
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

V současné době, kdy je hospodárné využívání energií prvořadým úkolem průmyslu, 

je často nutné stanovit ztráty vznikající při proudění tekutin. Tyto ztráty nám způsobují potíže 

s dopravou tekutin do míst určených k jejich využití. Velikost těchto tlakových ztrát ovlivňuje 

řada činitelů, které se řídí určitými zákonitostmi a navzájem se ovlivňují. 

Tato práce se zabývá postupem měření tlakové ztráty proudícího vzduchu 

experimentálním zařízením a stanovením hodnot veličin ovlivňujících velikost tlakové ztráty, 

následkem průtoku tekutiny filtrační vložkou. Metodika řešení je demonstrována na modelu 

určeného k simulaci podmínek čištění zemního plynu. 

Klíčová slova 

 diferenční tlak, tlaková ztráta, měření, tekutina, experimentální zařízení, zemní plyn 

 

Abstract 

At a time the economical use of energy a priority, it necessary to provide for losses 

from fluid flow. The losses are causing problems the transport of fluids in places designated. 

The size of such the pressure losses are affected by many factors, which are governed by 

certain laws and affect each other . 

This work deals with the procedure of measurement of pressure loss of air flow 

experimental equipment and the setting of parameters affecting the size of the pressure loss 

due to flow fluid filter cartridge. Solution metodology is demonstrated on a model designed to 

simulate conditions of natural gas purification. 

Key words 

 differential pressure, pressure loss, measurement, fluid, experimental equipment, 

natural gas 



 

 

1 

1   Úvod ...................................................................................................................................... 3 

2   Měření tlaku tekutin ............................................................................................................ 4 

2.1   Tlak ................................................................................................................................ 4 

2.2   Základní druhy tlaku ................................................................................................... 4 
2.2.1   Geometrický tlak ..................................................................................................... 5 
2.2.2   Statický tlak ............................................................................................................. 5 
2.2.3   Dynamický tlak ....................................................................................................... 6 
2.2.4   Ztrátový tlak ............................................................................................................ 6 

2.3   Přístroje k měření tlaku ............................................................................................... 7 
2.3.1   Pístové tlakoměry .................................................................................................... 7 
2.3.2   Deformační tlakoměry ............................................................................................. 8 

2.3.2.1   Trubicové tlakoměry......................................................................................... 8 

2.3.2.2   Membránové tlakoměry .................................................................................... 8 
2.3.2.3   Krabicové tlakoměry ........................................................................................ 9 
2.3.2.4   Vlnovcové tlakoměry ....................................................................................... 9 
2.3.2.5   Vlastností deformačních tlakoměrů ................................................................ 10 

2.4   Kapalinové tlakoměry ................................................................................................ 10 
2.4.1   U-trubicové tlakoměry ........................................................................................... 10 
2.4.2   Nádobkové tlakoměry............................................................................................ 10 
2.4.3   Kapalinový tlakoměr se šikmou trubicí ................................................................. 11 

2.4.4   Zvonové tlakoměry ................................................................................................ 11 
2.4.5   Prstencové tlakoměry ............................................................................................ 11 

2.4.6   Převodníky tlaku .................................................................................................... 12 
2.4.6.1   Odporové převodníky tlaku ............................................................................ 12 
2.4.6.2   Indukční převodníky tlaku .............................................................................. 13 

2.4.6.3   Kapacitní převodníky tlaku ............................................................................ 13 

2.4.6.4   Piezoelektrické převodníky tlaku ................................................................... 13 
2.4.6.5   Rezonanční převodníky tlaku ......................................................................... 13 
2.4.6.6   Optické převodníky tlaku ............................................................................... 13 

2.4.7   Digitální tlakoměry ................................................................................................ 14 
2.4.7.1   Převodník tlaku ............................................................................................... 14 
2.4.7.2   Analogově-digitální převodník ....................................................................... 14 

2.4.7.3   Korekční obvody ............................................................................................ 14 
2.4.7.4   Periferní obvody ............................................................................................. 14 

2.4.7.5   Komunikační část ........................................................................................... 14 
2.4.8   Barometry .............................................................................................................. 14 

2.4.8.1   Rtuťové barometry ......................................................................................... 15 

2.4.9  Vakuometry ............................................................................................................ 15 
2.4.9.1   Kompresní Mac Leodův vakuometr ............................................................... 15 

2.4.9.2   Ionizační vakuometry ..................................................................................... 15 
2.4.9.3   Tepelné vakuometry ....................................................................................... 16 

2.4.10   Diferenční tlakoměry ........................................................................................... 16 
2.4.10.1   Clonové průtokoměry a dýzy ....................................................................... 16 
2.4.10.2   Měření průtoku Prandtlovou trubicí ............................................................. 17 
2.4.10.3   Kolenové průtokoměry ................................................................................. 17 
2.4.10.4   Inteligentní vysílače tlaku a tlakové diference ............................................. 17 



 

 

2 

3   Tlakové ztráty .................................................................................................................... 19 

3.1   Tlaková ztráta ............................................................................................................. 19 

3.2   Ztrátová výška ............................................................................................................ 19 

3.3   Místní ztráty ................................................................................................................ 20 
3.3.1   Součinitel místní ztráty .......................................................................................... 20 

3.4   Ztráta třením .............................................................................................................. 24 
3.4.1   Celková hydraulická ztráta .................................................................................... 25 
3.4.2   Ztráta při proudění filtrem ..................................................................................... 26 

4   Fyzikální model filtračního zařízení ................................................................................ 28 

4.1   Popis experimentálního zařízení ............................................................................... 28 

4.2   Měřicí přístroje ........................................................................................................... 32 
4.2.1   Měřicí ústředna Grant 1250 ................................................................................... 32 

4.2.2   Převodník diferenčního tlaku................................................................................. 32 
4.2.3   Měřiče tlaku ........................................................................................................... 32 
4.2.4   Termočlánky .......................................................................................................... 33 

5   Měření a vyhodnocení výsledků ....................................................................................... 34 

5.1   Průběh měření ............................................................................................................ 34 

5.2   Zpracování výsledků měření ..................................................................................... 35 

5.3   Výpočet hodnot propustnosti a součinitele odporu filtrační vložky ...................... 39 

6   Závěr ................................................................................................................................... 44 

7   Seznam použité literatury ................................................................................................. 45 



 

 

3 

1   ÚVOD 

 V technické praxi měření tlaku, podtlaku a tlakových diferenci patří k nejběžnějším 

provozním měřením. Měřiče tlaku se používají ke kontrole a zajištění bezpečnosti provozu 

tlakových zařízení. Jsou to nádrže, potrubí, kompresory. Údaje o přetlaku nebo podtlaku se 

využívají pro regulaci různých agregátů. Do výrobních procesů se přivádí velké množství 

topných plynů, olejů, vzduchu, páry a dalších médií. Množství těchto přiváděných médií je 

nutno neustále sledovat, aby byla možná regulace jejich přísunu. V současné době, kdy je 

hospodárné využívání energií prvořadým úkolem průmyslu, často potřebujeme zjistit tlakové 

ztráty vznikající při proudění tekutin. Tyto ztráty nám působí potíže s dopravou tekutin do 

míst, kde je chceme využívat. Velikost tlakové ztráty ovlivňuje řada činitelů (rychlost 

proudění a teplota média, materiál a průměr potrubí atd.), pro které platí určité zákonitosti, 

které se navzájem ovlivňují. Abychom dovedli tyto zákonitosti využít, je nutné se s danou 

problematikou seznámit  

 Vztahy mezi objemem a tlakem byly objeveny již v polovině 17. století Angličanem 

R. Boylem a nezávisle na něm Francouzem E. Mariottem. Závislost objemu plynu na teplotě 

definoval J. L. Gay-Lussac. Problematika tření a setrvačností tekutiny je teoreticky odvozena 

I. Newtonem. Mechanika tekutin v oblasti ideální tekutiny je založena na pohybových 

rovnicích L. Eulera a D. Bernouliho. Pohybové rovnice pro proudění skutečné tekutiny 

vycházejí z prací C. L. Naviera a G. G. Stokese. S rozvojem letectví objevuje O. Reynolds 

dva druhy proudění tekutiny a stanovuje podmínky jejich přechodu.  

 Na základě prací a objevů jmenovaných vědců a mnoha dalších, kteří se věnovali 

problematice proudění tekutin, můžeme s využitím jejich poznatků provádět měření a 

jednotlivé vlivy popsat jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Měření veličin charakterizujících 

stav tekutin tedy není záležitost nová a není ani jednoduchá. Přesné měření vyžaduje 

respektování zákonitosti proudících médií a také při výběru vhodného měřidla je tedy nutné 

vzít v úvahu i vliv jednotlivých faktorů. 
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2   MĚŘENÍ TLAKU TEKUTIN 

 Dnes patří měření tlaků k nejširším oborům měřicí techniky. Ovšem potřeba měření 

tlaku vyvstala s rozvojem parních strojů, kdy nároky na bezpečnost nové techniky vedl k 

požadavku měřit také vysoké tlaky. Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme znát, 

základní druhy tlaku a požadované měřidlo. 

2.1   Tlak 

 Tlak je roven podílu síly působící kolmo na plochu. 

 S

gm

S

F
p




d

d
     (Pa) (1) 

kde m je hmotnost  (kg), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-2

), 

 S - plocha  (m
2
). 

 V praxi rovnici píšeme ve tvaru: 

 
ppp  a      (Pa) (2) 

Kde p je absolutní tlak  (Pa), 

 pa - atmosférický tlak  (Pa), 

 Δp - tlaková diference  (Pa). 

 Pokud je absolutní tlak větší než tlak atmosférický, má hodnota Δp charakter přetlaku 

a značíme ji s kladným znaménkem. V opačném případě se jedná o podtlak a značíme 

znaménkem záporným (obr. 1). 

 

Obr. 1  Přetlak a podtlak 

2.2   Základní druhy tlaku 

 V praktickém využití rozlišujeme tlak geometrický, statický, dynamický a ztrátový. 

Hodnoty jednotlivých tlaků při změně podmínek majících vliv na stav tekutiny se mohou 

měnit, ale celkový součet tlaku zůstává stejný. 

Δp 

 

Δp 

p = pa + Δp 

p = pa - Δp 

přetlak 

podtlak 

atmosférický tlak 
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2.2.1   Geometrický tlak 

 Je výsledkem působení tíhové síly tekutiny na jednotku plochy, to znamená, že 

geometrický tlak charakterizuje energii polohy. Pro vyvolaný tlak platí: 

 gh
S

gSh

S

gV

S

gm

S

F
p 








 


     (Pa) (3) 

kde: h - je výška sloupce tekutiny  (m), 

 ρ - hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

 g - tíhové zrychlení  (m.s
-2

). 

 Hodnota tlaku se mění s polohou, proto se nazývá geometrický tlak, a pokud platí, že 

hustota se změnou polohy zůstává konstantní, je geometrický tlak zapisován ve tvaru: 

 ghp  g      (Pa) (4) 

2.2.2   Statický tlak 

 Jeho velikost je dána rozdílem tlaku tekutiny v uzavřené nádobě proti okolnímu 

atmosférickému tlaku. Je tedy vyjádřením jeho potenciální energie  [1]. Může nabývat 

kladných nebo záporných hodnot podle toho, je-li hodnota tlaku v uzavřené nádobě větší či 

menší než okolní atmosférický tlak. Při měření je zapotřebí vzít v úvahu v kterém místě je 

tlakoměr připojen k nádobě (obr. 2). 

 

Obr. 2  Měření celkového statického tlaku 

 Pokud bude měřidlo připojeno ve vrchní části nádoby, je hodnota celkového tlaku 

určena pouze statickým tlakem. Geometrický tlak v horní části nádoby je zanedbatelný, neboť 

výška hI ≈ 0. Pro statický tlak pak platí vztah: 

 sk1a pghppp        (Pa) (5) 

kde: h - je výška sloupce kapaliny  (m), 

p 

h1 

pa 

hI 

hII 
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 ρk - hustota kapaliny v tlakoměru  (kg.m
-3

), 

 g - tíhové zrychlení  (m.s
-2

). 

 V případě připojení měřidla ve spodní části nádoby se statický tlak zvětší o hodnotu 

rovnu geometrického tlaku kapaliny v nádobě o výšce hII. Pak pro celkový statický tlak platí: 

 cs,IIg,sIIg,k1a ppppghppp        (Pa) (6) 

Označení celkový statický tlak neodporuje fyzikální podstatě obou tlaků, neboť jak statický, 

tak i geometrický tlak jsou vyvolány potenciální energií. 

2.2.3   Dynamický tlak 

 Vzniká a projevuje se pouze při proudění tekutiny, vyjadřuje její kinetickou energii. 

Při proudění tekutiny nastává změna potenciální energie v kinetickou. 

 
2

2

d

v
p





     (Pa) (7) 

kde ρ je hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

 v - rychlost tekutiny  (m.s
-1

). 

 Dynamický tlak stanovujeme z rozdílu celkového a statického tlaku (obr. 3). Pro 

celkový tlak platí 

 dsc ppp       (Pa) (8) 

takže dynamický tlak lze vyjádřit vztahem 

 ghppp  kscd       (Pa) (9) 

 

Obr. 3  Měření dynamického tlaku  [4] 

2.2.4   Ztrátový tlak 

 Charakterizuje ztráty tlaku třením a místními odpory  [1]. Tlaková ztráta, třením i 

místními odpory vzniká jen při proudění tekutiny, a je vyjádřena jako funkce dynamického 

tlaku. Pro výslednou hodnotu ztrátového tlaku platí: 

h 

pc 
ps 



 

 

7 

 
222

222

mz,třz,z

v

d

l
Λ

vv

d

l
Λppp

























     (Pa) (10) 

kde: Λ - je součinitel tření  (1), 

 ζ - součinitel místní ztráty  (1), 

 l - délka potrubí  (m), 

 d - průměr potrubí  (m). 

2.3   Přístroje k měření tlaku 

 Přístroje k měření tlaku dělíme podle několika hledisek  [2]. Podle druhu měřeného 

tlaku můžeme provést následující dělení: 

- tlakoměry absolutního tlaku 

- manometry - tlakoměry pro měření přetlaku 

- barometry - měřidlo atmosférického tlaku 

- vakuometry - měřidla absolutního tlaku menšího než atmosférický tlak 

- diferenční tlakoměry - měřidla rozdílu hodnot dvou současně působících tlaků. 

Podle výstupního signálu rozdělujeme měřidla tlaku do tří kategorií: 

- mechanické 

- hydrostatické 

- elektrické 

Nejčastěji měřidla tlaku dělíme podle jejich funkčního principu: 

- pístové tlakoměry 

- deformační tlakoměry 

- kapalinové tlakoměry 

- převodníky tlaku 

2.3.1   Pístové tlakoměry 

 Pístové tlakoměry vycházejí z definice tlaku, že tlak je dán poměrem síly působící 

kolmo na plochu. Tlak měřeného prostředí působí na píst, který je vyvažován závažím do 

stanovené polohy. Hmotnost závaží působící proti pohybu pístu určuje velikost tlaku 

působícího na píst. Vyvážení pístu nastane, pokud síla vyvozená hmotností závaží nastaví píst 

do předepsané polohy. Tato poloha je vhodným způsobem vyznačena. Pístový tlakoměr je 

výrobně náročný přístroj s vysokou přesností měření. Proto je jeho hlavní použití v oblasti 

etalonáže tlaku, a to až do vysokých tlaků, cca 100 MPa. 

 Využívají se v největší míře ke kalibraci deformačních tlakoměrů, snímačů tlaku 

s převodníky a pro řadu jiných aplikací. Podle velikosti měřeného tlaku se vyrábějí jako: 

– nízkotlaké 

– přetlakové 

– podtlakové 

– kombinované 

– diferenční 

– speciální 

 Výhodou pístových tlakoměrů je vysoká přesnost měření, dále umožňují měřit velmi 

vysoké tlaky i velmi malé tlaky, výhodná je i nezávislost na elektrické energii. Jejich 

nevýhodou je manipulace se závažím, možnost vzniku chyb při vyhodnocování a vysoká 

pořizovací cena. 
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2.3.2   Deformační tlakoměry 

 Funkčním principem deformačních tlakoměrů je využití pružné deformace, a tím 

změny geometrického tvaru tlakoměrných prvků, při působení měřeného tlaku. Vzniklé 

deformace musí být pod mezí pružnosti, aby nedošlo k plastické deformaci tlakoměrného 

prvku a tím k poškození měřidla. Významným jevem deformačních tlakoměrů je hystereze, 

projevující se při deformaci tlakoměrného prvku v povolených mezích. Hodnoty v určitých 

tlakových bodech při stoupajícím tlaku nejsou totožné s hodnotami při tlaku klesajícím. Je to 

způsobeno tím, že po odlehčení tlakoměrného prvku na výchozí hodnotu neklesá mechanické 

napětí v materiálu ihned, ale až po určitém intervalu. 

2.3.2.1   Trubicové tlakoměry 

 Deformačním prvkem je Bourdonova trubice, která je stočena do kruhového oblouku. 

Jeden konec trubice je uzavřen. Do otevřeného, upevněného konce je přiváděn měřený tlak. 

Vlivem působícího tlaku se trubice napřimuje a její uzavřený konec se začne vychylovat. Na 

(obr. 4), je znázorněna deformace trubice vlivem působení tlaku. 

 

Obr. 4  Deformace trubicového tlakoměru  [2] 

 Toto vychýlení je kromě tlaku také závislé na úhlu stočení trubice. Výchylka se 

přenese pomocí mechanického převodu na ukazatel. 

2.3.2.2   Membránové tlakoměry 

 V membránových tlakoměrech je místo trubice membrána z pružného materiálu 

kruhového tvaru, která je uložena mezi přírubami komory. Průhyb membrány je přenášen 

pákovým a ozubeným převodem na ukazatel. Materiál membrány bývá různý. Nejčastěji se 

používá kovová membrána. Membrány z plastu nebo pryže jsou doplněny pružinou, která 

vytváří jejich tuhost. 

 Deformace membrány je menší než deformace trubice, proto používáme mechanický 

převod větší než u trubicových tlakoměrů. Výhodou membránových tlakoměrů je malá 

setrvačná hmotnost membrány, proto jsou odolnější proti vlivům otřesů a vibrací. 

Membránové tlakoměry využíváme pro měření přetlaku i podtlaku, ale také existují 

konstrukce pro měření diferenčních tlaků a měření absolutních tlaků. 
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2.3.2.3   Krabicové tlakoměry 

 Deformačním prvkem krabicového tlakoměru je plochá kulatá krabice, jejíž dna tvoří 

dvě membrány. Tlak se přivádí do vnitřku krabice a způsobí pružnou deformaci na dnech 

krabice. Průhyb horního dna se přenese pákovým systémem na ukazatel (obr. 5). Vlivem 

působení přetlaku nebo podtlaku se krabice zvyšuje nebo snižuje. 

 Krabicové tlakoměry jsou nejcitlivější deformační tlakoměry. Kromě měření přetlaku 

a podtlaku, tyto tlakoměry také používáme k měření diference dvou tlaků. Z důvodu větší 

citlivosti je možné spojovat několik krabic do série. Krabicové tlakoměry jsou vhodné pro 

měření nižších tlaků, do 200 kPa. 

 

Obr. 5  Schéma krabicového tlakoměru  [2] 

2.3.2.4   Vlnovcové tlakoměry 

 Deformačním členem vlnovcových tlakoměrů je bezešvá tenkostěnná válcová nádoba 

s vyválcovanými vlnami na povrchu. Měřený přetlak působí vně vlnovce a při měření 

tlakového rozdílu působí vně vlnovce větší tlak. Pro menší tlaky využíváme pružnou 

deformaci samostatného vlnovce. Pro větší tlaky se vloží do vlnovce pružina (obr. 6). 

 
Obr. 6  Vlnovcový tlakoměr  [5] 

 Vlnovcové tlakoměry jsou vhodné pro menší tlaky, do 500 kPa. Vlnovec má dobrou 

linearitu a značnou přestavující sílu. Velké využití vlnovcové tlakoměry nacházejí v regulační 

technice jako hlavní prvek pneumatických regulačních systémů. 
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2.3.2.5   Vlastností deformačních tlakoměrů 

 Vzhledem k robustnímu provedení se vyznačují odolností k nešetrnému zacházení, 

jsou relativně levné a nejsou závislé na elektrické energii. Mají velký měřicí rozsah 

s dostatečnou přesností, vzhledem ke své jednoduchosti jsou spolehlivé. K nevýhodám 

deformačních tlakoměrů patří elastické dopružování a tím možnosti vzniku trvalé deformace 

s následkem omezení využití měřicího rozsahu dané charakterem provozu. 

2.4   Kapalinové tlakoměry 

 Jsou nejjednodušší tlakoměry, které se používají především jako laboratorní pro 

přesná měření malých a středních tlaků. Velikost tlaku je odvozena od výšky sloupce 

kapaliny  [7], nejčastěji destilované vody, rtuti nebo oleje. Někdy se také používá líh, který, 

ale přijímá vlhkost ze vzduchu a tím se mění jeho hustota. 

2.4.1   U-trubicové tlakoměry 

 Tvoří skleněná trubice tvaru U se dvěma svislými větvemi, které jsou naplněny 

tlakoměrnou kapalinou. (obr. 7). 

 

Obr. 7  Trubicový tlakoměr  [2] 

 U-trubicové tlakoměry mohou být také provedeny s jedním přívodem. Měřicí rozsah 

otevřených tlakoměrů je poměrně malý, proto uzavřený U – tlakoměr je vhodný pro měření 

vyšších tlaků. Při měření tímto tlakoměrem je využíván Boyle-Mariottův zákon. 

 Mezi výhodné vlastnosti trubicových tlakoměrů patří přesnost, spolehlivost provozu, 

jednoduchost a levná pořizovací cena. Nevýhodou je nutnost číst výchylky na obou ramenech 

a tím možnost vzniku chybného odečtu. 

2.4.2   Nádobkové tlakoměry 

 Jsou odvozeny z U-trubicových tlakoměrů, kdy jedno rameno je velmi široké, takže 

v něm hladina kolísá zcela nepatrně. Tlak je odečítán pouze na jedné stupnici. Trubice, na 

které se měří výška tlakoměrné kapaliny, musí mít stálý průřez. Pokles hladiny kapaliny 

v nádobce tlakoměru musíme zahrnout do stupnice tlakoměru (obr. 8). 
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Obr. 8  Nádobkový tlakoměr  [5] 

2.4.3   Kapalinový tlakoměr se šikmou trubicí 

 Jedné se v podstatě o nádobkový tlakoměr se skloněnou trubicí pod určitým úhlem. 

Používají se k měření velmi malých přetlaků nebo malé tlakové diference. Sklon trubice může 

být pevný nebo nastavitelný. Zešikmením trubice, se prodlouží dráha tlakové kapaliny a tím 

dosáhneme přesnějšího odečítání. Tyto tlakoměry musí být opatřeny vodováhou, neboť 

přesnost měření závisí na sklonu trubice vzhledem k vodorovné rovině. Náplní je výhradně 

líh, kvůli dobré čitelnosti i při malém úhlu sklon trubice. 

2.4.4   Zvonové tlakoměry 

 Zvonové tlakoměry jsou složeny ze dvou válcových nádob se svislou osou, kdy jedna 

je pevná a druhá pohyblivá. Nádoby jsou zasunuty otevřenými stranami do sebe a částečně 

naplněny uzavírací kapalinou, nejčastěji vodou, petrolejem nebo olejem. Působí-li uvnitř tlak, 

pohyblivá nádoba se vynořuje. Při určitém nadzdvižení nastane rovnováha mezi silou 

způsobenou tlakem a silou způsobenou tíhou zvonu. Velikost vynoření je mírou měřeného 

tlaku. 

 Zvonové tlakoměry se využívají pro svou velkou citlivost a relativně vysokou přesnost 

k měření malých přetlaků a tlakových diferencí do 500 Pa. Pokud chceme zvětšit měřicí 

rozsah, zvýšíme vztlakovou sílu zmenšením plochy vnitřního dna. Zvětšením průměru zvonu 

lze zvětšit citlivost. Výchylku zvonu lze také převést na unifikovaný elektrický signál.  

2.4.5   Prstencové tlakoměry 

 Měřicím ústrojí prstencového tlakoměru tvoří kruhová trubice, která je částečně 

naplněna uzavírací kapalinou a v horní části je rozdělena přepážkou. Prstenec je zavěšen tak, 

aby se mohl volně otáčet kolem středu, a je opatřen závažím. Přívody tlaků jsou umístěny na 

opačných stranách přepážky (obr. 9). 
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Obr. 9  Prstencový tlakoměr  [3] 

 Působí-li z jedné strany přetlak, vychýlí se prstenec tlakem působícím na přepážku a 

ustálí se v poloze, v níž síla působící na přepážku je v rovnováze se silou vyvozenou 

vychýlením závaží na dolní části prstence. Výchylka je indikována přímo na stupnici nebo se 

může převést na elektrický signál. Kapalina má pouze uzavírací funkci mezi dvěma částmi 

prstence oddělenými přepážkou, proto množství ani hustota kapaliny nemá vliv na měřený 

přetlak. Její sloupec pouze limituje měřicí rozsah. Pro nižší tlaky používáme olej, vodu nebo 

tetrachlor, pro vyšší tlaky rtuť. 

2.4.6   Převodníky tlaku 

 Převodníky tlaku jsou zařízení, která převádějí měřený tlak na unifikovaný výstupní 

signál, elektrický, pneumatický nebo hydraulický. Největší použití mají převodníky tlaku s 

elektrickým výstupním signálem. Nejčastěji je to proudový signál 0 až 20 mA nebo 

4 až 20 mA, nebo napěťový signál 0 až 10 V, respektive 0 až 5 V. 

 Převodníky tlaku jsou vybaveny tlakoměrným prvkem, jehož deformaci způsobenou 

tlakem se převádí na změnu elektrické veličiny.  [6] Tato změna, po dalším zpracování je 

vyhodnocena jako změna elektrického proudu nebo napětí na výstupu převodníku. Podle 

vyhodnocované elektrické veličiny, převodníky tlaku dělíme: 

– odporové - tenzometry 

– indukční 

– kapacitní 

– piezorezistentní 

– rezonanční 

 Převodníky tlaku všech konstrukčních provedení je možné použít jako měřiče, jak 

přetlaku, tak podtlaku, absolutního tlaku a diferenčního tlaku. 

2.4.6.1   Odporové převodníky tlaku 

 Odporový převodník je měřič deformace, která vyvolá změnu elektrického odporu. 

Tenzometry vyrábíme kovové nebo polovodičové. Většinou se vyrábí kruhové membrány, na 

kterých jsou dva nebo více tenzometrů jednoduchých tvarů, spojených přímo na membráně 

plošným spojem. 

 Jako deformační člen se používá také membrána z polovodiče, obvykle křemíku 

s vytvořenými polovodičovými tenzometry v difúzních vrstvách. Mezi základní výhody 
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křemíku jako deformačního členu patří minimální hystereze, odolnost vůči vysokým teplotám 

a chemická rezistence. Oblast měření odporových převodníků je v rozsahu 10 kPa až 50 MPa. 

2.4.6.2   Indukční převodníky tlaku 

 Podle principu činnosti pracují tyto převodníky v můstkových nebo rezonančních 

obvodech se střídavým napětím. Indukčnost těchto převodníků se mění v závislosti na 

měřeném tlaku. Měřený tlak je indikován citlivým elastickým snímačem. Základem měřidla je 

cívka s jádrem. Působením tlaku se výchylka snímače přenese na jádro, s následkem vyvolání 

změny výstupního signálu měřicího zesilovače. 

2.4.6.3   Kapacitní převodníky tlaku 

 Princip činnosti je založen na kapacitním snímači. Deformační člen, který může být 

kovový, polovodičový nebo keramický, tvoří alespoň jednu elektrodu kapacitního snímače. 

Kapacitní převodníky tlaku pracují třemi způsoby: 

– změnou vzdálenosti elektrod 

– změnou plochy elektrod 

– změnou dielektrika 

 U kapacitních převodníků tlaku se používá nejčastěji princip změny vzdálenosti 

elektrod. Měřicí rozsah kapacitních převodníků je 100 Pa až 40 MPa. 

2.4.6.4   Piezoelektrické převodníky tlaku 

 Piezoelektrické převodníky využívají piezoelektrického jevu. Piezoelektrický jev 

spočívá v tom, že uvnitř některých dielektrik vzniká vlivem mechanické deformace polarizace 

se vznikem elektrického náboje. Na elektrodách destičky s piezoelektrickými vlastnostmi 

dostaneme elektrické napětí. Piezoelektrické snímače tlaku se vyznačují malými rozměry a 

mohou pracovat při vysokých teplotách. Umožňují měření tlaku až do 100 MPa. 

2.4.6.5   Rezonanční převodníky tlaku 

 Princip činnosti rezonančního převodníku je založen na změně vlastní frekvence 

vlivem působícího tlaku. Střídavým signálem za pomoci kladné zpětné vazby jsou rezonátory 

vybuzeny a kmitají vlastní frekvencí. Působením tlaku se krystal deformuje, s následkem 

změny frekvence. Rezonátor ve středu čidla je stlačován a přeladí se směrem dolů, zatímco 

rezonátor na kraji je natahován a jeho frekvence roste. 

 Rezonanční snímače tlaku představují jeden z nejpřesnějších snímačů tlaku. 

Výjimečná přesnost je dána tím, že frekvence je diskrétní veličina a tím odpadá A/D 

převodník. Tyto převodníky tlaku se používá pro měření přetlaku, podtlaku, absolutního tlaku 

a tlakových diferencí. Měření přetlaku je možné až do 50 MPa. 

2.4.6.6   Optické převodníky tlaku 

 Optické snímače patří do skupiny snímačů využívajících ke své činnosti vedení světla 

světlovodem. Pod označením světlovod rozumíme rozměrově definované prostředí, které 

vede světelné nebo infračervené záření. Pro přenos signálů se používají především světlovody 

s kruhovým průřezem, vyrobeným na bázi skla. 

 Princip měření spočívá ve změně parametru signálu ve světlovodu. Působením měřené 

veličiny se může u záření změnit intenzita, fáze, polarizace, vlnová délka nebo spektrum. 
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 Optické snímače se dají použít pro měření řady veličin jako je poloha, výchylka, 

posunutí, deformace, síla, krouticí moment, úhlová rychlost, vibrace, zrychlení, teplota a tlak. 

Podle konstrukčního provedení pracují na principu: 

– změny útlumu bez přerušení světlovodu, 

– změny vazby u přerušeného světlovodu, 

– využití odrazu 

 Tím je vyvolána změna napětí jako výstupního signálu. Závislost elektrického napětí 

na tlaku je lineární. Tyto snímače tlaku se vyznačují malými rozměry, mohou pracovat ve 

výbušném prostředí a v zařízeních s extrémním rušením elektromagnetickým polem. Jsou 

vhodné pro měření velmi malých tlaků a to již od 0,1 mPa až po 1 MPa. 

2.4.7   Digitální tlakoměry 

 U číslicových tlakoměrů, je hodnota tlaku zobrazena digitálně, přičemž samostatné 

zpracování silového účinku měřeného tlaku může být na různých principech. Existují 

číslicové tlakoměry, kde tlakoměrný prvek je stejný jako u deformačních tlakoměrů, jen jeho 

deformace se nepřevádí mechanismem na pohyb ukazovací ručičky, ale elektronicky na 

číselný údaj. Číslicový tlakoměr je tvořen pěti základními částmi. 

2.4.7.1   Převodník tlaku 

 Převádí silový účinek měřeného tlaku na elektrický signál. Rozhodující mírou se 

podílí na výsledné přesnosti a stabilitě tlakoměru. Dalšími obvody je možné jeho vlastnosti do 

určité míry zlepšit. 

2.4.7.2   Analogově-digitální převodník 

  V tomto typu převodníku se převede elektrický unifikovaný signál na číslicový údaj 

zobrazený na displeji. Také umožňuje měnit měřicí jednotky, ve kterých bude zobrazen 

měřený tlak, určuje počet dekadických míst, rychlost měřicího cyklu. 

2.4.7.3   Korekční obvody 

 Umožňují do jisté míry korigovat chyby převodníku tlaku. Tyto chyby vznikají 

v důsledku jeho nelinearity, případně teplotní závislost. 

2.4.7.4   Periferní obvody 

 Slouží pro připojení zapisovače, přenos údajů do počítače. Často je možný také 

obrácený přenos dat z počítače do tlakoměru. To se používá například při nastavení některých 

parametrů tlakoměrů. 

2.4.7.5   Komunikační část 

 Je tvořena displejem, který indikuje výsledky měření a klávesnicí, pomocí které se 

zadávají pokyny pro provedení měření. 

2.4.8   Barometry 

 V zemské atmosféře působí aerostatický tlak. Pro tento tlak byl zaveden termín 

atmosférický tlak nebo, častěji používaný, barometrický tlak. Vzhledem ke stlačitelnosti 

vzduchu mají vrstvy atmosféry u povrchu Země větší hustotu než vrstvy vyšší. Proto 

nemůžeme vypočítat barometrický tlak podle vzorce pro aerostatický tlak, ale jeho velikost se 

určuje přímým měřením. Tím, že je barometrický tlak proměnný s nadmořskou výškou, byl 



 

 

15 

zaveden pojem „normální barometrický tlak“, s hodnotou 101,325 kPa. Barometrický tlak 

měříme barometry, tedy tlakoměry pro měření atmosférického tlaku. 

2.4.8.1   Rtuťové barometry 

 Rtuťový barometr vychází z principu Torricelliho trubice, která umožní přesné určení 

výšky rtuťového sloupce. Je to skleněná trubice na jednom konci zatavená, naplněná a 

ponořená do nádobky se rtutí. Mezi zataveným koncem a výškou sloupce rtuti je vakuum 

(obr. 10). 

 
Obr. 10  Schéma rtuťového tlakoměru  [2] 

 Vlivem působení atmosférického tlaku vystoupí rtuťový sloupec do výšky okolo 

760 mm. S měnícím se atmosférickým tlakem nebo se změnou nadmořské výšky, rtuť stoupá 

nebo klesá a tím se určuje barometrický tlak. 

2.4.9  Vakuometry 

 Vakuometry jsou měřidla pro měření absolutního tlaku menšího než atmosférický tlak. 

Existuje řada přístrojů pro měření „vakua“ založených na různých principech. 

2.4.9.1   Kompresní Mac Leodův vakuometr 

 Je to absolutní kapalinový vakuometr, vhodný pro měření malých tlaků, založený na 

Boyle-Mariottově zákonu. Název kompresní znamená, že před měřením se oddělí část 

měřeného plynu a stlačí se změnou hladiny tlakoměrné kapaliny. 

 Princip měření spočívá v uzavření určitého objemu vzduchu o měřeném absolutní 

tlaku pa a jeho stlačení tlakem rtuťového sloupce.  

2.4.9.2   Ionizační vakuometry 

 Ionizační vakuometr je měřič, využívající ionizaci plynu, jehož tlak měříme. Podle 

způsobu zapojení a konfigurace elektrod dělíme ionizační vakuometry takto  [5]: 

– se žhavou katodou 

– se studenou katodou.  

 Ionizační vakuometr se žhavou katodou je v principu otevřená trioda, do které se 

přivádí měřený absolutní tlak. Ionizované molekuly vzduchu jsou přitahovány záporným 

h 
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předpětím na mřížku a generují mřížkový proud, jehož velikost závisí na měřeném tlaku. 

Měřicí rozsah tohoto ionizačního vakuometru je 10
-8

 až 10
-1

 Pa absolutního tlaku. 

 Ionizační vakuometr se studenou katodou je v podstatě dioda pracující v oblasti 

doutnavého výboje, jejíž proud je úměrný tlaku plynu. Tento ionizační vakuometr se používá 

pro měřící rozsahy tlaků od 1 Pa do 10
-5

 Pa. Jeho výhodou dlouhá životnost. 

2.4.9.3   Tepelné vakuometry 

 Tepelné vakuometry, využívají závislosti změny tepelné vodivosti prostředí podle 

hodnoty měřeného „vakua“. Ve skleněné nádobce, do které je přiváděn měřený tlak, je 

zatavena platinová spirálka vyhřívaná konstantním elektrickým proudem. Spirálka je zapojena 

do Wheatstonova můstku. 

 Do druhého ramene můstku je zapojena podobná spirálka umístěná v uzavřené 

komoře. Tato kompenzační spirálka vyrovnává teplotní vliv při měření. Změna teploty je 

závislá na tepelné vodivosti okolního plynu. Měřítkem absolutního tlaku je teplota spirálky v 

měřicí komůrce. Měřicí rozsah tepelného vakuometru je 10
-4

 až 10
2
 Pa. 

2.4.10   Diferenční tlakoměry 

 Pomocí měřičů diferenčních tlaků měříme protékající množství proudící tekutiny. 

Princip měřičů je založen na měření rozdílů tlakových účinků proudící tekutiny. K měření se 

využívá, rozdílu statických tlaků v zúženém profilu potrubí, rozdílu dynamického a statického 

tlaku, nebo rozdílu statických tlaků při proudění zakřiveným potrubím. 

2.4.10.1   Clonové průtokoměry a dýzy 

 Měření je založeno na změně statického tlaku při průtoku zúženým průřezem. Změna 

tlaku je závislá na změně rychlosti tekutiny proudící do zúženého prostoru Venturiho 

průtokoměru (obr. 11)  [8]. 

 

Obr. 11  Clonový průtokoměr  [5] 

 Tuto závislost lze stanovit pomocí rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice  [6]. Pro 

rychlost proudící tekutiny zúženým prostorem platí 
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kde v2 je rychlost tekutiny v zúženém místě  (m.s
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), 

 p1 - vstupní a výstupní tlak  (Pa), 

 p2 - výstupní tlak  (Pa), 
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 Průtočné množství je dáno 
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 Při proudění plynů a par dochází v zúženém prostoru k lokálnímu zvýšení tlaku a tím 

ke změně hustoty média. To je nutno korigovat expanzním součinitelem, jehož hodnota závisí 

na tlakových poměrech v potrubí, na poměru průtočných průřezů a adiabatickém exponentu. 

Při měření průtoku kapalin, vzhledem k jejich nestlačitelnosti, je expanzní součinitel roven 

jedné a korekce na tlak odpadá. 

2.4.10.2   Měření průtoku Prandtlovou trubicí 

 Průtočné množství závisí na střední rychlosti proudění a na průtočném průřezu. 

Rychlost tekutiny není po průřezu konstantní. Ve středu potrubí je rychlost maximální a 

směrem ke stěnám klesá. Zjistí – li se měřením rychlost proudění po průřezu, lze integrací 

stanovit střední rychlost proudění a tím i průtočné množství. 

2.4.10.3   Kolenové průtokoměry 

 Dalším způsobem měření průtoku je využití změn tlaku při průtoku tekutiny 

zakřiveným potrubím. Průtokem tekutiny kolenem dochází na vnějším obvodu kolena 

k nárůstu statického tlaku. Na vnitřní straně tlak klesá. Pro stanovení průtočného množství 

platí 
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kde α je průtočný součinitel  (1), 

 d - průměr potrubí  (m), 

 ρ - hustota tekutiny  (kg.m
-3

). 

 Předností kolenových průtokoměrů je nulová tlaková ztráta následkem měření a 

necitlivost na nečistoty. 

2.4.10.4   Inteligentní vysílače tlaku a tlakové diference 

 U těchto přístrojů se jako měřicí členy využívají deformační prvky. Nejčastějším 

měřicím členem je křemíková měřicí membrána s integrovanými piezorezistivními snímači. 

 Na kruhové křemíkové destičce jsou v zeslabené části umístěny čtyři měřicí rezistory 

k měření diferenčního tlaku. V nezeslabené části jsou umístěny čtyři rezistory, ty jsou určeny 
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k snímání statického tlaku a teplotně závislý rezistor snímající teplotu destičky, k následné 

korekci vlivu teploty. 

 Odpory jsou zapojeny do Wheatsonova můstku. Funkce snímačů teploty, tlakové 

diference a tlaku jsou řízeny signály z mikropočítače. Napětí úměrná měřeným veličinám, se 

srovnávají v komparátoru s trojúhelníkovými impulsy. Výstupním signálem jsou pak 

obdélníkové impulsy, šířkově modulované, které jsou v mikropočítači digitálně – analogovým 

převodníkem převedeny na unifikovaný proudový signál 4 – 20 mA k dalšímu zpracování. 
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3   TLAKOVÉ ZTRÁTY 

 Proudění tekutiny charakterizují základní rovnice. Rovnice kontinuity, vyjadřuje 

zákon o zachování hmotnosti pro proudění ideální i skutečné tekutiny. Eulerova pohybová 

rovnice je vyjádřením rovnováhy sil při proudění ideální tekutiny. Rovnováhu sil při proudění 

skutečné tekutiny popisuje Navierova – Stokesova rovnice. Vyjádřením zákona o zachování 

energie pro ideální i skutečnou tekutinu je Bernoulliho rovnice. Tuto rovnici v případě 

proudění skutečné tekutiny rozšiřujeme o člen, jenž charakterizuje energii potřebnou 

k překonání hydraulických odporů, vznikajících právě při proudění skutečné tekutiny. 

Hydraulické odpory způsobuje tření tekutiny o stěny potrubí a změna geometrie nebo směru 

proudění. Měřítkem těchto hydraulických ztrát je buď tlaková ztráta pz, popřípadě ztrátová 

výška hz. 

3.1   Tlaková ztráta 

 Tlaková ztráta, je vyjádřením hydraulických odporů vznikajících při proudění 

skutečné tekutiny mezi dvěma průřezy. Rovnici pro tlakovou ztrátu zapisujeme ve tvaru: 

 gh
v

p 


 


 z

2

z
2

     (Pa) (14) 

kde: ζ je ztrátový součinitel, dle druhu ztráty  (1), 

 v - rychlost tekutiny  (m.s
-1

), 

 ρ - hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

 hz - ztrátová výška  (m), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-2

). 

Pro tlakovou ztrátu mezi dvěma měřicími body platí: 

    



2

2

2

2

1
2121z

vv
ppghhp      (Pa) (15) 

3.2   Ztrátová výška 

 Ztrátová výška se vyjadřuje jako násobek kinetické energie jednotky hmotnosti 

tekutiny: 
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z       (m) (16) 

 Při proudění tekutiny mezi dvěma body s výškovým rozdílem Δh, ztrátová výška 

představuje rozdíl mezi jednotlivými body. Rovnici v tomto případě zapisujeme ve tvaru: 
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3.3   Místní ztráty 

 Příčinou vzniku místních ztrát je změna průřezu potrubí nebo změna směru proudící 

tekutiny. V důsledku těchto změn vznikají v tekutině víry, na úkor kinetické energie. Vazkost 

tekutiny způsobí, že se víry v tekutině ztlumí a jejich energie se změní v teplo.  

3.3.1   Součinitel místní ztráty 

 V případě vyjádření místní ztráty ztrátovou výškou nebo tlakovou ztrátou, je součinitel 

místní ztráty ζ závislý na rychlosti tekutiny a zejména na změně geometrie a směru proudění. 

Určuje se pro různé místní ztráty při proudění tekutiny potrubím: 

- místní ztráty na vstupu do potrubí, 

- místní ztráty změnou průtočného průřezu, 

- místní ztráty změnou směru proudění  [14]. 

 Hodnoty součinitele místních ztrát jsou uvedeny pro základní případy na následujících 

obrázcích. 

 

Obr. 12  Vstup do trubky s ostrou hranou 

 

Obr. 13  Vstup do trubky se skosenou hranou 

v 

ζ = 1 

ζ = 0,5 
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Obr. 14  Vstup do trubky se zaoblenou hranou 

 

 
Obr. 15  Náhlé rozšíření průřezu 

S1/S2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ζ 1,0 0,81 0,64 0,49 0,36 0,25 0,16 0,09 0,04 0,01 0,0 
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Obr. 16  Náhlé zúžení průřezu 

 
Obr. 17  Změna směru o 90

⁰
 

 

v 

ζ = 1,15 

v1 

S1 

v2 

S2 

S2/S1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ζ 0,5 0,48 0,45 0,42 0,37 0,32 0,26 0,2 0,13 0,06 0,0 
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Obr. 18  Změna směru o 90
⁰
 kolenem s kruhovým zaoblením 

 Při proudění tekutiny prvky potrubí, znázorněných na předešlých obrázcích, nedochází 

ke změně hodnoty součinitele místní ztráty. Jiná situace nastává, pokud tekutina proudí 

armaturou, kde se velikost hydraulických odporů mění dle požadovaného nastavení ventilu, 

šoupátka, atd. - viz přiložené obrázky. 

 

 

Obr. 19  Součinitel místní ztráty pro kohout  [8] 

v 
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ζ 0,05 0,29 1,56 17,3 206 

 

v 

d/r ζ 

0,10 0,13 

0,40 0,14 

0,80 0,21 

1,00 0,29 

2,00 1,98 

 

r 

d 



 

 

24 

 
Obr. 20  Součinitel místní ztráty šoupátka  [8] 

 Součinitel místní ztráty se určuje experimentálně a jeho hodnota platí pouze při 

stejných podmínkách, při kterých byl určen, popřípadě u fyzikálně podobných případů. Ztráty 

místními odpory lze vyjádřit, ekvivalentní délkou potrubí. Při této délce je ztráta 

hydraulickými odpory stejná jako ztráta třením. 

3.4   Ztráta třením 

 Ztráty třením se vyjadřují, obdobně jako ztráty místní, ztrátovou výškou nebo tlakovou 

ztrátou. Pro ztrátovou výšku platí 

 
g

v

d

l
Λh

2

2

tz,       (m) (18) 

a pro tlakovou ztrátu 

 
2

2

tz,

v

d

l
Λp      (Pa) (19) 

kde l je délka potrubí  (m), 

 d - průměr potrubí  (m), 

 Λ - součinitel ztráty třením  (1), 

 v - rychlost proudění  (m.s
-1

), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-2

), 

 ρ - hustota tekutiny  (kg.m
-3

). 

 Ztráty třením v potrubí jsou závislé na, rychlosti a kinematické viskozitě proudící 

tekutiny a vlastnostech potrubí, délce, průměru a drsnosti. Vliv těchto činitelů je zahrnut 

v součiniteli tření Λ. 

r 

d v 

r/d 1/4 1/2 3/4 1 

ζ 24 4,5 0,9 0,17 
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 U dlouhých potrubí je závislost odporových ztrát na délce lineární, tudíž součinitel 

tření není délkou potrubí ovlivňován. Z toho vyplývá pro různé velikosti a druhy potrubí, 

různé rychlosti i různé druhy tekutin funkční závislost součinitele tření 

 









d

k
Λ Re,f      (1) (20) 

kde Re je Reynoldsovo kritérium  (1), 

 k - drsnost potrubí, střední výška nerovnosti povrchu  (m), 

 d - průměr potrubí  (m). 

U hladkého potrubí, kde drsnost nemá vliv na ztráty třením, platí 

  ReΛ f      (1) (21) 

Reynoldsovo kritérium nabývá tvaru 

 


dv
Re


      (1) (22) 

kde v je rychlost tekutiny  (m.s
-1

) 

 d - průměr potrubí  (m) 

  - kinematická viskozita  (m
2
.s

-1
). 

 Na základě hodnoty Re kritéria, daného rovnicí (40), určujeme, zdali proudění tekutiny 

v potrubí má charakter laminární nebo turbulentní  [9]. 

3.4.1   Celková hydraulická ztráta 

 Při proudění tekutiny dopravními systémy jak již bylo uvedeno, dochází ke vzniku 

ztrát místními odpory a ztrátám v důsledku tření. Součtem těchto ztrát je celková tlaková 

ztráta, vyjádřená vztahem 
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 Také již bylo zmíněno, že vlivy zahrnuté v součiniteli místní ztráty můžeme vyjádřit 

ekvivalentní délkou potrubí, kdy z rovností tlakových ztrát 
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úpravou určíme ekvivalentní délku 
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dosazením do rovnice (31) je možno vyjádřit celkovou hydraulickou ztrátu vztahem 
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3.4.2   Ztráta při proudění filtrem 

 Prouděním média porézním materiálem, dochází ke vzniku tlakové ztráty. Tato 

tlaková ztráta je důsledkem překonání odporu kladeného materiálem filtračního zařízení 

proudícímu médiu (obr. 21). Z Darcyho rovnice pro laminární proudění [9], přidáním členu 

pro proudění turbulentní pak rovnici pro tlakovou ztrátu zapisujeme ve tvaru 

 2

fd

d
vv

kr

p
 


     (Pa) (25) 

kde p je tlak  (Pa), 

 η - dynamická viskozita  (Pa.s), 

 kf - propustnost materiálu  (m
2
), 

 β - odporový koeficient  (m
-1

), 

 v - rychlost  (m.s
-1

), 

 ρ - hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

 r - radiální vzdálenost  (m). 

 

Obr. 21  Řez filtrem pro odvození rovnice tlakové ztráty 

 Objemový tok je dán rovnicí kontinuity 

 21 VVV QQQ       (m
3
.s

-1
) (26) 

 2211 vSvSvS       (m
3
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) (27) 

 Pokud zanedbáme změnu rychlosti se změnou radiální vzdálenosti ve stěně filtru, pak 

pro rychlost v na poloměru r, jehož hodnota se nachází na intervalu < r2 , r1 >, platí 
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 Dosazením rychlosti v do rovnice (25) platí 
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Úpravou a integrací získáme vztah pro výpočet tlakové ztráty 
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 Vzhledem k tomu, že hodnoty odporového koeficientu a propustnosti pro materiály 

filtračních zařízení nejsou známy, nelze je získat jinak než měřením na experimentálních 

modelech. 
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4   FYZIKÁLNÍ MODEL FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 Jedním z nejdůležitějších zdrojů energie jsou fosilní paliva, která se po vytěžení musí 

dopravit do míst, v nichž dojde k jejich využití. V případě dopravy zemního plynu z místa 

těžby ke konečnému spotřebiteli se musíme vypořádat s problémem znesnadňujícím přepravu, 

tlakovou ztrátou. Tlaková ztráta vzniká v důsledku tření plynu o stěny potrubí, změnou směru 

proudění, prouděním regulačními zařízeními a filtry, které zachycují znečišťující látky, 

obsažené v zemním plynu z provozu kompresorových stanic. Jelikož jsou filtry trvale 

znečišťovány, musí dojít v určitých intervalech k jejich obměně. Jak dlouhý by tento interval 

měl být, můžeme určit z velikosti tlakové ztráty na filtračním zařízení. 

4.1   Popis experimentálního zařízení 

 Pro určení tlakové ztráty filtru byl sestrojen model, k experimentálnímu určení poklesu 

tlaku při různém zanesení filtrační vložky. K řešení tohoto úkolu nebylo možno zajistit zdroj 

plynného média v dostatečném množství a tlaku v laboratorních podmínkách katedry tepelné 

techniky. Z těchto důvodů byla k provedení experimentálních měření vybrána kompresorová 

stanice v prostorách koksovny Třineckých železáren a.s. 

 Zde ve spolupráci s firmou KOHUT Třinec s.r.o., došlo k sestavení experimentálního 

zařízení (obr. 22), na kterém byly modelovány podmínky čištění zemního plynu filtračním 

zařízením. 

 

Obr. 22  Experimentální zařízení 

 Hlavní části experimentálního zařízení byla komora, ve které se umístila filtrační 

vložka (obr 23). Proudící vzduch (1) se přiváděl do vstupní části otevřením kulového ventilu 

(2) a procházel filtrační vložkou (3). Vývody (4) a (5) sloužily k napojení měřicích přístrojů. 
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Obr. 23  Vstupní část modelu 

  Na filtrační vložku (obr. 24) umístěnou ve vstupní části, byly nanášeny vrstvy nánosu 

znečišťujícího vložku (obr. 25). Nános byl dříve odebrán z konkrétního filtru kompresorové 

stanice. Tím se modelovalo znečištění filtračního zařízení s důsledkem nárůstu tlakové ztráty. 

 

Obr. 24  Řez filtrační vložkou 
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Obr. 25  Znečišťování filtrační vložky 

 Na vývody (4) a (5) byly připojeny tlakoměry zaznamenávající hodnotu okamžitého 

tlaku a diferenční tlakoměr indikující velikost tlakové ztráty proudícího stlačeného vzduchu 

filtrační vložkou (obr. 26). 

 

Obr. 26  Připojení měřicích přístrojů 

 Filtrační vložka, která se během měření postupně rovnoměrně znečišťovala vrstvami 

nánosu, byla umístěna ve vstupní části uzavřené na jednom konci přírubou (obr. 27). 
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Obr. 27  Uzavření vstupní části přírubou 

 Stlačený vzduch po průchodu filtrační vložkou proudil do části, na které byla 

připojena clona s diferenčním tlakoměrem (obr. 28), sloužící k určení objemu proudícího 

vzduchu. 

 

Obr. 28  Měření objemu 

 Za clonou, byl umístěn šoupátkový ventil (obr. 29). Po napuštění modelového zařízení 

stlačeným vzduchem, bylo možno otevíráním ventilu regulovat množství proudícího vzduchu. 
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Obr. 29  Připojení ventilu 

 Za ventilem experimentální zařízení bylo ukončeno potrubím, kterým stlačený vzduch 

unikal do ovzduší. U ústí aerodynamického tunelu se nacházelo čidlo určené k měření teploty 

proudícího stlačeného vzduchu. 

4.2   Měřicí přístroje 

 K vyhodnocení a zpracování naměřených hodnot, byly měřicí přístroje připojeny 

k záznamovému zařízení, pro registraci hodnot teplot proudícího vzduchu, teploty okolního 

vzduchu, množství proudícího vzduchu, tlaků a tlakové ztráty. 

4.2.1   Měřicí ústředna Grant 1250 

 Naměřených údaje, se ukládaly do paměti měřicí ústředny Grant 1250, umožňující 

záznam několika měřených veličin v nastaveném časovém intervalu [10]. Hodnoty 

okamžitých tlaků, tlakové ztráty a objemového průtoku byly převedeny převodníkem na 

elektrický unifikovaný signál v rozsahu 4 až 20 mA.  

4.2.2   Převodník diferenčního tlaku 

 K měření diferenčního tlaku byly použity převodníky tlaku Endress - Hausser 

PMD 75 [11]. Tyto převodníky se vyrábějí pro měření tlaků v rozsazích od 0,025 kPa až do 

40 000 kPa s přesností měření 0,05 %. 

4.2.3   Měřiče tlaku 

 Vyhodnocení okamžitých tlaků proudícího vzduchu se provádělo pomocí digitálních 

manometrů LEO 3. Těmito přístroji lze měřit aktuální hodnoty tlaku, minimální nebo 

maximální hodnoty tlaku v určitém časovém intervalu [12]. Rozsah měření je možný 

v rozsahu od -100 kPa až do 70 MPa s přesností 0,1 %. Zobrazení hodnot lze nastavit 
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v rozsahu jednotek: bar, mbar, hPa, kPa, PSI a kp.cm
-2

. Manometry jsou vyráběny 

v nevýbušném provedení s elektrotechnickým krytím pro provoz ve vlhkém prostředí IP 65. 

4.2.4   Termočlánky 

 Jako snímače měřené teploty byly použity plášťové termočlánky typu K. Tato čidla, 

jsou určena k měření teploty v rozsahu -200 ⁰C až 1250 °C [13]. 
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5   MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Montážní práce a měření na experimentálním zařízení se uskutečnily ve dnech 4. až 6. 

října 2010. Celé experimentální zařízení bylo umístěno v prostorách koksovny Třineckých 

železáren a.s. Veškeré mechanické části a převodníky diferenčního tlaku zapůjčila firma 

KOHUT Třinec s.r.o. Měřicí přístroje, filtrační vložku a materiál ke znečištění filtru poskytla 

katedra tepelné techniky VŠB – TU Ostrava. 

 Ve dnech 4. a 5. října 2010 bylo experimentální zařízení zkompletováno do konečné 

podoby, umístěny měřicí přístroje a fyzikální model byl připojen na rozvod stlačeného 

vzduchu, který dodávaly tři kompresory. Dne 6. října 2010 proběhlo měření tlakových ztrát za 

účelem simulace podmínek při proudění zemního plynu filtrační stanicí. 

5.1   Průběh měření 

 Během experimentu se uskutečnilo celkem sedm sérií měření. Měření č. I se 

uskutečnilo při průtoku vzduchu aerodynamickým tunelem bez filtrační vložky, z důvodů 

určení počáteční hodnoty tlakové ztráty. 

 U měření č. II došlo k umístění filtrační vložky do vstupní části aerodynamického 

tunelu. Před počátkem měření bylo provedeno vážení vložky, kdy její počáteční hmotnost 

byla 986 g. 

 Po ukončení měření č. II. byla vyjmuta filtrační vložka k převážení, hmotnost činila 

986 g a byl na ní proveden nános znečišťujícím roztokem, nová hmotnost činila 1 180 g. Po 

uzavření vstupní části bylo započato další měření III. 

 Vážením bylo zjištěno, že během experimentu dochází k úbytku váhy na filtru. 

Hmotnost filtru před novým nánosem znečištění byla 1 179 g. Došlo k nanesení další 

znečišťující vrstvy, vážením zaznamenána hmotnost filtru o hodnotě 1 382 g a provedeno 

měření IV. 

 Před následujícím měřením byl zjištěn úbytek hmotnosti 2 g. Bylo provedeno 

znečištění třetí vrstvou, nyní bylo na filtr celkově naneseno šest set gramů roztoku. 

Kontrolním vážením byla zaznamenána hmotnost, jejíž hodnota činila 1 585 g. 

 Vážením bylo zjištěno, že během měření tlakové ztráty došlo k úbytku hmotnosti 8 g. 

Na filtr byl proveden nátěr další znečišťující vrstvy, hmotnost filtru činila 1 777g. 

 Během měření došlo k strhávání části nánosu proudícím vzduchem z filtru dále do 

experimentálního zařízení. Vážením byl zjištěn úbytek hmotnosti 53 g. Byl proveden nátěr 

další vrstvy, vážením zjištěna hmotnost 1 932 g a provedeno měření. V 10 hodin 7 minut bylo 

měření ukončeno, z důvodu intenzivního strhávání částic z filtru proudícím vzduchem 

z modelu do okolní atmosféry (obr. 30). Úbytek hmotnosti zjištěný po ukončení měření činil 

168 g, což je skoro celá vrstva nánosu. Z tohoto důvodu bylo měření ukončeno, neboť filtr již 

přestal plnit svou úlohu. 
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Obr 30  Znečištění modelu roztokem 

5.2   Zpracování výsledků měření 

 V průběhu celého měření, byly zaznamenávány teploty proudícího vzduchu na 

výstupu t2 experimentálního zařízení a teplota okolního vzduchu t1 (obr. 31). Výsledky měření 

č. I. až č. VII. jsou uvedeny v příloze. 

 Během měření, jak bylo uvedeno, mezi jednotlivými měřeními byla filtrační vložka 

znečišťována postupnými nánosy cca 200 g roztoku. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů 

experimentálních měření, bylo zjištění úbytku hmotnosti mezi měřeními, z nichž byla 

vyhodnocena absorpční schopnost filtru. Získané údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1 

s následným grafickým vyhodnocením (obr. 32 a 33). 

Tabulka  1  Hmotnost filtrační vložky během měření 

měření č. váha před (g) váha po (g) 

hmotnost 

nánosu 

(g) 

II. 986 986 0 

III. 1180 1179 193 

IV. 1382 1380 394 

V. 1585 1577 591 

VI. 1777 1724 738 

VII. 1932 1770 784 
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Obr. 31  Průběh teplot během měření 

 

Obr. 32  Změny hmotnosti filtrační vložky v průběhu měření 
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Obr. 33  Absorpční schopnost filtrační vložky 

 V každém měření byly snímány hodnoty tlaků a tlakové ztráty, pro tři různá množství 

objemu protékajícího vzduchu. V první fázi měření byla nastavena velikost množství na 

hodnotu 700 m
3
.h

-1
, po získání dostatečného množství údajů byl ve fázi dvě zvýšen průtok na 

1 500 m
3
.h

-1 
a v závěrečné třetí fázi maximální průtok 2 300 m

3
.h

-1
. 

 Všechna data během měření byla zaznamenávána v pětisekundových intervalech a 

množství přiváděného stlačeného vzduchu z kompresorové stanice kolísalo kolem těchto 

nastavených hodnot, v rozsahu ± 150 m
3
.h

-1
. Z těchto důvodů, byly pro všechny měřené 

veličiny v jednotlivých rozsazích vypočítány průměrné hodnoty uvedené v tabulce č. 2 a 

velikost tlakové ztráty vyhodnocena v závislosti na množství protékajícího stlačeného 

vzduchu (obr. 34). 
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Tabulka  2  Průměrné hodnoty měření č. I. až VII. 

měření 

č. 

začátek konec t1 t2 p1 Δp QV 

(hod.) (hod.) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

I. 

9:06 9:07 19,32 14,54 584,06 0,55 679,28 

9:07 9:08 18,35 14,15 482,25 2,97 1575,83 

9:08 9:09 18,50 14,75 408,05 6,16 2300,26 

II. 

9:14 9:15 18,92 14,13 551,25 0,38 648,73 

9:15 9:16 18,50 14,17 490,00 2,29 1612,58 

9:16 9:17 17,83 13,78 398,33 5,14 2440,94 

III. 

9:24 9:25 21,00 14,15 608,06 0,49 677,99 

9:25 9:26 19,07 13,80 528,13 1,94 1412,32 

9:26 9:27 18,50 14,00 457,29 4,35 2184,27 

IV. 

9:34 9:35 20,73 14,23 520,10 0,82 818,38 

9:35 9:37 19,66 14,28 503,09 2,01 1397,42 

9:37 9:38 18,50 14,50 432,38 5,22 2340,85 

V. 

9:44 9:45 21,29 13,58 532,81 0,91 838,15 

9:45 9:46 20,11 14,22 506,46 2,72 1568,00 

9:46 9:47 19,44 14,17 440,83 5,56 2324,27 

VI. 

9:52 9:54 21,47 14,53 540,63 0,76 677,99 

9:54 9:55 20,00 14,19 516,09 3,16 1549,77 

9:55 9:56 19,50 14,11 458,96 5,83 2223,43 

VII. 

10:04 10:05 22,60 15,95 562,50 1,27 729,75 

10:05 10:06 21,50 16,13 491,48 4,02 1610,71 

10:06 10:07 20,61 16,44 435,21 6,31 2308,43 
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Obr. 34  Tlaková ztráta v závislosti na objemovém toku 

 Z  hodnot získaných měřením na experimentálním zařízení je patrné, že na velikost 

tlakové ztráty vznikající na filtračním zařízení má vliv změna znečištění filtru v závislosti na 

objemu proudícího vzduchu. 

 Při nižších objemech a menším znečištění jsou rozdíly hodnot minimální a s rostoucím 

objemem se začínají zvětšovat. Při větším znečištění filtru se, se zvyšujícím objemem 

protékajícího množství, hodnoty začínají přibližovat hodnotě tlakové ztráty, kdy v zařízení 

není umístěn filtr. Tyto hodnoty tedy signalizují snížení účinnosti filtru a jeho nutnou 

výměnu. 

 Dále z naměřených hodnot tlakových ztrát na experimentálním zařízení můžeme 

stanovit hodnoty součinitele odporu a propustnosti materiálu filtrační vložky. Na těchto 

hodnotách, které, jak již bylo uvedeno, nelze získat jinak než experimentálním měřením, 

závisí velikost tlakové ztráty. Tato hodnota je tedy závislá na změně hodnot materiálu filtru 

jeho postupným znečištěním, rychlosti tekutiny na vstupní straně filtru, hustotě tekutiny a její 

dynamické viskozitě. 

5.3   Výpočet hodnot propustnosti a součinitele odporu filtrační vložky 

 Využitím rovnice (30) pro tlakovou ztrátu při proudění tekutiny porézním materiálem 

získáme hledané hodnoty propustnosti a součinitele odporu používaného filtru. Jelikož 
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rovnice obsahuje dvě neznámé veličiny, využijeme průměrných hodnot tlakových ztrát 

uvedených v tabulce č. 2. Zde jsou k dispozici tři hodnoty tlakové ztráty pro postupně 

znečišťovanou filtrační vložku. Dosazením hodnot dvou měření získáme tedy dvě rovnice o 

dvou neznámých, z nichž výpočtem na základě třech měření při daném znečištění filtrační 

vložky stanovíme tři hodnoty propustnosti a součinitele odporu. Z takto získaných hodnot 

stanovíme průměrné hodnoty pro dané znečištění filtru. 
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kde Δp je tlaková ztráta v prvním měření  (Pa), 

 η - dynamická viskozita tekutiny v prvním měření  (Pa.s), 

 ρ - hustota tekutiny v prvním měření  (kg.m
-3

), 

 v1 - rychlost tekutiny na vstupu filtru v prvním měření  (m.s
-1

), 

 Δp´ - tlaková ztráta v druhém měření  (Pa), 

 ´ - dynamická viskozita tekutiny v druhém měření  (Pa.s), 

 ´ - hustota tekutiny v druhém měření  (kg.m
-3

), 

 v1´ - rychlost tekutiny na vstupu filtru v druhém měření  (m.s
-1

). 

 Zavedením substituce, kdy platí 
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dosazením substitučních členů do rovnic tlakové ztráty platí 
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 Úpravou rovnice (34) získáme vztah, pro výpočet propustnosti materiálu filtrační 

vložky ve tvaru 
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     (m

2
) (36) 

 Dosazením rovnice (36) do rovnice (35) s její následnou úpravou získáme vztah pro 

výpočet hodnoty součinitele odporu, pro který platí 



 

 

41 

 

  bvbv
v

v

pp
v

v












2'

1

'2

1

1

'

1

'

'
'

1

'










      (m
-1

) (37) 

Dosazením hodnoty součinitele odporu do rovnice (36) získáme hodnotu propustnosti 

materiálu filtrační vložky. Obě tyto hodnoty, získané dosazením naměřených dat pro tři 

nastavené fáze objemového toku z měření č. II. až VII., jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka  3  Hodnoty součinitele odporu a propustnosti filtrační vložky 

měření 

č. 

QV ø økf 

(m
3.

h
-1

) (m
-1

) (m
2
) 

II. 

648,73 

3,72E+05 2,532E-10 1612,58 

2440,94 

III. 

677,99 

4,13E+05 2,683E-10 1412,32 

2184,27 

IV. 

818,38 

3,74E+05 1,213E-10 1397,42 

2340,85 

V. 

838,15 

4,18E+05 1,166E-10 1568,00 

2324,27 

VI. 

677,99 

5,05E+05 8,954E-11 1549,77 

2223,43 

VII. 

729,75 

4,90E+05 4,389E-11 1610,71 

2308,43 

Pro zpracované hodnoty lze vyjádřit graficky jejich závislost na množství nánosu 

znečišťující látky nanesené na filtr k simulaci podmínek při proudění zemního plynu 

filtračním zařízením (obr. 34 a 35). Na základě získaných dat lze z rovnice (25) určit, jak je 

znázorněno v tabulce č 4, podíl laminárního a turbulentního členu na celkovou tlakovou 

ztrátu. 
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Obr. 34  Závislost součinitele odporu na množství nánosu 

 
Obr. 35  Závislost propustnosti materiálu na množství nánosu  
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Tabulka  4  Podíl laminárního a turbulentního členu na celkové tlakové ztrátě 

měření 

č. 

Δp 
laminární člen 

Δp 

turbulentní člen 

Δp 

laminární člen 

Δp 

turbulentní člen 

Δp 

(kPa) (kPa) (kPa) % % 

  0,38 0,05 0,33 11,93 88,07 

II. 2,29 0,20 2,08 8,45 91,55 

  5,14 0,35 4,79 5,78 94,22 

  0,49 0,08 0,41 18,75 81,25 

III. 1,94 0,19 1,75 9,93 90,07 

  4,35 0,32 4,03 6,64 93,36 

  0,82 0,25 0,57 31,85 68,15 

IV. 2,01 0,44 1,58 21,42 78,58 

  5,22 0,81 4,41 13,96 86,04 

  0,91 0,27 0,64 30,02 69,98 

V. 2,72 0,50 2,22 18,47 81,53 

  5,56 0,83 4,73 13,24 86,76 

  0,76 0,33 0,42 44,89 55,11 

VI. 3,16 0,79 2,37 24,57 75,43 

  5,83 1,22 4,61 18,19 81,81 

  1,27 0,75 0,52 68,50 31,50 

VII. 4,02 1,85 2,17 43,48 56,52 

  6,31 2,89 3,42 33,68 66,32 

Z tabulky 4 vyplývá, jak se podílí laminární a turbulentní člen rovnice (25) na celkové 

tlakové ztrátě. S rostoucím znečištěním vložky vliv laminárního členu narůstá, turbulentního 

klesá. Rostoucí objem profukovaného plynu znamená nárůst turbulentní složky a pokles 

složky laminární.  



 

 

44 

6   ZÁVĚR 

Proudění tekutin ovlivňují různé faktory. V technické praxi nám změny jednotlivých 

faktorů způsobují technické potíže. Teoretické výpočty při návrzích technologických zařízení 

se opírají o vztahy pro ideální tekutinu při ideálních podmínkách. V praxi skutečná tekutina 

při skutečných podmínkách nabývá jiných hodnot, proto potřebujeme znát co nejvíce 

informací o chování skutečné tekutiny v reálných podmínkách, abychom mohli již dopředu 

některé problémy předvídat. Pak je každá korekce jednodušší a rychlejší. 

Takové informace potřebné pro návrhy nových zařízení získáváme dlouhodobým 

měřením na již provozovaných zařízeních a experimentálním měřením na modelech, při 

změnách materiálu a zařízení souvisejících s dopravou, skladováním, regulací, měřením a 

úpravou zájmové tekutiny. V našem případě se jednalo o tlakové ztráty na filtračním zařízení 

zemního plynu. 

Po umístění filtrační vložky do experimentálního zařízení, došlo, ve srovnání 

s měřením bez vložky, k poklesu tlakové ztráty. Důvodem je, že zařízení bez vložky 

představuje zcela jiný systém, než zařízení s vložkou, takže jednotlivé hodnoty tlakových ztrát 

nelze vzájemně porovnávat. Porovnatelné jsou pouze výsledky získané měřením vnitřního 

prostoru zařízení s čistými vložkami a vložkami zanesenými. Tato skutečnost je známa i 

z praxe, kde se reálné provozní zařízení chová obdobným způsobem  [15]. 

Z měření vyplývá, že čistá vložka vyznačuje vysokou hodnotu propustnosti materiálu  

kf. S rostoucím zanesením materiálu vložky propustnost klesá, čímž dochází k nárůstu tlakové 

ztráty. V případe čisté vložky, laminární člen ze vztahu (25), tj. první člen rovnice, 

neovlivňuje tlakovou ztrátu významně, představuje pouze několik procent. S rostoucím 

znečištěním laminární člen roste. Při konstantní hodnotě nánosu v materiálu filtrační vložky 

se procentuální podíl laminárního člena snižuje s rostoucím průtokem plynu. 

Odporový součinitel  dosahuje nejmenší hodnoty u neznečištěné filtrační vložky, 

jeho růst v důsledku zvýšení nánosu je pozvolný. Turbulentní člen tlakové straty (druhý člen 

v rovnici), závisí hlavně na rychlosti, t.j. velikosti objemového průtoku. U čistého materiálu 

vložky se turbulentní člen podílí na celkové tlakové ztrátě vložky velmi významně. Při 

konstantním zanesení vložky vzrůstající průtok zvyšuje podíl turbulentního členu na celkové 

tlakové ztrátě. Vliv turbulentního členu je tedy zcela opačný oproti členu laminárnímu. 

Laminární člen je významný při vyšším množství znečišťujícího kalu ve filtrační 

vložce, turbulentní člen tlakové ztráty má zásadní vliv u čistého filtru a klesá se vzrůstající 

hmotností nánosu ve filtrační vložce.  
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PŘÍLOHY 
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Příloha 1  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. I. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

35 19,5 15 616,88 0,50 659,99 

40 19,5 14,5 613,13 0,50 667,49 

45 19,5 14,5 607,50 0,50 663,74 

50 19,5 14,5 600,00 0,50 663,74 

55 19,5 14,5 598,13 0,50 659,99 

60 19,5 14,5 592,50 0,50 656,24 

65 19,5 14,5 586,88 0,50 656,24 

70 19,5 14,5 581,25 0,50 652,48 

75 19,5 14,5 577,50 0,47 648,73 

80 19,5 14,5 573,75 0,47 644,98 

85 19,0 14,5 570,00 0,47 644,98 

90 19,0 14,5 562,50 0,47 641,23 

95 19,0 14,5 555,00 0,56 682,49 

100 18,5 14,5 541,88 1,22 967,54 

105 18,5 14,5 526,88 2,59 1421,32 

110 18,5 14,0 513,75 2,94 1556,33 

115 18,5 14,0 502,50 2,91 1567,58 

120 18,5 14,0 495,00 2,88 1563,83 

125 18,5 14,5 489,38 2,84 1556,33 

130 18,5 14,5 483,75 2,81 1545,08 

135 18,5 14,5 478,13 2,81 1541,33 

140 18,5 14,5 474,38 2,75 1533,83 

145 17,0 12,5 466,88 2,66 1518,83 

150 18,5 14,5 466,88 2,72 1522,58 

155 18,5 14,5 451,88 4,34 1852,59 

160 18,5 14,5 440,63 6,22 2257,60 

165 18,5 14,5 427,50 6,41 2347,60 

170 18,5 14,5 420,00 6,38 2347,60 

175 18,5 15,0 412,50 6,25 2328,85 

180 18,5 15,0 403,13 6,13 2310,10 

185 18,5 15,0 393,75 6,03 2287,60 

190 18,5 15,0 388,13 5,94 2268,85 

195 18,5 14,5 378,75 5,91 2253,85 
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Příloha 2  Změny objemového toku v průběhu měření č. I. 

 

Příloha 3  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. I. 
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Příloha 4  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. II. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

35 20,0 14,0 583,13 0,34 592,47 

40 19,5 14,0 575,63 0,38 633,73 

45 19,5 14,5 568,13 0,38 648,73 

50 18,0 13,0 558,75 0,31 641,23 

55 19,0 14,5 556,88 0,38 648,73 

60 19,0 14,5 551,25 0,38 648,73 

65 19,0 14,5 545,63 0,38 644,98 

70 19,0 14,5 541,88 0,38 644,98 

75 18,5 14,0 538,13 0,38 641,23 

80 18,5 14,0 534,38 0,38 641,23 

85 18,5 14,0 532,50 0,38 637,48 

90 18,5 14,0 528,75 0,56 761,26 

95 18,5 14,0 523,13 1,25 1136,31 

100 18,5 14,0 513,75 2,22 1533,83 

105 18,5 14,0 506,25 2,34 1631,33 

110 18,5 14,0 500,63 2,34 1642,58 

115 18,5 14,0 495,00 2,34 1635,08 

120 18,5 14,0 489,38 2,31 1627,58 

125 18,5 14,0 483,75 2,28 1620,08 

130 18,5 14,5 480,00 2,28 1616,33 

135 18,5 14,5 472,50 2,25 1605,08 

140 18,5 14,5 468,75 2,22 1601,33 

145 18,0 14,0 453,75 3,66 1980,09 

150 18,0 14,0 436,88 5,47 2456,35 

155 18,0 14,0 425,63 5,63 2542,61 

160 18,0 14,0 416,25 5,53 2535,11 

165 18,0 14,0 403,13 5,41 2508,85 

170 18,0 14,0 395,63 5,31 2486,35 

175 16,5 12,0 382,50 5,13 2452,60 

180 18,0 14,0 378,75 5,13 2441,35 

185 18,0 14,0 371,25 5,03 2418,85 

190 18,0 14,0 375,00 3,63 2126,35 
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Příloha 5  Změny objemového toku v průběhu měření č. II. 

 

Příloha 6  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. II. 
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Příloha 7  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. III. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

30 22,0 14,5 626,25 0,34 532,45 

35 21,5 14,5 622,50 0,50 667,49 

40 21,5 14,0 616,88 0,50 686,24 

45 21,0 14,5 613,13 0,50 689,99 

50 21,0 14,0 609,38 0,50 689,99 

55 21,0 14,0 605,63 0,50 686,24 

60 20,5 14,0 601,88 0,50 686,24 

65 20,5 14,0 598,13 0,47 682,49 

70 20,5 14,0 596,25 0,47 682,49 

75 20,5 14,0 590,63 0,66 776,26 

80 20,0 14,0 577,50 1,69 1260,06 

85 19,5 14,0 566,25 2,94 1706,34 

90 19,5 14,0 551,25 3,09 1811,34 

95 19,5 14,0 545,63 2,50 1676,34 

100 19,5 14,0 538,13 1,63 1368,82 

105 19,0 14,0 532,50 1,53 1290,07 

110 19,0 13,5 525,00 1,50 1267,57 

115 19,0 13,5 519,38 1,50 1260,06 

120 19,0 13,5 513,75 1,47 1252,56 

125 19,0 13,5 511,88 1,47 1248,81 

130 18,0 13,0 506,25 1,41 1237,56 

135 19,0 14,0 515,63 1,47 1248,81 

140 19,0 14,0 511,88 1,47 1245,06 

145 18,5 14,0 510,00 2,13 1466,33 

150 18,5 14,0 496,88 3,34 1845,09 

155 18,5 14,0 481,88 4,41 2156,35 

160 18,5 14,0 478,13 4,56 2227,60 

165 18,5 14,0 470,63 4,50 2227,60 

170 18,5 14,0 463,13 4,44 2216,35 

175 18,5 14,0 455,63 4,38 2201,35 

180 18,5 14,0 450,00 4,34 2186,35 

185 18,5 14,0 442,50 4,28 2175,10 

190 18,5 14,0 438,75 4,25 2160,10 

195 18,5 14,0 435,00 4,00 2107,60 
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Příloha 8  Změny objemového toku v průběhu měření č. III. 

 

Příloha 9  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. III. 
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Příloha 10  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. IV. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

40 22,5 15,0 570,00 0,59 581,21 

45 22,0 15,0 562,50 0,59 599,97 

50 21,5 15,0 553,13 0,66 629,98 

55 21,5 14,5 547,50 0,69 648,73 

60 21,5 15,0 540,00 0,69 648,73 

65 21,5 15,0 536,25 0,69 644,98 

70 21,5 15,0 532,50 0,69 644,98 

75 21,5 14,5 530,63 0,66 644,98 

80 21,5 14,5 528,75 0,66 641,23 

85 21,5 14,5 528,75 0,69 641,23 

90 21,5 14,0 530,63 0,69 644,98 

95 21,5 14,0 534,38 0,75 671,24 

100 21,0 14,0 536,25 0,94 768,76 

105 21,0 14,0 538,13 1,00 802,52 

110 20,5 14,0 540,00 1,41 956,29 

115 20,5 14,0 534,38 2,41 1278,82 

120 20,5 14,5 530,63 3,00 1488,83 

125 20,0 14,5 526,88 3,03 1518,83 

130 20,0 14,5 523,13 3,03 1522,58 

135 20,0 14,0 521,25 3,00 1518,83 

140 20,0 14,0 517,50 3,00 1515,08 

145 20,0 14,0 515,63 3,00 1515,08 

150 20,0 14,0 513,75 3,00 1511,33 

155 20,0 14,5 510,00 3,00 1507,58 

160 20,0 14,0 500,63 4,22 1788,84 

165 20,0 14,0 489,38 5,78 2156,35 

170 19,5 14,0 480,00 6,00 2261,35 

175 19,5 14,0 472,50 5,97 2265,10 

180 19,5 14,0 465,00 5,91 2257,60 

185 19,5 14,0 457,50 5,84 2242,60 

190 19,5 14,0 450,00 5,81 2227,60 

195 19,5 14,0 446,25 5,78 2216,35 

200 19,5 14,5 436,88 5,72 2197,60 
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Příloha 11  Změny objemového toku v průběhu měření č. IV. 

 

Příloha 12  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. IV. 
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Příloha 13  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. V. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

30 22,5 14,0 562,50 0,56 592,47 

35 22,0 14,0 553,13 0,91 795,01 

40 21,5 14,0 543,75 0,97 862,53 

45 21,5 14,0 534,38 0,97 870,03 

50 21,5 13,5 530,63 0,97 866,28 

55 21,5 13,5 525,00 0,94 862,53 

60 20,0 12,0 517,50 0,88 851,27 

65 21,0 13,5 521,25 0,94 858,77 

70 21,0 13,5 523,13 0,94 862,53 

75 21,0 13,5 525,00 0,94 862,53 

80 21,0 14,0 528,75 0,94 866,28 

85 21,0 13,5 528,75 1,03 907,53 

90 20,5 13,5 523,13 2,03 1275,07 

95 20,5 13,5 519,38 2,69 1522,58 

100 20,5 14,0 517,50 2,72 1563,83 

105 20,0 14,0 513,75 2,69 1567,58 

110 20,0 14,0 508,13 2,66 1563,83 

115 20,0 14,0 506,25 2,66 1560,08 

120 20,0 14,5 504,38 2,66 1556,33 

125 20,0 14,5 500,63 2,63 1556,33 

130 20,0 14,5 498,75 2,63 1552,58 

135 20,0 15,0 489,38 3,13 1668,84 

140 20,0 14,5 474,38 5,22 2175,10 

145 19,5 14,5 466,88 5,84 2366,35 

150 18,0 13,5 451,88 5,72 2377,60 

155 19,5 14,5 448,13 5,72 2373,85 

160 19,5 14,5 440,63 5,63 2358,85 

165 19,5 14,0 433,13 5,56 2340,10 

170 19,5 14,0 423,75 5,50 2325,10 

175 19,5 14,0 418,13 5,44 2310,10 

180 20,0 14,0 410,63 5,38 2291,35 
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Příloha 14  Změny objemového toku v průběhu měření č. V. 

 

 

Příloha 15  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. V. 
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Příloha 16  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. VI. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

40 22,5 15,0 570,00 0,59 581,21 

45 22,0 15,0 562,50 0,59 599,97 

50 21,5 15,0 553,13 0,66 629,98 

55 21,5 14,5 547,50 0,69 648,73 

60 21,5 15,0 540,00 0,69 648,73 

65 21,5 15,0 536,25 0,69 644,98 

70 21,5 15,0 532,50 0,69 644,98 

75 21,5 14,5 530,63 0,66 644,98 

80 21,5 14,5 528,75 0,66 641,23 

85 21,5 14,5 528,75 0,69 641,23 

90 21,5 14,0 530,63 0,69 644,98 

95 21,5 14,0 534,38 0,75 671,24 

100 21,0 14,0 536,25 0,94 768,76 

105 21,0 14,0 538,13 1,00 802,52 

110 20,5 14,0 540,00 1,41 956,29 

115 20,5 14,0 534,38 2,41 1278,82 

120 20,5 14,5 530,63 3,00 1488,83 

125 20,0 14,5 526,88 3,03 1518,83 

130 20,0 14,5 523,13 3,03 1522,58 

135 20,0 14,0 521,25 3,00 1518,83 

140 20,0 14,0 517,50 3,00 1515,08 

145 20,0 14,0 515,63 3,00 1515,08 

150 20,0 14,0 513,75 3,00 1511,33 

155 20,0 14,5 510,00 3,00 1507,58 

160 20,0 14,0 500,63 4,22 1788,84 

165 20,0 14,0 489,38 5,78 2156,35 

170 19,5 14,0 480,00 6,00 2261,35 

175 19,5 14,0 472,50 5,97 2265,10 

180 19,5 14,0 465,00 5,91 2257,60 

185 19,5 14,0 457,50 5,84 2242,60 

190 19,5 14,0 450,00 5,81 2227,60 

195 19,5 14,0 446,25 5,78 2216,35 

200 19,5 14,5 436,88 5,72 2197,60 

205 19,0 14,5 433,13 5,69 2186,35 
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Příloha 17  Změny objemového toku v průběhu měření č. VI. 

 

Příloha 18  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. VI. 
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Příloha 19  Hodnoty měřených veličin v průběhu měření č. VII. 

interval t1 t2 p1 Δp QV 

(s) (°C) (°C) (kPa) (kPa) (m
3.

h
-1

) 

30 23,5 16,0 592,50 0,91 569,96 

35 23,0 16,0 586,88 1,22 705,00 

40 22,5 15,5 581,25 1,22 731,25 

45 22,5 16,0 573,75 1,22 735,00 

50 22,5 16,0 564,38 1,22 731,25 

55 22,5 16,0 558,75 1,22 727,50 

60 22,5 16,0 553,13 1,22 723,75 

65 22,5 16,0 545,63 1,22 720,00 

70 22,5 16,0 540,00 1,22 716,25 

75 22,0 16,0 528,75 2,03 937,54 

80 21,5 16,0 513,75 3,78 1462,58 

85 21,5 16,5 504,38 4,13 1627,58 

90 21,5 16,0 495,00 4,09 1642,58 

95 21,5 16,0 489,38 4,06 1638,83 

100 21,5 16,0 487,50 4,06 1635,08 

105 21,5 16,5 485,63 4,03 1631,33 

110 21,5 16,0 478,13 4,03 1623,83 

115 21,5 16,0 478,13 4,00 1623,83 

120 21,0 16,5 466,88 5,69 1983,84 

125 21,0 16,5 457,50 7,06 2332,60 

130 20,5 16,0 448,13 7,09 2388,85 

135 20,5 16,5 442,50 7,00 2381,35 

140 20,5 16,5 433,13 6,91 2366,35 

145 20,5 16,5 427,50 6,84 2355,10 

150 20,5 16,5 420,00 6,75 2336,35 

155 20,5 16,5 414,38 6,69 2325,10 

160 20,5 16,5 406,88 6,59 2306,35 
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Příloha 20  Změny objemového toku v průběhu měření č. VII. 

 

Příloha 21  Tlak plynu a tlaková ztráta v průběhu měření č. VII. 


