpadlo a odečítat  hodnoty průtoku Qv a hodnoty tlaku p1 a p2 na měřeném 

prvku. Po odečtení částečně uzavřeme kohout (cca z 1/10) a provedeme další odečtení 

hodnot. Takto postupujeme dále, abychom získali dostatečný počet měřených bodů, které 

následně zapisujeme do tabulky. 

Způsob vyhodnocení 

Při vyhodnocení energetických ztrát vycházíme z Bernoulliho rovnice pro skutečnou 

kapalinu (2.1), ze které vyjádříme ztrátovou měrnou energii. 

   
  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  
 

 
 (6.1) 

Z poznatků o měření místních ztrát víme, ţe tlak p2 je menší po tlakovou ztrátu třecí pzt  a 

tlakovou ztrátu místní pzm . Abychom určili energetickou ztrátu způsobenou pouze náhlým 

rozšířením. Musíme spočítat hodnotu ztrátového tlaku pzt a přičíst ho k tlaku p2. V našem 

případě třecí vyjádřena součtem třecích ztrát vzniklých před rozšířením (úsek l1) a za 

rozšířením (úsek l2). 

               (6.2) 

Kde jednotlivé třecí ztráty určíme z rovnice pro výpočet třecího ztrátového tlaku (3.2) 

        
  
  

 
  

 

 
  (6.3) 

        
  
  

 
  

 

 
  (6.4) 

Odtud se součinitel tření λ , určuje ze vztahů platných určité podmínky  proudění (kap. 

3.1.1) . Proto je třeba stanovit hodnotou Re v obou potrubích, kterou vypočteme ze vztahu. 

    
     

 
 (6.5) 

    
     

 
 (6.6) 

Rychlost v1 spočteme z rovnice pro průtok Qv.   

          
  

 
 (6.7) 
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Z rovnice kontinuity v2 

    
     
  

 
     

  
 (6.8) 

Vypočtený třecí ztrátový tlak následně dosadíme do upravené rovnice pro ztrátovou energii 

způsobenou náhlým rozšířením. Dostaneme tedy pokles tlaku způsobený pouze náhlým 

rozšířením. 

    
  

 
 

  
 

 
 

      

 
 

  
 

 
 (6.9) 

Výše uvedený výpočet pouţijeme na celý rozsah průtoků a výsledky můţeme například 

vyhodnotit grafem  závislosti místní ztrátové energie Yzm na Reynoldsově čísle Re. 
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Závěr 

V této práci jsem vypracoval rešerši vlivu náhlého rozšíření na proudění kapaliny v 

potrubí, ve které jsem se zabýval hydrodynamickými charakteristikami a vlastnostmi 

proudění, rozdělením a jevy, které při tomto pohybu kapaliny mohou vznikat. Dále jsem se 

věnoval popisu hydraulických ztrát při proudění a to ztrátami třecími a místními, způsoby 

stanovení těchto ztrát a také jejich vzájemnou závislostí. Na základě předchozích poznatků 

jsem se podrobně věnoval chování proudu při průchodu náhlým rozšíření. V této kapitole 

jsem zpracoval informace o odvození a výpočtu ztrátového součinitele a zjistil jsem, ţe 

hlavním faktorem ovlivňující místní ztrátu je poměr průřezů, který jiţ polovině 18st. 

stanovil Borda. Toto odvození cituje řada dalších autorů jako například Idelchik, který se 

tímto tématem podrobně zabýval a to jak z hlediska teoretického tak praktického. Dalším 

z ovlivňujících faktorů je hodnota Reynoldsova čísla, popřípadě rozloţení rychlosti 

v průřezu před rozšířením. Co se týče sníţení ztrátového součinitele, tak mezi 

nejefektivnější způsob patří jednoznačně difuzor.  

V další části jsem se věnoval jevům, které mohou při proudění v potrubích vznikat a jak 

souvisí s danou problematikou rozšíření. Prvním je kavitace, u které jsem zjistil, ţe při 

průtoku  prvkem  je tento jev velmi běţný a jeho ovlivnění z hlediska ţivotnosti či ztrát je 

znamenité. Dalším je hydraulický ráz. Tady je třeba brát v potaz účinek tohoto prvku na 

průběh tlakové vlny v potrubním systému. Například při instalaci blízko zavřeného ventilu 

můţe dojít ke kavitaci, popřípadě k vysokému nárůstu tlaku v krátkém čase, coţ vede 

k moţnému  poškození systému. 

V závěru práce jsem na základě rešerše tématu navrhl způsob měření a vyhodnocení 

energetických ztrát vlivem náhlého rozšíření, ve kterém jsem navrhl jednoduchý měřící 

obvod s tímto prvkem. A z poznatků z rešerše jsem stanovil vyhodnocení ztrát na tomto 

prvku.  
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