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Anotace 

BĚLÍK, Jan. Vliv parametrů hadcového vedení na koncový tlak vody v řezacích systémech. 

Diplomová práce, Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2015. 50 s. 

Diplomová práce se zabývá vlivem hadicového vedení na koncový tlak vody u 

vysokotlakých řezacích zařízení, přesněji systému CCS Cobra. V první části jsou 

rozebrány kapalinové paprsky a popsán systém Cobra. Ve druhé části se zabývá 

teoretickými výpočty třecích ztrát a ztrát způsobených převýšením. Ve třetí části je 

popsáno měření tlakových ztrát, včetně měřícího systému, a vyhodnoceny naměřené 

výsledky. Dále pak porovnány výsledky s teoreticky vypočtenými hodnotami. Jako 

vedlejší produkt byl vytvořen návod pro použití realizovaného měřícího zařízení pro další 

aplikace na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Klíčová slova: Cold Cut System Cobra, hadicové vedení, řezací systém, tlakové ztráty 

Annotation 

BELIK, Jan. The Influence of Hose Pipe Parameters on Terminal Pressure of Water in 

Cutting Systems. Thesis, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2015, 50 p. 

This thesis deals with the influence of tubing to the end pressure of water in high-

pressure water cutting equipment, specifically the CCS Cobra. The first part deals with the 

liquid jets and it describes Cobra system. The second part deals with the theoretical 

calculations of frictional losses and losses due to elevation. The third part describes the 

measurement of pressure losses, including the measuring system and the evaluation of the 

measured results. Farther the results are compared with theoretically calculated values. As 

a byproduct of this thesis, instructions for the use of given measuring device were created 

for other applications at the Faculty of safety engineering. 

Key words: Cold Cut System Cobra, Hose pipe, Cutting system, Frictional losses 
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Seznam použitých zkratek 
  

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

CCS Cold cut systém – systém se studeným řezem 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

ČR Česká republika 

NI  National Instrument 
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Úvod 

Využití vysokotlakých zařízení nejen pro řezání je v dnešní době velmi široké. 

Jedná se o různá čistící a otryskávací zařízení, vrtní soupravy a v neposlední řadě také 

hasicí a záchranné zařízení CCS Cobra. S tímto faktem narůstají i požadavky na jednotlivé 

součásti těchto systémů. Hadicové vedené není opomíjeno a je součástí, která může, pro 

některé překvapivě, ovlivnit koncové parametry zařízení. Tento fakt se netýká většiny 

stacionárních zařízení, ale spíše mobilních zařízení, u kterých je jednoduší manipulace 

s hadicovým vedením než s celým zařízením. V tomto bodě se dostáváme k různému 

spojování a prodlužování hadcového vedení, které ovlivňuje koncový tlak. 

Mezi mobilní zařízení určené k řezání vodním paprskem můžeme zařadit 

CCS Cobra. Zařízení je používáno hasiči po celém světě k řezání v nebezpečných 

prostorech a k hašení požárů bez nutnosti vstoupit do prostor hoření. V České republice 

není zatím zařízení příliš rozšířené ani používané. Změna tohoto stavu může nastat brzy. 

HZS ČR již zadal zakázku na dodání 30 ks cisteren, které budou vybaveny systémem 

Cobra a zněkolikanásobí tím počet zařízení v ČR. Ruku v ruce s počtem jednotek požární 

ochrany, které budou vybaveny, vzroste určitě v ČR i počet zásahů, při kterých bude 

vysokotlakého řezacího zařízení použito. Naroste i počet cvičení a počet příslušníků HZS 

a odborníků, kteří se budou o systém Cobra zajímat. Bude proto snaha ověřovat údaje, 

které uvádí výrobce, jako dosahované tlaky a technicko-taktická data, například dovolené 

rozměry trysek, nebo maximální délku hadicového vedení.  

Cílem předkládané diplomové práce, bylo posoudit vliv hadicového vedení na tlak 

dosahovaný ve vysokotlakém řezacím zařízení. Měření probíhalo na průmyslovém 

čerpadle, a to jednak při jeho maximálním výkonu a za druhé s nastavením na parametry 

systému Cobra.  
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Rešerše 

V diplomové práci je řešen problém týkající se tlakových ztrát a časového průběhu 

tlaku při sepnutí a vypnutí zařízení u vysokotlakých řezacích zařízení. Tato zařízení pracují 

s provozním tlakem 30 – 250 MPa. V případě použití delšího hadicového vedení není 

tlaková ztráta zanedbatelná, je třeba ji určit a při používání takovýchto zařízení s ní počítat. 

Cílem diplomové práce je: 

• Změřit pokles tlaku na hadicovém vedení pro různé délky hadice 

• Ověřit naměřené hodnoty pomocí teoretického výpočtu a dat naměřených 

jinými pracovišti 

• Provést měření při různých tlacích na dostupném čerpadle 

• Vytvoření návodu na měření pro použitý měřicí systém 

První krokem při shromažďování informací pro vypracování této práce, bylo 

hledání odborných článků na téma měření tlaku vysokotlakých zařízení. Články byly 

vyhledávány pomocí klíčových slov high pressure measuring a water jet. Většina článků 

jako [11] [12] [13] [14] [15]  se zabývá měřením tlaku, ovšem nikde není měřen pokles 

tlaku na hadicovém měření, okrajově se touto problematikou zabývá [10]. 

Pro účely rešerše byly prostudovány materiály týkající se měření tlaku [6] 

a proudění kapalin [1]; dále materiály vztahující se k výpočtu koeficientu tření a tlakové 

ztráty u proudící kapaliny [3] [4].  

Další nezanedbatelnou částí bylo prostudovat popis a funkci zařízení Cobra 

a řezacích paprsků z článků [7] [9]. Použitá literatura je i přímo od HZS, který toto zařízení 

používá pro řezání v podmínkách, kdy je nutné provést řez bez generování tepla, jisker atd. 

Obsah studovaných článků je možno shrnout následovně: 
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Shut down pressure drop propagation along the hose-line 

Článek se zabývá měřením na čerpadle s maximálním tlakem 25 MPa a 

maximálním průtokem 13 litrů za minutu. Bylo provedeno měření poklesu tlaku na konci 

hadicového vedení s délkou 10 a 34 metrů po nouzovém vypnutí čerpadla. Na měření byly 

použity 2 elektro-rezistivní detektory. 

Analysis of the dynamic characteristics of pressure sensors using ARX systém 

identification 

V této studii šlo o porovnání dynamických charakteristik senzorů různých typů: 

strain gauge tlakový senzor, piezoelektrický senzor, piezorezistivní senzor a piezorezistivní 

tlakový senzor s extrémně vysokou dynamickou senzitivitou. Měření probíhalo na 

generátoru čtvercových vln. Výstupní signály všech tlakových senzorů byly analyzovány 

pomocí auto-regresivního exogenního identifikačního systému (ARX). Maximální 

generované tlaky byly 2 MPa. 

Measuring method for diesel multihole injection nozzles 

Jednalo se o měření tlaku na výstupu vstřikovacích trysek palivové soustavy 

dieselového motoru. Měření probíhalo najednou na více otvorech, které jsou na jedné 

vstřikovací trysce. Palivo proudilo skrz trysku pod tlakem více než 100 MPa. Byl měřen 

průhyb membrány, na kterou dopadala kapalina. K určení naměřeného tlaku bylo využito 

změřeného průhybu membrány a objemového průtoku kapaliny. 

Optical method of measuring nanosecond pressure pulse in water 

Jednalo se o měření nanosekundy trvajících tlakových rázů ve vodě. Metoda je 

založena na změně indexu lomu fázového rozhraní mezi optickým vláknem a vodou. 

Měřené tlaky byly v řádech desítek MPa.  
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1 Vysokotlaká zařízení 

V průmyslu a u hasičů najdeme pod pojmem vysokotlaké zařízení poměrně široké 

spektrum používaného vybavení. Zásadní rozdíl, je ovšem v tlaku, pro který je používán 

pojem vysoký tlak. Zatímco u hasičů se pohybujeme již v řádu jednotek MPa, cca 2,5 MPa 

pro vysokotlaký režim čerpadla umístěného v běžně používaných CAS. Naproti tomu 

průmyslové aplikace využívají pojem vysoký tlak pro oblast desítek, nebo spíš stovek 

MPa. V průmyslu mají vysokotlaká zařízení široké použití, od čištění potrubí od nánosů 

a usazenin, přes využití vysokotlakého ostřiku k odstranění okují vznikajících při 

zpracování železa, až po řezání kapalinovým paprskem. Hasiči velmi často při hašení 

používají vysokotlaké hasicí zařízení, již od zmiňovaných jednotek MPa, kvůli vysoké 

hasební schopnosti rozptýlených kapiček vody a efektivnímu využití malého množství 

vody. Dále pak, už méně často, ve spojení se zařízením CCS Cobra, určeným pro řezání 

„za studena“ a hašení požárů v uzavřených prostorech bez nutnosti vstupu do těchto 

prostor, například přes zavřené dveře. 

V této práci se budu zabývat hadicovým vedením pro mobilní kapalinové paprsky 

a systém Cobra. Z ekonomických důvodů a z důvodů dostupnosti zařízení Cobra byla 

experimentální část práce realizována pomocí průmyslového čerpadla. 

1.1 Kapalinový paprsek 

Kapalinové paprsky se v současné době řadí mezi progresivní a rychle se rozvíjející 

technologii, používanou k opracování širokého spektra materiálů. Základní řezacím 

médiem je voda. Důvodem jsou její fyzikální vlastnosti, zejména minimální stlačitelnost, 

viskozita a hustota. Dále také její dostupnost a nízká cena. Hlavní výhodou oproti jiným 

metodám řezání je zanedbatelné tepelné ovlivnění řezaného materiálu, je proto možné řezat 

i materiály citlivé na teplo. Pro účel řezání jsou využívány dva základní druhy: 

• Kapalinový paprsek využívající pouze vodu, tato metoda je limitována tvrdostí 

řezaného materiálu 

• Paprsek využívající přimísení abraziva, který vodu využívá jako nositele 

k urychlení abrazivních částic [7]  
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1.2 Zařízení CCS Cobra 

Zařízení Cobra řeže materiály úzkým vodním paprskem, do něhož může být 

v průběhu řezání přidáváno tzv. abrazivo. Po proniknutí skrz materiál, konstrukci, se vodní 

paprsek promění v oblak mlhy a páry, který velmi účinně ochlazuje a hasí. Řezání touto 

metodou se obejde bez zvýšení teploty, proto je tato metoda vhodná do prostor 

s nebezpečnými a hořlavými látkami, které snesou styk s vodou. 

Hlavním rizikem při používání zařízení Cobra je vysoký tlak (dle hasičské 

terminologie). Využívá se tlak až 30 MPa, který již představuje pro člověka velké riziko. 

Vysokotlaké zařízení Cobra se skládá z nádrže na vodu, hydraulického 

a elektrického systému, zásobníku abraziva, vysokotlakého vodního čerpadla, navijáku 

s hadicí a speciální proudnice. Schéma vzájemné návaznosti těchto částí je vyobrazeno 

na Obr. 1 [9]. 

 

Schéma:  
1 – Nádrž na vodu  
2 – Hydraulický systém  
3 – Zásobník abraziva  
4 – Vodní čerpadlo  
5 – Naviják s hadicí  
6 – Ruční proudnice  

 

Obr. 1 – Schéma zařízení Cobra [9]  

Část, která nás zajímá nejvíce, je hadicové vedení. Na pohotovostním průtočném 

navijáku je umístěno 60 m hadice, dalších 40 m hadice je umístěno na přenosném navijáku 

a slouží pro prodloužení hadicového vedení na délku 100 m. Celková délka hadic může 

u zařízení Cobra dosahovat až 300 m. Vnitřní průměr hadic je ½“, tedy přibližně 12,7 mm. 

Hadice jsou opatřeny rychlospojkami, které jsou konstruovány pro dopravu vody 

a abraziva při tlaku 30 MPa. Obvyklý pracovní tlak nastavený přímo výrobcem je 27 MPa. 

Použitím abraziva dochází k opotřebení hadic zevnitř, omezit toto opotřebení můžeme 
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úplným rozvinutím hadic z navijáku a vedením hadicového vedení co nejpřímější cestou 

bez zbytečných ohybů [9]. 

V hadici dochází vlivem tření média, vody s abrazivem, o vnitřní stěny hadice 

k tlakovým ztrátám. Na 100 m délky hadice je výrobcem uváděná tlaková ztráta přibližně 

40 bar, tj. 4 MPa. Při maximální možné délce hadic 300 m činí tlaková ztráta 120 bar, 

12 MPa [7]. 
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2 Proudění kapalin 

Proudění kapalin se řídí několika základními fyzikálními vztahy. Prvním vztahem je 

rovnice kontinuity, která nám udává, že průtok, ať již objemový nebo hmotnostní, je 

v případě nestlačitelné kapaliny v každém bodě uzavřené trubice (potrubí) stejný [1].  

= . . = .       (1) 

= . = .		– č é	    (2) 

Z těchto vztahů nám vyplývá, že s měnící se světlostí potrubí dochází ke změně 

rychlosti proudění, ale průtok zůstává stejný. Změna rychlosti proudění nás dostává 

k druhému vztahu, Bernoulliho rovnici [1]. 

+ + ℎ = + + ℎ +      (3) 

Rovnice obsahuje členy, které nám udávají tlakovou potenciální energii, kinetickou 

energii a potenciální energii kapaliny v tíhovém poli. Poslední člen udává energii, o kterou 

přijdeme vlivem ztrát. Z rovnice nám vyplývá změna tlaku kapaliny proudící potrubím 

se změnou rychlosti proudění. S rostoucí rychlostí proudění klesá tlak kapaliny. Proto 

ve větším průřezu potrubí, kde je menší rychlost proudění, proudí kapalina pod větším 

tlakem. Zmenšování průřezu potrubí a tím zvyšování rychlosti proudění vede k jevu, který 

nazýváme Hydrodynamický paradoxon. Vlivem vysoké rychlosti dojde ke snížení tlaku 

natolik, že tohoto jevu můžeme využívat pro odsávání. Využití najdeme u rozprašovačů, 

lakýrnických pistolí, nebo proudových čerpadel [1]. 

Rychlost proudění kapaliny neovlivní jenom velikost tlaku, ale také velikost ztrát. 

Ztrátovou energii můžeme vyjádřit pomocí ztrátové výšky [1]. 

= ℎ          (4) 

Ztrátovou výšku nám ovlivní třecí a místní ztráty. Třecí ztráty ovlivňuje mnoho 

faktorů: součinitel tření, délka a průměr potrubí a rychlost proudění. Místní ztráty jsou 

způsobeny průchodem kapaliny přes armatury, kolena, rozšíření a zúžení průřezu a jejich 

velikost je obvykle pro jednotlivé prvky experimentálně stanovena [1]. 
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ℎ = + ∑        (5) 

Jednotlivé členy této rovnice můžeme stanovit relativně jednoduše, jedinou 

výjimkou je součinitel tření. Jeho stanovení je naopak obtížné a závisí na několika 

faktorech: povrch potrubí (v našem případě předpokládáme potrubí hydraulicky hladké), 

průtok, průřez, druh kapaliny (hustota a viskozita). 

2.1 Výpočet Reynoldsova čísla 

Reynoldsovo číslo určíme pomocí vztahu [2]: 

=          (6) 

V literatuře se obvykle uvádí, že kritická hodnota Reynoldsova čísla je Re = 2320. 

O laminárním proudění hovoříme pokud  < 2320, v opačném případě se jedná 

turbulentní proudění. V praxi však není předěl mezi laminárním a turbulentním prouděním 

takto jednoznačný, zejména u vysokotlakých zařízení můžeme pozorovat existenci 

laminární mezní vrstvy i při podstatně vyšším Reynoldsově čísle. 

Pomocí vnitřního rozměru námi použitých hadic a průtoku, můžeme určit, o jaký 

druh proudění šlo během našeho měření. Objemový průtok byl QV = 50dm3.min-1 =  

8,3.10-4m3.s-1 a vnitřní průměr hadice d = 0,012 m. Pomocí těchto údajů můžeme spočítat 

rychlost prodění vody v hadicovém vedení. 

=  =  =
, .

,
= 7,372 .     (7) 

Poslední veličina, která nám chybí pro určení Reynoldsova čísla je kinematická 

viskozita vody ν = 1,06.10-6m2s-1. Dosazením těchto hodnot můžeme určit velikost 

Reynoldsova čísla. 

= =  
, . ,

, .
= 83456,85     (8) 

Typ proudění je vzhledem k velikosti Reynoldsova čísla rozhodně turbulentní. 
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2.2 Výpočet součinitele tření 

Pro výpočet součinitele tření turbulentního proudění v oblasti hydraulicky hladkého 

potrubí existuje mnoho různých vzorců a také několik experimentálně určených diagramů.  

Nikuradseho diagram (viz Obr. 2) byl sestaven na základě výsledků měření 

proudění kapaliny (vody) skleněným potrubím. Udává nám vztah mezi Reynoldsovým 

číslem a součinitelem tření pro různé drsnosti potrubí. Nikuradse provedl měření pro oblast 

laminárního i turbulentního proudění. Hydraulicky hladké potrubí bylo simulováno pouze 

skleněným potrubím, zatímco jednotlivé drsnosti byly simulovány pomocí písku 

o homogenní velikosti zrnek vlepeného uvnitř potrubí. Měření bylo provedeno pro 

Reynoldsova čísla 4000 až 1000000. Tento diagram by tedy byl pro naše měření 

použitelný, dle odhadů obsahuje chybu cca 5 – 10 % [3].  

 

Obr. 2 – Nikuradseho diagram – závislost součinitele tření na Reynoldsově čísle [4]  

Vzorců pro výpočet je opravdu mnoho. Pokud se zaměříme na oblast turbulentního 

proudění pro hydraulicky hladké potrubí, můžeme uvést vzorce [4]: 

Blasius: pro	 < 10 			 = 0,3164	. ,    (9) 

Lees: 	pro	 < 15. 10 			 = 0,00714 + 0,61	. ,   (10) 
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Drew: 	pro	 < 10 			 = 0,0056 + 0,5	. ,    (11) 

Herman:	pro	 < 10 			 = 0,0054 + 0,395	. ,   (12) 

Prandtl-Karmán: √ = 2. log .√
,      (13) 

    =	 1,8. log − 1,5    (14) 

Konanov:  = 0,309. log     (15) 

Nikuradse:  	 = 0,0032 + 0,221	. ,   (16) 

V bakalářské práci [2] byly všechny tyto vzorce porovnány s výsledky 

experimentálního měření zobrazenými právě do Nikuradseho diagramu a porovnána jejich 

přesnost, respektive podobnost vypočtených hodnot s hodnotami naměřenými 

experimentálně. Průměrné absolutní odchylky, pomocí kterých byla určena přesnost 

jednotlivých vzorců, jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 - Přesnost vzorců v porovnání s Nikuradseho diagramem [2]  

Autor Průměrná absolutní odchylka 
Drew 0,00629802 
Blasius 0,00678861 
Lees 0,00779213 
Konakov 0,01069433 
Prandtl-Kármán 0,01352574 
Herman 0,01714771 
Nikuradse 0,04244038 

 

Zajímavostí je, že vzorec, jehož autorem je samotný Nikuradse, se od diagramu 

odchyluje ze všeho nejvíce. 

Pro výpočet součinitele tedy použijeme nejpřesnější vzorec od Drewa a asi 

nejčastěji uváděný vzorec od Blasiuse. Oba vzorce nám vyhovují i rozsahem Reynoldsova 

čísla, pro které jsou určeny. 
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2.2.1 Vzorec dle Drewa 

Reynoldsovo číslo dosadíme do vzorce: 

= 0,0056 + 0,5. ,       (17) 

Po dosazení dostáváme: 

= 0,0056 + 0,5. 83456 , = 0,0189    (18) 

2.2.2 Vzorec dle Blasiuse 

Reynoldsovo číslo dosadíme do vzorce: 

= 0,3164. ,        (19) 

Po dosazení tedy dostáváme:  

= 0,3164. 83456 , = 0,0186     (20) 

 

2.3 Výpočet tlakové ztráty způsobené třením 

Vypočtený koeficient tření dosadíme do vzorce pro výpočet tlakové ztráty: 

=          (21) 

Po dosazení tedy vypočteme teoretickou tlakovou ztrátu způsobenou třením: 

Pro součinitel tření vypočtený dle Drewa: 

=  = 0,0189
,

1000
,

= 42815,41 /  (22) 

Pro součinitel tření vypočtený dle Blasiuse: 

=  = 0,0186
,

1000
,

= 42153,43 /  (23) 

Protože byl za délku potrubí dosazen 1 m, výsledek máme vztažen na 1 m délky. 
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2.4 Výpočet místních tlakových ztrát 

Předpokládáme, že místní ztráty jsou jednoznačně dány konfigurací celého systému, 

tj. tím, které prvky jsou do experimentální, případně pracovní sestavy zapojeny. Můžeme 

je vyjádřit jako násobek určitého ztrátového koeficientu, který je třeba pro danou 

konfiguraci stanovit měřením, a naměřeného tlaku. 

Při měření zpravidla neměříme přímo hledanou místní ztrátu, ale celkovou tlakovou 

ztrátu pzt, která se skládá ze dvou složek, třecích a místních ztrát. Provedeme-li měření na 

stejné trati při dvou různých tlacích nebo při různých průtocích, můžeme určit koeficient 

místních ztrát řešením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. 

=	 + .  =	 + .     (24) 

 

2.5 Výpočet tlakové ztráty způsobené převýšením 

Pro výpočet tlakové ztráty způsobené převýšením používají hasiči při dálkové 

dopravě vody jednoduchý přepočet, který můžeme použít i zde. Vychází z předpokladu, že 

10 m vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 MPa. Pro 1 m převýšení činí tedy tlaková ztráta 

způsobená převýšením 0,01 MPa. Pokud tuto hodnotu porovnáme s vypočtenou tlakovou 

ztrátou třením připadající na 1 m délky potrubí, vidíme, že je méně než čtvrtinová.  

Budova, ve které se nachází laboratoř, je čtyřpatrová a laboratoř se nachází 

v přízemí. Při měření tlakové ztráty při převýšení tudíž můžeme dosáhnout maximálně 

převýšení přes 3 patra s výškou patra přibližně 3 m. Maximální ztráty způsobené 

převýšením tedy jsou: 

= ℎ. 0,01 = 3.3.0,01 = 0,09	     (25) 
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3 Měření tlaku 

Přístroje pro měření tlaku se obecně nazývají tlakoměry. Současně se však označení 

tlakoměr (manometr) používá pro přístroj k měření přetlaku; přístroje k měření podtlaku se 

označují jako podtlakoměry (vakuometry) a přístroje k měření rozdílu tlaků jako rozdílové 

(diferenční) tlakoměry. Přístroje určené k měření barometrického tlaku jsou barometry, 

přístroje měřící absolutní tlak se nazývají tlakoměry absolutního tlaku [6].  

V technické praxi se lze setkat s měřením tlaku v rozmezí od 10–12 až do 1012 Pa. 

Žádný snímač tlaku nemůže měřit tlak v celém tomto rozsahu. Měřicí rozsahy jednotlivých 

typů snímačů se vzájemně překrývají, což lze využít při výběru typu tlakoměru vhodného 

pro danou úlohu [6].  

Celé spektrum měřených tlaků s příslušnými tlakoměry je zobrazeno na Obr. 3. 

 

Obr. 3 – Rozdělení tlaku v závislosti na měřícím rozsahu tlakoměrů [6]  

 

Pro měření tlaku se využívají různé fyzikální principy, které se liší způsobem 

převodu tlaku na výstupní signál. Rozdělení technických tlakoměrů (snímačů tlaku) 

do jednotlivých skupin je uvedeno v Tab. 2 spolu se stručnou charakteristikou principu 



14 

 

měření. V Tab. 3 jsou uvedeny bližší podrobnosti měřící metody, která byla vyhodnocena 

jako nejvhodnější pro naše měření [6]. 

Tab. 2 – Rozdělení tlakoměrů podle fyzikálního principu[6]  

Tlakoměry (snímače tlaku) Charakteristika principu Typ tlakoměru 

Hydrostatické tlakoměry 
Princip založen na definici 
hydrostatického tlaku, 
měřítkem je výška sloupce 

U-trubicový, nádobkový, 
mikromanometr se 
sklopným ramenem, 
kompresní vakuometry 

Silové tlakoměry 
Využívají definice tlaku jako 
síly působící na plochu 

Zvonový, pístový 

Deformační tlakoměry 
Měřítkem je velikost 
deformace pružného prvku 

Trubicový, membránový, 
vlnovcový, krabicový 

Snímače tlaku s 
elektrickým výstupem 
(elektromechanické 
tlakoměry) 

Jako snímací prvek je použit 
vhodný deformační člen, 
vyhodnocuje se změna polohy 
nebo mechanického napětí 

Potenciometrický, 
indukčnostní, optický, 
kapacitní, tenzometrický, 
rezonanční, piezoelektrický 

Elektrické tlakoměry pro 
extrémní tlaky 

Měřítkem tlaku je změna 
elektrické veličiny 

Odporový, 
tepelněvodivostní, ionizační 

 

Tab. 3 – Charakteristika piezorezistivní metody měření tlaku [6]  

Tlakoměry (snímače tlaku) 
Snímače tlaku s elektrickým výstupem 
(elektromechanické tlakoměry) 

Charakteristika principu 
Jako snímací prvek je použit vhodný deformační 
člen a vyhodnocuje se změna polohy nebo 
mechanického napětí 

Poznámka 
Změna mechanického napětí se měří tenzometrem 
jako změna odporu 

Typ tlakoměru Tenzometrický 
Měřící rozsah -0,1 až 60 MPa 
Přesnost (% z rozsahu) 0,025 až 0,5 

Možnost použití 
Nejčastěji používaná čidla v moderních 
převodnících tlaku v automatizačních obvodech, 
provozní i laboratorní přístroje 

 

3.1 Fyzikální princip použitých čidel 

V praktické části budeme měřit proudění kapaliny pod vysokým tlakem, pro měření 

byla vybrána piezorezistivní čidla. Důvodů pro použití těchto čidel je několik: přesnost, 

odolnost, odezva, vhodnost použití pro námi měřený rozsah viz Obr. 3. Neméně 

podstatným důvodem byla skutečnost, že jedno čidlo stejného typu již bylo ve vybavení 
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Laboratoře kapalinového paprsku, bylo jej tedy možné použít jako doplňkový a kontrolní 

měřící prvek. 

Piezorezistivita je jev, který se začal v technice využívat v 60. letech dvacátého 

století. Využívá skutečnosti, že měrný odpor měřicího prvku se mění v závislosti 

na mechanickém namáhání (měrný odpor monokrystalického křemíku modifikovaného 

příměsí stopových prvků je výrazně závislý na mechanickém namáhání). Tato závislost 

je přibližně 30krát výraznější než u kovových fóliových tenzometrů. Rozlišujeme vodivosti 

typu P nebo N v závislosti na volbě příměsi. Měřícím členem piezorezistivních snímačů 

je mechanicky namáhaná destička z křemíku s vysokým odporem. Na této destičce jsou 

difúzí akceptorů vytvořeny vodivé destičky, obvykle uspořádané do Wheatsonova můstku. 

Křemíková destička je zpravidla připájena na nosnou destičku ze skla a ta je přilepena 

na vhodnou podložku, u které je třeba splnit podmínku stejné teplotní roztažnosti 

(např. kovar) [16]. 

Díky velké citlivosti piezorezistivního materiálu mají čidla tyto vlastnosti: 

• Malý průměr činné části křemíkové membrány (obvykle jen několik desetin 

milimetru) 

• Velmi malá (téměř nulová) deformace  

• Malá hystereze a malý creep (tečení materiálu ve studeném stavu vlivem 

mechanického namáhání) [16] 

Piezorezistivní čidla jsou dlouhodobě stabilní, poskytují vysoký využitelný signál, 

mají malou hysterezi a velmi dobrou reprodukovatelnost měření. Obvyklá konstrukce čidel 

je zapouzdřená opatřená oddělovací membránou, která chrání křemíkovou destičku 

a subtilní přívodní vodiče proti agresivním látkám a vlhkosti. Tlak od membrány je 

obvykle přenášen pomocí nevodivé kapaliny, většinou se jedná o silikonový olej [16]. 

Čidla použitá pro měření jsou také zapouzdřené konstrukce a jsou vybavena 

nerezovou membránou. 
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3.2 Účel měření tlaku 

Měření tlaku a následné určení tlakové ztráty je pro praktické využití důležité. 

Pokles tlaku způsobený vlivem hadicového vedení výrazně ovlivní koncové parametry 

vysokotlakého zařízení. Pokles tlaku způsobuje značné snížení řezací schopnosti v případě 

všech kapalinových paprsků a tím pádem i v případě zařízení Cobra.  

Měření tlaku na různých místech hadicového vedení umožňuje také upřesnit 

hodnotu místních ztrát. Určení časového průběhu tlaku umožňuje upřesnit znalosti 

o dynamice celého zařízení, zkontrolovat správnost chodu čerpadla, případně stanovit 

bezpečnost zařízení v havarijní situaci. 
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4 Vysokotlaké vysokoprůtokové experimentální zařízení 

Laboratoř kapalinového paprsku disponuje několika vysokotlakými čerpadly 

s rozmanitým spektrem maximálních tlaků, řezacím CNC stolem a dalším vybavením pro 

manipulaci se vzorky, měření tlaku, teploty a sil s možností připojení k počítači. Kompletní 

přístrojové vybavení laboratoře tedy zahrnuje: 

• Vysokotlaké čerpadlo PTV 19/60 na bázi Flow HSQ 5X; tlak do 415 MPa, průtok 

do 1,9 l/min 

• Řezací X-Y CNC stůl WJ1020-1Z-EKO s příslušenstvím 

• Speciální tlaková komora s manipulačním zařízením pro posuv vzorku (přetlak 

do 4 MPa) 

• Čerpadlo Kärcher 390 pro zajištění potřebného tlaku v tlakové komoře 

s příslušenstvím (tlak do 10 MPa, průtok do 6,5 l/min) s příslušenstvím 

• Čerpadlo Kränzle 3270 (tlak 10 až 25 MPa, průtok do 13 l/min) 

• Čerpadlo URACA RF708E/500 (tlak do 50 MPa, průtok do 50 l/min) 

• SítovačkaRetsch AS200 pro přípravu a analýzu vzorků abraziva 

• Zařízení pro soustružení vzorku (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice) 

• Zařízení pro rotaci vzorku kolem svislé osy (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, 

TU Košice) 

• Snímač tlaku a teploty kapaliny Kistler 4067A5000A2 se zesilovačem 4618A2 

• Snímač síly Kistler 9301B se zesilovačem 5039A112 

• Trojosý snímač řezných sil abrazivního kapalinového paprsku vlastního návrhu 

a výroby osazený kovovými a polovodičovými tenzometry s můstkovým 

zesilovačem Dewetron DAQP-BRIDGE-B 

• Kalové čerpadlo RoyalEinhell SP760 
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• Teploměr Greisinger GTH 175/Pt-K 

• PC s měřicí kartou NI PCI-6251 M series DAQ [7]  

 

4.1 Použitá zařízení 

Pro účel této diplomové práce bylo provedeno měření za pomoci čerpadla URACA 

RF708E/500 s maximálním tlakem 50 MPa a maximálním průtokem 50 l/min. Regulace 

tlaku čerpadla probíhala pomocí frekvenčního měniče Starvert iS7. Pomocí tohoto měniče 

byl regulován počet otáček motoru a tím tedy průtok čerpadla. 

Měření bylo provedeno s hadicemi s pracovním tlakem 560 bar, tj. 56 MPa, 

a destrukčním tlakem 1100 bar, 110 MPa, s délkami 10 a 20 m. 

Tlak byl zaznamenáván pomocí tlakových snímačů BD SENSORS DMP 333. 

Dvě čidla byla zakoupena Fakultou bezpečnostního inženýrství, třetí čidlo již bylo 

v majetku laboratoře kapalinového paprsku. Jednalo se o čidlo stejného typu, ale starší 

výroby, proto nebylo možné očekávat zcela identické chování tohoto čidla, z tohoto 

důvodu bylo čidlo použito pouze jako doplňkové. Čidla jsou v provedení pro zapojení 

pomocí tří vodičů, zapojení pomocí konektoru v provedení standard dle ISO 4400. Tlaková 

přípojka je provedena pomocí závitu G1/2" dle DIN 3852. Další podrobnosti jsou uvedeny 

v typovém listu v příloze 1. 

Připojení jednotlivých snímačů do hadicového vedení bylo provedeno pomocí 

kostek vyrobených přímo pro toto měření v dílnách Vysoké školy báňské. Signál z těchto 

snímačů byl zaznamenán pomocí měřící karty NI PCI-6251 M series a vyhodnocen 

v programu LabView 2012.  

Čidla osazená v kostkách jsou vyobrazena na Obr. 4, Obr. 5 a Obr. 6. 
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Obr. 4 – Čidlo umístěné na čerpadle 

 

 

Obr. 5 – Prostřední čidlo 
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Obr. 6 – Čidlo umístěné na konci hadicového vedení 

 

4.2 Zapojení měřící sestavy 

Měření proběhlo s několika variantami zapojení, a to zapojení pouze jedné hadice 

nebo zapojení dvou hadic za sebou v různém pořadí, a to ve variantách s měřením a bez 

měření tlaku v místě napojení hadic. Kromě měření tlaku čidly, bylo možno kontrolně 

sledovat tlak v čerpadle na ručkovém manometru (viz Obr. 7), který je přímo součástí těla 

čerpadla. Hadice byly vedeny tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění proudění. 

4.2.1 Zapojení s jednou hadicí 

Při měření poklesu tlaku na jedné hadici byla použita dvě nová čidla BD DMP333. 

Čidlo nainstalované blíže u čerpadla bylo zapojeno do kostky našroubované přímo na 

výstupu z čerpadla. Druhé čidlo bylo nainstalováno v kostce našroubované na komoře 

umístěné na řezacím X-Y CNC stole. 
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4.2.2 Zapojení se dvěma hadicemi, dvě čidla 

Při měření poklesu tlaku na dvou hadicích byla použita dvě nová čidla 

BD DMP333. Čidlo nainstalované blíže u čerpadla bylo zapojeno do kostky našroubované 

přímo na výstupu z čerpadla. Druhé čidlo bylo nainstalováno v kostce našroubované 

na komoře umístěné na řezacím X-Y CNC stole. Hadice byly spojeny jednoduchým kusem 

se šroubením. 

4.2.3 Zapojení se dvěma hadicemi, tři čidla 

Při měření poklesu tlaku na dvou hadicích byla použita tři čidla BD DMP333. Čidlo 

nainstalované nejblíže u čerpadla bylo zapojeno do kostky našroubované přímo na výstupu 

z čerpadla. Druhé čidlo bylo nainstalováno v kostce našroubované na komoře umístěné 

na řezacím X-Y CNC stole. Hadice byly spojeny pomocí speciální měřící kostky 

umožňující zapojení třetího měřícího čidla. 

4.2.4 Vyobrazení prvků měřící soustavy 

Hlavní části měřícího systému můžeme vidět na Obr. 7, Obr. 8 a Obr. 9. 

 

Obr. 7 – Celkový pohled na čerpadlo 
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Obr. 8 – Ovládací spoušť v poloze vypnuto a zapnuto 

 

 

Obr. 9 – Komora s tryskou umístěná na X–Y stole 
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4.2.5 Schéma zapojení 

Na Obr. 10, je pro lepší představu, zobrazeno schéma zapojení jednotlivých prvků 

měřící soustavy. 

 

Schéma: 

1 – čerpadlo, 2 – čidlo na čerpadle, 3 – čidlo na komoře, 4 – komora s tryskou, 5 – záznamové 

zařízení, 6 – hadicové vedení: a – zapojena jedna hadice, b – zapojeny dvě hadice spojené spojkou,  

c – zapojeny dvě hadice s vloženým třetím čidlem 

Obr. 10 – Schéma měření 
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5 Měření 

Měření probíhalo v Laboratoři kapalinového paprsku VŠB. Nejprve byla provedena 

kalibrace výstupního tlaku čerpadla v souvislosti s nastavením frekvenčního měniče. 

Kalibrační křivka je uvedena v Příloze č. 2. 

5.1 Postup měření 

Pro každé zapojení byla provedena dvě měření, jedno pro tlak 27 MPa (frekvenční 

měnič nastaven na 34 Hz, viz Obr. 11) a druhé pro maximální tlak čerpadla 50 MPa 

(nastaveno maximum 50 Hz). 

 

Obr. 11 – Ovládací panel frekvenčního měniče 

Všechna čidla byla připojena na stabilizovaný zdroj s napětím 24 V. Čerpadlo bylo 

napájeno vodou z vodovodního řádu s dostatečnou vydatností. Zaznamenávání v počítači 

započalo při dosažení požadovaných otáček čerpadla a ustálení tlaku na manometru 

umístěném na čerpadle, na Obr. 12 je tlakoměr při tlaku 27 MPa. 
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Obr. 12 – Tlakoměr umístěný na těle čerpadla 

Po ustálení tlaku bylo provedeno čtyřikrát vypnutí a zapnutí ovládací spouště. 

Každé zapnutí představovalo minimálně 3 sekundy dlouhý interval měřeného tlaku. Délka 

jednotlivých měření byla přibližně 50 sekund. Při delších měřeních s maximálními 

parametry nastával problém s přetékající nádrží, u níž nestačil originální přepad pro odtok. 

5.2 Záznam měření 

Tlak byl zaznamenáván pomocí zařízení od výrobce National Instrument 

a zapisován do počítače pomocí programu SignalExpress. Pro měření byl vytvořen projekt, 

ve kterém bylo třeba navolit použité vstupy, které budou zaznamenávány, a nastavit další 

parametry měření viz kapitola 6. 

5.3 Vyhodnocení měření 

Při měření nebyl zaznamenáván tlak, ale napětí na jednotlivých čidlech. Naměřené 

hodnoty byly kvůli lepšímu zpracování exportovány z programu SignalExpress 

do textových souborů vždy po vteřinových intervalech. Každý z těchto textových souborů 

obsahuje 20 000 hodnot pro každé čidlo. Pro zpracování těchto textových souborů byl 

využit program Origin 9. Prvním krokem při zpracování byl přepočet zaznamenaného 

napětí na tlak jednoduchým převodem 1 V = 6 MPa. Po vykreslení grafu byla vytvořena 

lineární spojnice trendu (y = a.x+b), která umožnila eliminovat krátkodobé fluktuace tlaku 
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a odečíst tak jeho průměrnou hodnotu (koeficient b). Upřednostněny byly intervaly, 

ve kterých je tlak co nejstálejší, tedy koeficient a < ± 0,1, ve výjimečných případech 0,2. 

5.3.1 Zapojení s jednou hadicí 

Měření proběhlo s hadicemi o délce 10 a 20 m, pro tlaky 27 a 50 MPa. 

Průběh tlaku pro tři různá měření s hadicí délky 20 m a tlak 50 MPa je vyobrazen 

na Obr. 13, Obr. 14 a Obr. 15.  

 

Obr. 13 – Graf vteřinového záznamu měření 
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Obr. 14 – Graf vteřinového záznamu měření 

 

Obr. 15 – Graf vteřinového záznamu měření 
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Hodnoty z těchto grafů jsou zapsány v Tab. 4. Jsou zde uvedeny i průměry ze všech 

tří měření a z nich vypočtená tlaková ztráta. 

Tab. 4 – Tlakové ztráty pro hadici délky 20 m 

Hadice 20 m Tlak Hadice 20 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 

1 53,69046 51,46673 1 27,95914 26,69306 
2 53,67384 51,47390 2 27,99049 26,76226 
3 53,76772 51,39239 3 27,96157 26,73697 

Průměr 53,71 51,44 Průměr 27,97 26,73 

Tlaková ztráta 2,27   Tlaková ztráta 1,24   
 

Tab. 5 obsahuje data pro hadici o délce 10 m a tlaky 50 a 27 MPa. 

Tab. 5 – Tlakové ztráty pro hadici délky 10 m 

Hadice 10 m Tlak Hadice 10 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 

1 54,07488 52,16089 1 27,98648 26,94143 
2 53,98090 52,09250 2 28,00124 26,94928 
3 54,02488 51,99523 3 28,03599 26,95189 

Průměr 54,03 52,08 Průměr 28,01 26,95 

Tlaková ztráta 1,94   Tlaková ztráta 1,06   
 

5.3.2 Zapojení se dvěma hadicemi, dvě čidla 

Při zapojení dvou hadic a měření dvěma čidly přibyla místní ztráta, kterou 

představuje spoj. Proto je celková tlaková ztráta, v souladu s očekáváním, větší než 

v předchozím případě. Protože jsou hadice různě dlouhé, byla provedena měření s různým 

pořadím hadic pro ověření vlivu pořadí hadic na naměřené hodnoty. Hodnoty jsou uvedeny 

v Tab. 6 a Tab. 7. 
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Tab. 6 – Tlakové ztráty pro hadice 10+20 m 

Hadice 10+20 m Tlak Hadice 10+20 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 

1 54,70922 51,90990 1 28,48840 26,76457 
2 54,63876 51,80164 2 28,42582 26,81484 
3 54,59526 51,80850 3 28,50074 26,76778 

Průměr 54,65 51,84 Průměr 28,47 26,78 

Tlaková ztráta 2,81   Tlaková ztráta 1,69   
Tab. 7 – Tlakové ztráty pro hadice 20+10 m 

Hadice 20+10 m Tlak Hadice 20+10 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 

1 55,01210 52,21075 1 28,48893 26,96962 
2 54,89265 52,11039 2 28,55608 26,90077 
3 54,98225 52,12362 3 28,61848 26,87715 

Průměr 54,96 52,15 Průměr 28,55 26,92 

Tlaková ztráta 2,81   Tlaková ztráta 1,64   
 

5.3.3 Zapojení se dvěma hadicemi, tři čidla 

Zapojení třetího čidla nám umožnilo měřit tlak mezi hadicemi a porovnat tak 

tlakovou ztrátu na jednotlivých hadicích. Vložení kostky s čidlem způsobilo opět nárůst 

místních ztrát oproti zapojení s jednoduchou hadicovou spojkou. Opět proběhlo měření 

s různým pořadím hadic. Naměřené hodnoty a vypočtené tlakové ztráty jsou uvedeny 

v Tab. 8, Tab. 9, Tab. 10 a Tab. 11. 

Tab. 8 – Tlakové ztráty pro hadice 10+20 m se třemi čidly 

Hadice 10+20 m Tlak 
Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 3 

1 28,62066 27,65854 26,81123 
2 28,53931 27,64361 26,88436 
3 28,55453 27,63028 26,87451 

Průměr 28,57 27,64 26,86 
Tlaková ztráta 0,93 0,78 Σ 1,71 
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Tab. 9 – Tlakové ztráty pro hadice 10+20 m se třemi čidly 

Hadice 10+20 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 3 

1 54,85749 53,43702 51,91262 
2 54,83429 53,41944 51,93922 
3 54,86151 53,47417 51,84045 

Průměr 54,85 53,44 51,90 
Tlaková ztráta 1,41 1,54 Σ 2,95 

Tab. 10 – Tlakové ztráty pro hadice 20+10 m se třemi čidly 

Hadice 20+10 m Tlak 
Tlak 27 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 3 

1 28,61565 27,50788 26,82759 
2 28,52069 27,56533 26,90715 
3 28,53589 27,54501 26,93373 

Průměr 28,56 27,54 26,89 
Tlaková ztráta 1,02 0,65 Σ 1,67 

Tab. 11 – Tlakové ztráty pro hadice 20+10 m se třemi čidly 

Hadice 20+10 m Tlak 
Tlak 50 MPa [MPa] 
Interval č. Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 3 

1 55,01652 53,41571 52,04229 
2 55,02061 53,49967 52,13089 
3 55,01425 53,45100 52,04812 

Průměr 55,02 53,46 52,07 
Tlaková ztráta 1,56 1,38 Σ 2,94 

 

V Tab. 12 jsou přehledně uvedeny jednotlivé ztráty a v případě 50 MPa je vidět 

změna pořadí hadic i na tlakové ztrátě. U 27 MPa není tato záměna tak jasně viditelná. 

Tab. 12 – Shrnutí tlakových ztrát pro měření se třemi čidly 

Hadice Tlak 50 MPa Σ Tlak 27 MPa Σ 
10+20 m 1,41 1,54 2,95 0,93 0,78 1,71 
20+10 m 1,56 1,38 2,94 1,02 0,65 1,67 
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5.3.4 Zpřesnění teoretického výpočtu třecích ztrát 

Grafy zobrazující průběh tlaku můžeme využít pro výpočet skutečného průtoku 

a tím zpřesnění určení tlakové ztráty. Z dokumentace dodané s čerpadlem víme, že pro 

maximální výkon čerpadla je třeba 500 otáček za minutu. V grafech můžeme odečíst, 

že perioda s jakou se opakuje průběh tlaku je pro 27 MPa přibližně 60 ms a pro 50 MPa 

pak 40 ms. Tato perioda však odpovídá pouze výtlaku kapaliny z jednoho pístu. Naše 

čerpadlo je ovšem tří pístové, pro výpočet tedy budeme používat časy 180 ms a 120 ms.  

V Tab. 13 je vypočtena tlaková ztráta při tlaku 27 MPa a 50 MPa. Pro výpočet byl 

použit stejný postup a stejné vzorce jako v kapitole 2.  

Tab. 13 – Zpřesněné výpočty třecích ztrát 

Tlak 27 MPa Tlak 50 MPa 
Perioda 0,18 ms Perioda 0,12 ms 
Počet otáček 333 min-1 Počet otáček 500 min-1 
Průměr pístu 28 mm Průměr pístu 28 mm 
Zdvih 60 mm Zdvih 60 mm 
Počet pístů 3   Počet pístů 3   
Průtok 36,93 dm3/min Průtok 55,39 dm3/min 
Průměr hadice 12 mm Průměr hadice 12 mm 
Rychlost 
proudění 5,444 m/s 

Rychlost 
proudění 8,167 m/s 

Viskozita 1,06E-06  m2s-1 Viskozita 1,06E-06  m2s-1 
Reynoldsovo 
číslo 61635,22   

Reynoldsovo 
číslo 92452,83   

Součinitel tření:     Součinitel tření:     
dle Drewa 0,02026   dle Drewa 0,01848   
dle Blasiuse 0,02008   dle Blasiuse 0,01814   
Tlaková ztráta:     Tlaková ztráta:     
dle Drewa 25026,55 Pa/m dle Drewa 51351,40 Pa/m 
dle Blasiuse 24801,34 Pa/m dle Blasiuse 50423,72 Pa/m 

 

5.3.5 Určení místních a třecích ztrát 

Tlaková ztráta pzt uvedená v tabulce se skládá ze dvou složek, třecích a místních 

ztrát. Pomocí naměřených hodnot tlaku můžeme tyto ztrátové složky vypočítat. 
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=	 + . =	 + .     (26) 

Výpočet pro hadici o délce 10 m je uveden níže. Předpokládáme, že místní ztráty 

jsou jednoznačně dány konfigurací celého systému, tj. tím, které prvky jsou do 

experimentální sestavy zapojeny. Můžeme je vyjádřit jako násobek ztrátového koeficientu 

a naměřeného tlaku. Pro výpočet potřebujeme rychlost průtoku, kterou použijeme 

z předchozí kapitoly, a hustotu vody ρ = 1000 kg/m3. 

1,060 = 	 	 1000 , + 10.      (27) 

1,944 = 	 	 1000 , + 10.      (28) 

	 = 	 ,
, , .

= 3,326. 10     (29) 

Složky tlakové ztráty pro hadici o délce 10 m a tlak 27 MPa tedy jsou: 

= 	 = 2,651. 10 . 1000 , = 0,393	  (30) 

= , , = 	0,067	 /     (31) 

Hodnoty jednotlivých složek ztrát pro všechna zapojení a tlaky 27 a 50 MPa jsou 

uvedeny v Tab. 14 a Tab. 15. 

Tab. 14 – Vypočtené třecí a místní ztráty pro tlak 27 MPa 

Tlak 27 MPa pzt v l αzt pmz ptrz 
Hadicové vedení [MPa] [m/s] [m] [MPa] [MPa/m] 
Hadice 10 m 1,060 5,444 10 2,651E-05 0,393 0,067 
Hadice 20 m 1,240 5,444 20 3,080E-05 0,457 0,039 
Hadice 10+20 m 1,689 5,444 30 3,356E-05 0,497 0,040 
Hadice 20+10 m 1,639 5,444 30 3,526E-05 0,523 0,037 
Hadice 10+20 m, 3 čidla 1,715 5,444 30 3,717E-05 0,551 0,039 
Hadice 20+10 m, 3 čidla 1,668 5,444 30 3,826E-05 0,567 0,037 
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Z Tab. 14 můžeme určit průměrné hodnoty třecích ztrát vypočtené z naměřených 

hodnot. Průměr ptrz = 0,0432 MPa/m, pokud z výpočtu vyloučíme hodnotu vypočtenou pro 

hadici o délce 10 m, která se od ostatních dat významně liší, poté ptrz = 0,0384 MPa/m. 

Vypočtené místní ztráty se shora dolů postupně zvyšují, tento trend je správný a je 

způsoben vřazováním prvků způsobujících místní ztráty (spojení hadic a měřící kostka) do 

hadicového vedení. 

Tab. 15 – Vypočtené třecí a místní ztráty pro tlak 50 MPa 

Tlak 50 MPa pzt v l αzt pmz ptrz 
Hadicové vedení [MPa] [m/s] [m] [MPa] [MPa/m] 
Hadice 10 m 1,944 8,167 10 2,651E-05 0,884 0,106 
Hadice 20 m 2,266 8,167 20 3,080E-05 1,027 0,062 
Hadice 10+20 m 2,808 8,167 30 3,356E-05 1,119 0,056 
Hadice 20+10 m 2,814 8,167 30 3,526E-05 1,176 0,055 
Hadice 10+20 m, 3 čidla 2,954 8,167 30 3,717E-05 1,239 0,057 
Hadice 20+10 m, 3 čidla 2,943 8,167 30 3,826E-05 1,276 0,056 

 

Z Tab. 15 můžeme určit průměrné hodnoty třecích ztrát vypočtené z naměřených 

hodnot. Průměr ptrz = 0,0653 MPa/m, pokud z výpočtu vyloučíme hodnotu vypočtenou pro 

hadici o délce 10 m, která se od ostatních dat významně liší, poté ptrz = 0,0572 MPa/m. 

Místní ztráty mají stejný trend jako v případě předchozího tlaku, což opět odpovídá 

zapojení hadicového vedení. Naměřené a vypočtené hodnoty jsou shrnuty v Tab. 16. 

Tab. 16 – Porovnání teoretických a naměřených hodnot 

Tlak 
Teoretické ptrz Experimentální ptrz 

[MPa/m] [MPa/m] 
27 MPa 0,0249 0,0384 
50 MPa 0,0509 0,0572 

 

5.3.6 Časový průběh tlaku, vyhodnocení zpoždění 

Průběh tlaku, tedy tvar grafů, se při měření i přes stejné nastavení čerpadla měnil. 

Stejně to platilo i pro zpoždění mezi jednotlivými čidly. Krátké intervaly vytažené 

z jednotlivých měření jsou pro jednoduché porovnání zobrazeny níže. 
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Na Obr. 17 vidíme porovnání 10 m a 20 m hadice. Můžeme vidět, že pro tlak 

50 MPa je u 20 m hadice podstatně vyšší rozkmit naměřených dat. Pro tlak 27 MPa 

je rozdíl mezi hadicemi menší, liší se tvar křivky, ale jenom lehce. Dalším údajem, který 

se dá vyčíst z grafu je zpoždění mezi jednotlivými čidly. Zpoždění bylo pro větší přesnost 

určováno z průběhu tlaku přímo v programu SignalExpress. Po upravení rozsahu tlaku 

a času na jednotlivých osách bylo odečteno zpoždění mezi sebou si odpovídajícími minimy 

tlaku. Postup je znázorněn na Obr. 16. Jedno políčko pomocné mřížky osy x je 1 ms. 

 

Obr. 16 – Určení zpoždění 

 

 Při tlaku 50 MPa je zpoždění pro 10 m dlouhou hadici přibližně 11 ms a pro 20 m 

dlouhou hadici přibližně 21 ms. Při tlaku 27 MPa je zpoždění 10 ms, respektive 20 ms. 
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Obr. 17 – Graf porovnání průběhu tlaku pro hadice 10 a 20 m 

 

Na Obr. 18 je zobrazeno porovnání zapojení obou hadic za sebou, ale liší 

se pořadím hadic. Tato měření mají velmi podobný tvar průběhu tlaku. Liší se opravdu 

velmi málo. Dalším údajem, který se dá vyčíst z grafu, je zpoždění mezi jednotlivými 

čidly. Při zapojení 10+20 m a tlak 50 MPa je zpoždění 27 ms, pro tlak 27 MPa pak 27 ms. 

Pokud zaměníme pořadí hadic, tak pro 50 MPa je to 26 ms a pro tlak 27 MPa 28 ms. 

 

Obr. 18 – Graf porovnání průběhu tlaku pro hadice 10+20 m a opačné pořadí zapojení 
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Na Obr. 19 je zobrazeno porovnání zapojení obou hadic za sebou s vloženým třetím 

čidlem, s odlišným pořadím hadic. Tato měření mají velmi podobný tvar průběhu tlaku. 

Tvar průběhu tlaku se liší pouze pro prostřední čidlo, ovlivněno to může být odlišnou 

délkou hadic od čerpadla pro každé měření. Zpoždění mezi jednotlivými čidly při zapojení 

10+20 m a tlak 50 MPa je 5 a 21 ms, pro tlak 27 MPa pak 6 a 20 ms. Pokud zaměníme 

pořadí hadic, tak pro tlak 50 MPa 12 a 13 ms a pro tlak 27 MPa 15 a 11 ms. 

 

Obr. 19 – Graf porovnání průběhu tlaku pro hadice 10+20 m a opačné pořadí pro 3 čidla 

 

5.3.7 Vypnutí a zapnutí ovládací spouště 

Pokud rozebereme záznam vypnutí a zapnutí ovládací spouště můžeme vidět 

zpoždění, s jakým narůstá tlak na konci hadicového vedení a také dobu jakou trvá, než tlak 

vystoupá na maximální hodnotu. Na Obr. 20 je vyobrazen průběh tlaku pro tlak 50 MPa. 
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Obr. 20 – Graf průběhu tlaku po sepnutí spouště pro 50 MPa 

 

Z grafu lze odečíst zpoždění 13 ms a vidíme, že uběhnou téměř 2 sekundy, než tlak 

vystoupá opět na hodnotu 50 MPa. 

Podobně je tomu v případě tlaku 27 MPa. Na Obr. 21 můžeme vidět, že při tlaku 

27 MPa je opětovný nárůst tlaku po sepnutí spouště rychlejší a na maximum vystoupá 

přibližně za 1 sekundu. Zpoždění je přibližně stejné, protože se jedná o stejné zapojení 

hadic. V obou případech je mezi čidly zpoždění vždy přibližně 13 ms. 
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Obr. 21 – Graf průběhu tlaku po sepnutí spouště pro 27 MPa 

Na rozdíl od zapnutí, je pokles tlaku při vypnutí podstatně rychlejší. Při vypnutí 

bezpečnostní spouště dojde k otevření pneumaticky ovládaného ventilu obtoku, přes který 

je přepouštěna kapalina z výstupní do vstupní části čerpadla. Na Obr. 22 vidíme průběh 

tlaku po vypnutí z tlaku 50 MPa. 

 

Obr. 22 – Graf průběhu tlaku při vypnutí spouště pro 50 MPa 



39 

 

Doba poklesu je přibližně 90ms. 

Velmi podobný je i průběh tlaku při vypnutí z 27 MPa, viz Obr. 23. 

 

Obr. 23 – Graf průběhu tlaku při sepnutí spouště pro 27 MPa 

Při vypnutí můžeme vidět, že nejprve klesá tlak u čerpadla a na konec hadicového 

vedení přichází pokles tlaku se zpožděním přibližně 12 ms pro oba tlaky. Pokles tlaku trvá 

kratší dobu než při 50 MPa, a to přibližně 70 ms. 

Při závěrečném měření bylo neplánovaně vyzkoušeno havarijní vypnutí ovládací 

spouští. Při tlaku 50 MPa došlo k roztržení těsnícího O-kroužku ve vrchní části komory. 

Naštěstí došlo k protržení ze zadní strany z pohledu od čerpadla a veškerá voda stříkala 

pouze na krabici servopohonu. Jak dopadl roztržený O-kroužek, je možno vidět na Obr. 24. 
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Obr. 24 – Roztržený O-kroužek 

5.3.8 Shrnutí 

V předchozích kapitolách byly postupně uvedeny dílčí experimentální výsledky 

a provedeno jejich vyhodnocení. Pro lepší přehlednost by bylo dobré shrnout nejdůležitější 

poznatky získané v experimentální části práce. 

Jako první bych uvedl tlak dosažený na čerpadle. I při stejném nastavení 

frekvenčního měniče nebyl tlak naměřený čidlem umístěným v kostce na čerpadle stejný. 

Při maximálním tlaku, dle výrobce 50 MPa, a po zprůměrování hodnot ze tří intervalů 

měření, bylo zjištěno, že se tlak pohyboval v rozmezí 53,71 – 55,02 MPa. Pro měření 

s frekvenčním měničem nastaveným na 34 Hz se tlak pohyboval v rozmezí 27,97 – 

28,57 MPa, přitom dle výpočtu pomocí kalibrační křivky uvedené v příloze 3 by měl být 

tlak na čerpadle 27,59 MPa. 

Druhou a největší částí jsou naměřené hodnoty tlakové ztráty při jednotlivých 

zapojeních jedné či dvou hadic. Na začátku práce je prezentován výpočet pro hodnotu 

danou výrobcem čerpadla tedy 50 dm3/min a pro vnitřní průměr hadice 12 mm, který 

je udáván na hadicích použitých pro měření Při měření byl průtok mírně odlišný, 

viz kapitola 0. Tedy přibližně 55 dm3/min pro maximální výkon a 37 dm3/min při měření 

tlaku 27 MPa. Tyto hodnoty mírně změnily teoreticky určenou tlakovou ztrátu třením. Pro 

maximální výkon čerpadla je hodnota vypočtené tlakové ztráty, průměr ze dvou vzorců dle 

Blasiuse a dle Drewa, 0,0509 MPa/m. Hodnota vypočtená z naměřených dat je 
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0,0653 MPa/m, respektive 0,0572 MPa/m. Pro průtok odpovídající tlaku 27 MPa je 

hodnota vypočtené tlakové ztráty 0,0249 MPa/m a hodnota určená z naměřených dat 

0,0432 MPa/m, respektive 0,0384 MPa/m. Vidíme, že hodnoty tlakové ztráty třením 

určené z naměřených dat jsou vyšší, než hodnoty vypočtené teoreticky. Vysvětlení je 

jednoduché, skutečná drsnost vnitřní stěny hadic je větší, než předpokládáme při 

teoretickém výpočtu. Výsledky teoretického výpočtu mohou být ovšem odlišné ještě 

z jiného důvodu a to kvůli lišícímu a měnícímu se vnitřnímu průměru hadic. 

V katalogovém listu jedné z použitých hadic, viz Příloha 4, vidíme udávaný vnitřní průměr 

12,3-13,5 mm. Tyto hodnoty mohou ovlivnit podstatně teoretické výpočty. Teoretické 

výpočty jsou provedeny pro vnitřní průměr 12 mm (jak je uvedeno na hadici DN 12). Pro 

výpočet místních a třecích ztrát je z těchto výpočtů použita rychlost proudění. Jelikož nám 

vnitřní průměr změní rychlost proudění pro oba tlaky stejně, tak tato změna nemá vliv na 

výpočty z naměřených dat. 

Na začátku práce je uvedena tlaková ztráta pro 100 m hadicového vedení systému 

Cobra. Tato hodnota udávaná výrobcem je 40 bar, tedy 4 MPa, a obsahuje jak třecí tak 

místní ztráty. Tlaková ztráta způsobená třením pro 100 m hadice z námi určených hodnot 

při 27 MPa je 3,84 MPa, pokud připočteme místní ztráty, dostáváme hodnotu 4,23 MPa. 

Námi naměřené třecí ztráty jsou menší, než udává výrobce systému CCS Cobra. Rozdíl 

mezi hodnotou udávanou výrobcem a námi naměřenou je způsoben specifikem systému 

Cobra. Na rozdíl od našeho měření, kdy v hadicích proudila čistá voda, v systému Cobra 

je přimíseno abrazivo již za čerpadlem a proudí tedy ve směsi s vodou celým hadicovým 

vedením. Vliv abraziva na třecí ztráty ovšem nebylo možno v této práci posoudit, lze však 

očekávat, že třecí ztráty budou pro vodu s abrazivem vyšší. 

Další oblastí, ve které se projevil vliv hadicového vedení, je časový průběh tlaku 

při měření. Měření s různými hadicemi o různé délce mělo vliv nejenom na zpoždění, o 

které se lišil signál jednotlivých čidel, ale i na rozptyl, nebo rozkmit, průběhu tlaku. 

Nejvýrazněji to bylo poznat při tlaku 50 m a měření na hadici o délce 20 m. Všechna 

ostatní měření mají podobný průběh tlaku, pouze toto měření se výrazně od ostatních liší. 

Poslední parametr, který byl z měření vyhodnocen, je doba za jakou dojde po 

vypnutí ovládací spouště k poklesu tlaku. Z maximálního tlaku trvá pokles přibližně 90 ms, 
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v případě 27 MPa je tento čas kratší, a to 70 ms. Tyto hodnoty můžeme porovnat 

s hodnotami naměřenými a vypočtenými v [10] . V tomto článku se uvádí, že doba poklesu 

tlaku z 22 MPa na bezpečnou hodnotu pro hasiče předpisově vystrojeného pro práci se 

zařízením CCS Cobra je přibližně 60 ms. Vidíme tedy, že doba potřebná pro pokles tlaku 

z vyššího tlaku je delší, tak jak bylo v článku předpokládáno. 

V rámci experimentální části práce bylo provedeno celkem 12 různých měření, 

která obsahovala vždy několik měřících intervalů (minimálně 4). Celkem tedy bylo 

vyhodnocováno více než 40 vyhodnocovaných intervalů. Vezmeme-li v úvahu počet 

naměřených hodnot pro takovýto interval, dostáváme se přes 2.106 naměřených hodnot. 

Vzhledem k tomuto faktu a organizační a technické náročnosti (například upevnění 

komory) měření se zapojením převýšení nebylo provedeno. Dalším argumentem byl malý 

vliv převýšení ve srovnání s ostatními ztrátami. 
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6 Návod pro používání realizovaného měřícího zařízení 

Čidla tlaku zakoupená pro účel této diplomové práce Fakultou bezpečnostního 

inženýrství bude v budoucnu možno použít pro další úlohy a práce, při kterých bude třeba 

měřit vysoký tlak. Z tohoto důvodu byl jako dílčí část této diplomové práce vytvořen 

návod na použití realizovaného měřícího zařízení. Návod je zařazen v Příloze 2. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv hadicového vedení na vysokotlaké 

řezací zařízení. Stěžejní experiment celé praktické části bylo měření tlaku na začátku, 

uprostřed a na konci hadicového vedení a následné vyhodnocení tlakové ztráty. Měření 

bylo provedeno pro dva tlaky: 27 MPa (pracovní tlak systému CCS Cobra) a 50 MPa 

(maximální výkon čerpadla). Naměřené hodnoty byly porovnány s teoretickými výpočty, 

viz Tab. 16. Fakt, že naměřené hodnoty jsou větší, je pravděpodobně způsoben ve 

skutečnosti drsnějším potrubím, než je bráno v úvahu při teoretickém výpočtu. 

Dále jsou naměřené hodnoty porovnány s údajem udávaným výrobcem systému 

Cobra. Pro 100 m hadicového vedení jsou námi naměřené třecí ztráty 3,84 MPa, výrobcem 

udávaná hodnota je 4 MPa. Třecí ztráty vypočtené z naměřených dat jsou menší než 

hodnoty udávané výrobcem, což je způsobeno specifikem systému Cobra, u kterého 

dochází k přimísení abraziva hned za čerpadlem a hadicemi tedy proudí směs vody 

a abraziva. Tuto konfiguraci bohužel nebylo možno naměřit a mohlo by to být vhodné 

téma například pro dizertační práci. Z naměřených hodnot tedy vyplývá, že při použití 

pouze vody bez abraziva by bylo možné prodloužit maximální délku hadicového vedení 

systému Cobra nad 300 m, které udává výrobce, ovšem pouze mírně. 

Z měření ovšem nebyla vyhodnocena pouze tlaková ztráta, ale i vliv hadicového 

vedení na průběh tlaku, zpoždění s jakým se liší průběhy tlaku na začátku a konci 

hadicového vedení, dále průběh tlaku při zapnutí a vypnutí ovládací spouště, jakožto 

bezpečnostního prvku, který jsme při měření použili v praxi. Po prasknutí O-kroužku 

v horní části komory při tlaku 50 MPa bylo vypnutí spouští dostatečně vyzkoušeno v praxi. 

Poslední části práce bylo vytvoření manuálu pro použití v práci použité měřící 

soustavy pro další aplikace na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Pro potřeby této práce 

zakoupila Fakulta bezpečnostního inženýrství dvě vysokotlaká čidla, která určitě najdou 

uplatnění i v dalších aplikacích. Manuál se snaží popsat celý proces měření, od propojení 

celé měřící soustavy dohromady, přes samotné měření a jeho záznam, až po export 

naměřených dat a následné zpracování. Návod je zpracován tak, že předpokládá žádné 

předchozí zkušenosti s měřícím systémem LabView. 
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Seznam použitých fyzikálních veličin 

Q [m3.s-1] objemový průtok 

S [m2]  plocha 

v [m.s-1] rychlost 

p [Pa]  tlak 

ρ [kg.m-3] hustota 

g [m.s-2] tíhové zrychlení 

h [m]  výška 

ez [J]  ztrátová energie 

hz [m]  ztrátová výška 

Re [-]  Reynoldsovo číslo 

l [m]  délka potrubí 

d [m]  průměr potrubí 

λ [-]  součinitel ztráty třením 

ζ [-]  místní ztráty 

α [-]  součinitel místních ztrát 

pzt [MPa] tlakové ztráty 

pmz [MPa] místní ztráty 

ptrz [MPa] třecí ztráty 
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1  Popis měřící soustavy 

Čidla: 

• BD SENZORS DMP 333 

• Rozsah tlaku 0 – 600 bar (0 – 60 MPa) 

• Připojení 3 vodiče, konektor dle ISO 4400 

• Tlaková přípojka: G1/2“ dle DIN 3852 

• Napájení 14 – 30 V 

• Přesnost <± 0,35 % FSO 

• Časová odezva < 3 ms 

Zapojení: čidlo má připojení na 4 dráty. Dvě jsou napájení + a napájení -. Třetí je 

signál s + polaritou. A čtvrtý je kostra/stínění.  

PC s měřící kartou NI 

Napájecí stabilizovaný zdroj s výstupním napětím v intervalu 14 – 30 V 

2 Postup zapojení, oživení a nastavení 

Pořadí připojování a zapínání jednotlivých součástí celého měřícího systému je 

důležité dodržet. Jako první zapojíme konektory na čidla a připojíme čidla do svorkovnice, 

která je součástí měřící karty od výrobce National Instrument. V případě našeho měření 

byly použity vstupy ai0 (piny 68 (signal +) a 67 (napájení -)), ai1 (33+ a 32-), a ai2 (65+ 

a 64-). Zapojení můžete vidět na Obr. 1.  
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Obr. 1 – Zapojení svorkovnice 

Svorkovnicí před kartou je připojeno napájení pro jednotlivá čidla, což je další krok 

pří zapojování. 

Dalším krokem je vložení karty do slotu ExpressCard, pomocí které probíhá 

komunikace mezi PC a měřící kartou National Instrument. Důležité je nesahat na kartu 

holou rukou a uchopit jí pouze za část s připojovacím konektorem. Nyní spojíme celou 

soustavu dohromady. Nejprve zapneme zařízení National Instrument, vyčkáme přibližně 

minutu a jako poslední zapneme PC. Postup je naznačen na Obr. 2, na kterém můžeme 

vidět, že při měření byla čidla připojena na napětí 24 V. 
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Obr. 2 – Postup propojování celého systému 

Vypínání probíhá v opačném pořadí, nejprve PC, po cca minutě zařízení National 

Instrument, nakonec po další cca minutě můžeme odpojit a vytáhnout kartu ze slotu 

ExpressCard. Opět s ní manipulujeme velmi opatrně a vložíme zpět do antistatického 

pytlíku. 

V případě nejasností se zapojením je možno správnost ověřit přímo v programu 

SignalExpress. V záložce Connection Diagram jsou vyobrazeny piny pro zapojení 

jednotlivých vstupů, příklad pro vstup ai0 je uveden na Obr. 3. 
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Obr. 3 – Příklad zapojení zobrazeného v programu SignalExpress 

3 Nastavení programu 

Po zapojení a oživení celého systému je na řadě nastavení programu, pomocí 

kterého budou naměření data zaznamenávána. V programu SignalExpress 2012 vytvoříme 

nový projekt. Na Obr. 4 vidíme okénko pro nastavení tohoto projektu. 
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Obr. 4 Nastavení parametrů měření 

Nejprve je třeba nastavit vstupy, které chceme používat. Dále rozsah měřeného 

napětí dle používaných čidel, v našem případě 0 – 10 V. Poté Terminal Configuration na 

hodnotu RSE. Poslední krokem je nastavení kontinuálního měření a vzorkovací frekvence 

ve spodní části okna. V dalších záložkách tohoto okna je možné nastavit zpoždění začátku 

snímání a další parametry, které pro naše měření nejsou podstatné a nebyly použity. 

Po nastavení již můžeme spustit zaznamenávání tlačítkem Run vlevo nahoře, viz 

Obr. 5. Uvedené tlačítko se po spuštění promění na Stop, kterým zaznamenávání zase 

ukončíme. 
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Obr. 5 – Spuštění zaznamenávání 

Po stisknutí tohoto tlačítka se nám zobrazí nabídka, viz Obr. 6, kde nastavíme 

vstupy, které chceme měřit zaškrtnutím políčka ve vrchní části a uvedeme název měření, 

případně popis měření. 

 

Obr. 6 – Pojmenování a popis záznamu 
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4 Vyhodnocení výsledků 

Jak už vyplývá z předchozí kapitoly, každou vteřinu záznamu představuje 20 000 

hodnot zaznamenaných pro každé čidlo. V případě delších záznamů, klidně 60 s, 

představuje tento objem dat problém pro export do Excelu. Proto pro export byl použit 

krok Save to ASCII/LVM viz Obr. 7.  

 

Obr. 7 – Krok pro export 

Přepneme se ze záznamu do prohlížení, přidáme krok s tímto názvem a zobrazí se 

nám nastavení. Nejprve je třeba vybrat vstupy, které chceme exportovat, tento krok je 

zobrazen na Obr. 8.  
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Obr. 8 – Nastavení exportu – výběr signálu 

Poté ve druhé záložce nastavíme umístění, do kterého budou jednotlivé textové 

soubory uloženy. Dále zvolíme možnost Next avalible file name, per iteration, díky které 

budeme moc exportovat celý záznam pouhým přehráním pomocí tlačítka, které v režimu 

záznamu slouží pro spuštění zaznamenávání. Jako další vybereme typ souboru 

GenericASCII (.txt). Poté zvolíme typ Tab, zaškrtneme Include Signal Names (popis 

signálu v textovém souboru). Možnost One column only pro X Value Columns nám 

způsobí vypsání pouze jednoho sloupce času, což je vhodné pro snížení velikosti 

výsledných souborů. Jako poslední si vybereme, jestli chceme vypsat relativní nebo 

absolutní čas. Nyní můžeme spustit přehrání záznamu a do námi zvoleného umístění se 

vytvoří textové soubory, vždy jeden soubor pro jednu vteřinu záznamu. Data obsažená 

v těchto textových souborech už můžeme zpracovat pomocí Excelu, případně programu 
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Origin, který je vhodnější a dokáže zpracovat i data z několika textových souborů 

najednou. Nastavení je přehledně zobrazeno na Obr. 9. 

 

Obr. 9 – Nastavení exportu 

Jak program SignalExpres tak program Origin poskytují celou řadu možností, jak 

naměřená data dále vyhodnocovat. Popis těchto možností však již přesahuje rozsah tohoto 

manuálu. 
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Prvním úkolem při měření, bylo určit správné nastavení frekvenčního měniče pro 

měření za tlaku 27 MPa. Postupně byl odečten tlak na tlakoměru umístěném na těle 

čerpadla. Naměřená data jsou uvedena v Tab. 1. 

Tab. 1 – Závislost frekvence nastavené na měniči na tlaku na čerpadle 

Frekvence Tlak 
Hz bar 

20 100 
25 160 
30 220 
35 290 
40 365 
45 440 
50 525 

 

Tato data byla zobrazena v grafu a vytvořena kvadratická spojnice trendu s rovnicí 

regrese viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 – Graf závislosti tlaku na frekvenci 

Pomocí této regresní rovnice byla vypočtena frekvence pro měření 27 MPa a to 

34 Hz. Tato frekvence odpovídá tlaku 27,6 MPa. 
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