
A1 Teorie popisující Lavalovu dýzu při proudění plynu 

Jak již bylo zmíněno, Lavalova dýza je zařízení, ve kterém dochází ke změně 

kinetické energie na tlakovou. Existuje zde přitom kritický stav látky, která prochází 

tryskou. Kritický stav v proudícím plynu je definován v místě, kde: w = a = w*. 

 
 

Obr. 11.1 Funkce Lavalovy dýzy [11] 

Kritickou rychlost resp. rychlost zvuku určíme z kritických veličin stavu: 
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kde κ  je izoentropický exponent, r měrná plynová konstanta, p0 je tlak za 

normálních podmínek a p* kritický tlak. Pro další kritické parametry T* - kritická teplota a 

ρ* - kritická hustota platí: 
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kde ρ0 je hustota za normálních podmínek a T0 je teplota za normálních podmínek. 

Kritická rychlost pro vodu je dosažena při kritickém tlaku p*, který určíme z kritického tlakového 

poměru, tedy: 
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Machovo číslo, symbol M nebo častěji Ma, je bezrozměrná fyzikální veličina, 

udávající poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže 

prostředí; např. v letectví je to poměr rychlosti letu k rychlosti zvuku. 

 
a
vM =a  (11.5)

kde v - je rychlost kapaliny, 

 a - je rychlost zvuku v kapalině. 

Rychlosti, pro které je Machovo číslo (dále Ma) menší než 1, jsou podzvukové, je-li 

Ma větší než 1, jedná se o rychlosti nadzvukové. Znamená to, že veličiny, které jsou 

kritické, změní proudění podzvukové v proudění nadzvukové. Celá dýza je vlastně 

„trubička“, ve které se po její délce mění průřezy. Ke změně energie dochází, jakmile 

kapalina těmito průřezy prochází. Jakmile kapalina proudí do zúžení, klesá její tlak a 

teplota a úměrně tomu roste její rychlost teoreticky až na rychlost, kde je Machovo číslo 

Ma = 1. Toto se děje až do konce zúžení, kde voda prudce opět změní své parametry. Za 

zúžením, vystačí-li tlakový spád na další urychlení proudu, jak je vidět z obr. 11.1, roste 

rychlost díky stále klesajícímu tlaku i teplotě a také tomu, že do ní proud vstupuje s 

rychlostí Ma > 1. Jednou nebo vícekrát zužujícího se kanálu s vyústěním do volného 

prostoru nebo potrubí je využíváno například u proudových motorů. V celém spektru 

příkladů lze řešit proudění v takovém kanále jako jednorozměrné. Tento přístup používáme 

zpravidla i pro získání první představy o rozměrech zařízení, jehož detailní aerodynamický 

návrh pak provádíme přesnějšími metodami. 

 
Obr. 11.2 Řešení trysek a difuzorů pro nadzvukové a podzvukové proudění 

V prvním případě může tekutina vytékat nanejvýš rychlostí kritickou, pak dochází k 

zahlcení. Je-li tlakový poměr nižší než kritický, nelze tedy použít rovnice St. Vénantovy - 



Wantzelovy. Tu použijeme jen pro případ nadkritického tlakového poměru, nebo je-li 

použito trysky Lavalovy. Základním vztahem, který propojuje geometrické i kinematické 

parametry je tento: 
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A2 Definice jednotlivých prvků a snímačů v obvodě 

Odstředivé čerpadlo typu CR 

 

Článkové vertikální odstředivé čerpadlo řady CR od firmy Grundfos viz obr. 11.3 

je určeno pro širokou oblast použití. Čerpadla jsou vhodná pro dopravu, cirkulaci a 

zvyšování tlaku studených nebo horkých čistých kapalin. Všechny trojfázové motory 

dodávané firmou Grundfos lze připojit na frekvenční měnič a tím měnit otáčky 

elektromotoru potažmo průtok. 

 
Obr. 11.3 Článkové vertikální odstředivé čerpadlo řady CR [19] 

Technické údaje: 

- typ: vertikální odstředivé čerpadlo CR 20-5 A-F-A-E HQQE 

- maximální průtok:  hmQ /150 3
.max =

- jmenovité otáčky: njmenovité= 29198 ot.min-1

- dopravní výška:  mH 6,62=

- teplota kapaliny: T =  CažC oo 18040 +−

- výkon elektromotoru: kWP 5,5=  

 

Průmyslový snímač tlaku (p1) 

Technické údaje: 

- typ: TMG 567 Z3G 

- rozsah: (-1·105; 5·105) Pa 

- výstup: (0…20) mA 

- výrobce: CRESSTO 

 

 

 



Průmyslový snímač tlaku (p2, p3) 

Průmyslový snímač tlaku typu DMP_331 viz obr. 11.4 je určen pro universální 

využití ve všech oblastech průmyslu. Výhodou je nízká chyba vlivem okolní teploty a 

dlouhodobá linearita. Používají se v hydraulických a pneumatických zařízeních, u 

pracovních strojů a lisů apod. 

 
Obr. 11.4 Průmyslový snímač tlaku [19] 

Technické údaje: 

- typ: DMP_331 

- přesnost:  %2

- výstup: ( )mA20...0  

- jmenovitý rozsah: ( ) .10000...0 absPa  

- výrobce: BD SENZORS 

 

Indukční průtokoměr FLONET 

Indukční průtokoměry řady FLONET FN 20xx viz obr. 11.5 jsou určeny 

k průmyslovému měření průtoku elektrických vodivých kapalin ve vodním a tepelném 

hospodářství, potravinářském a chemickém průmyslu. Splňují náročné požadavky na 

vysokou přesnost, dlouhodobou stabilitu a hygienickou nezávadnost. Tyto průtokoměry 

umožňují měření v obou směrech proudění média. 



 
Obr. 11.5 Indukční průtokoměr řady FLONET [19] 

Technické údaje: 

- jmenovitá světlost DN: 12006 DNDN −  

- jmenovitý tlak PN:  40,25,16,10,6

- minimální vodivost měřené kapaliny Q: cmS /20 μ  

- teplota okolí:  CT o505 ÷−=

Lavalova dýza 

Lavalova dýza, viz obr. 11.6, byla vyrobena firmou Freso s.r.o dle výkresové 

dokumentace z materiálu tecanat. Tento materiál je amorfní, má vynikající rázovou 

pevnost a dá se použít až do provozní teploty 120 °C. Dýza je rozmontovatelná na tři 

základní části a to z důvodu vyměnitelnosti prostřední části (škrtícího průřezu). Toto řešení 

umožňuje do budoucna modelovat proudění v jiném druhu škrtícího průřezu. 

Technické údaje: 

- rozměry: (80 x 70 x 1000) mm 

- materiál: TECANAT 

- výrobce: FRESO, spol s. r. o. 

 
Obr. 11.6 Lavalova dýza [19] 

Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič typu YASKAWA VS mini J7 viz obr. 11.7 je z řady malých, 

jednoduchých a levných měničů kmitočtu všeobecného použití. Pulsně šířková modulace 



měniče J7 zabezpečuje při provozu nízký hluk motoru a vysoký počáteční moment. 

Skalární U/f řízení a jednoduchá regulace otáček jej dělá vhodným pro použití 

v nejrůznějších jednoduchých aplikacích. 

 
 

Obr. 11.7 Frekvenční měnič typu VS mini J7 [19] 

Technické údaje: 

- typ: Frekvenční měnič YASKAWA VS mini J7 

- rozsah výkonů: síť 3 x 400V / 0,2 – 4 kW 

- jmenovitý proud: 9,2 A 

- max. výstupní napětí: 3 x 380 – 460 V 

- max. výstupní frekvence: 400 Hz 

- přetížitelnost: 150 % po dobu 1 min. 

Polypropylenová válcová nádrž s hadicí 

Polypropylenová nádrž viz obr. 11.8 je vyráběna skružováním a svařováním desek. 

Vyrábí se v širokém spektru velikostí a je určena pro široký sortiment použití např. pro 

pitnou i užitkovou vodu. 

Technické údaje: 

- objem nádrže: 1000 litrů 

- materiál: polypropylen 

- výrobce: SOVEKO PLAST s. r. o. 

  
Obr. 11.8 Polypropylenová válcová nádrž [19] 



Potrubí 

Technické údaje: 

- typ: NASSA 

- rozměry: 60 / 68, 2 mm 

- pracovní tlak: (-0,7·104;5·104) Pa 

- materiál: PVC, bílá spirála / transparentní stěna hladká 

- výrobce: Gumex, spol s. r. o. 

 
 

Obr. 11.9 PVC potrubí [19] 

Hliníkový rám 

Technické údaje: 

- typ: profilový rám 

- materiál: hliník 

- výrobce: PKS servis 

 
Obr. 11.10 Hliníkový rám [19] 



A3 Základní uživatelské nástroje programu GAMBIT 

Uživatelské nástroje jsou rozděleny do čtyř základních skupin. Tyto nástroje 

představují základní operace pro práci v programu GAMBIT. Jednotlivé skupiny na sebe 

postupně navazují při tvorbě základní geometrie a výpočtové sítě. První skupinou je tvorba 

geometrie, druhou skupinou je tvorba sítě, následně řešitel nadefinuje okrajové podmínky a 

poslední skupinou jsou uživatelské nástroje, viz obr. 11.11. 

 
Obr. 11.11 Uživatelské nástroje [9] 

Další významnou skupinou uživatelských nástrojů v softwaru GAMBIT je panel 

nástrojů pro síťování viz obr. 11.13. Při modelování výpočetní sítě si řešitel zpravidla 

vytvoří nejprve síť na křivce. Můžeme použít rovnoměrné rozdělení uzlů, nerovnoměrné 

rozložení se zhuštěním k jednomu konci nebo k oběma koncům a také zhuštění směrem do 

středu geometrie. Zhuštění sítě bylo důkladně testováno vzhledem k přesnosti a kvalitě sítě 

viz kapitola 11.13. Když máme takto vytvořenou síť na jednotlivých entitách, následuje 

modelování povrchové sítě. U povrchové sítě lze použít pouze čtyřúhelníkové nebo 

trojúhelníkové prvky, nebo kombinace obou druhů prvků na dané ploše viz obr. 11.12. 

Pokud řešitel modeluje 3D úlohu, následuje pak ještě vytvoření objemové sítě na dané 

geometrii. 

 
Obr. 11.12 Základní 2D elementy [9] 



 
Obr. 11.13 Panel nástrojů k síťování [9] 

Vytvořenou výpočetní síť (2D nebo 3D) můžeme následně editovat a upravovat 

pomocí dalších nástrojů. Popis jednotlivých nástrojů je na obr. 11.14. 

 
Obr. 11.14 Popis jednotlivých nástrojů [9] 

Gambit je také nástrojem k definování vlastností stěn v souvislosti s okrajovými 

podmínkami a definování vnitřních oblastí pro případně vícefázové proudění nebo pro 

stěny s přestupem tepla. Tedy lze definovat dva typy okrajových podmínek viz obr. 11.15: 



• okrajové podmínky na hranici, 

• podmínky pro l

 s ”-specifikuje odpovídající fyzikální 

 ontinuum types ”-specifikuje oblasti proudění tekutin a vedení 

Obr. 11.15 Panel okrajových podmínek [9] 

 ob asti kontinuity, specifikace oblasti proudění nebo pevné látky. 

,,Boundary type

 veličiny na hraničních oblastech výpočtové sítě. 
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 v pevných materiálech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A4 Kontury statického tlaku a rychlosti 

Varianta B 

 

Obr. 11.16 Kontury statického tlaku (pmax.=170620,9 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

     

 
Obr. 11.17 Kontury rychlosti (vmax.=17,99 m/s) 



Varianta C 

 
Obr. 11.18 Kontury statického tlaku (pmax.=173621,5 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

 
Obr. 11.19 Kontury rychlosti (vmax.=18,27 m/s) 

 



Varianta E 

 

Obr. 11.20 Kontury statického tlaku (pmax.=164507,7 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

 
Obr. 11.21 Kontury rychlosti (vmax.=17,98 m/s) 

 

 



Varianta F 

 

Obr. 11.22 Kontury statického tlaku (pmax.=167251,5 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

 
Obr. 11.23 Kontury rychlosti (vmax.=17,98 m/s) 

 



Varianta G 

 

Obr. 11.24 Kontury statického tlaku (pmax.=164719,9 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

 
Obr. 11.25 Kontury rychlosti (vmax.=17,97 m/s) 

 



Varianta H 

 

Obr. 11.26 Kontury statického tlaku (pmax.=172067,5 Pa, pmin.=2367,8 Pa) 

 
Obr. 11.27 Kontury rychlosti (vmax.=18,31 m/s) 

 


