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1. ÚVOD 

 
Při pohybu tekutiny potrubím vznikají hydraulické odpory, které má za následek 

vzniklé tření částic kapaliny o sebe a o stěny potrubí (viskozita kapaliny). Ty Při proudění 

tekutiny dochází ke ztrátám energie vlivem viskozity kapaliny, tato ztrátová energie se mění 

v teplo.  Tyto odpory je potřeba respektovat a počítat s nimi při návrhu potrubního i čerpacího 

systému. Mŧţe se totiţ stát, ţe tyto hydraulické odpory budou natolik vysoké, ţe navrţené 

čerpadlo neprotlačí kapalinu obvodem. Třením kapaliny o stěny potrubí se vytvářejí třecí 

ztráty, jsou to tečné síly od viskozity a jsou přímo úměrné délce potrubí, ale nepřímo úměrné 

prŧměru potrubí. Druhým hydraulickým odporem jsou místní ztráty. Takové ztráty se vytvářejí 

tam, kde se mění směr nebo rychlost kapaliny (filtry, kolena, rŧzné armatury, zúţení, 

rozšíření, oblouky, kompenzační smyčky, filtry, rozbočení atp.), v takových místech dochází 

k odtrţení proudu od stěn potrubí, tím vzniká oblast s vířící se tekutinou, která zpŧsobuje 

mařenía rozptyl energie dodávané obvodu čerpadlem. Tuto ztrátu označujeme součinitelem 

místních odporŧ a závisí na geometrii daného prvku. Veškeré ztráty energie vznikající 

v obvodu se mění v teplo.[1] 

 

2. TEORIE URČENÍ ZTRÁTOVÉHO SOUČINITELE 

 

Součinitel místních ztrát je zpravidla určován pouze experimentální formou, takto 

určený součinitel platí pouze ve stejných nebo podobných případech za jakých byl měřen. 

Teoretické určení součinitele místních odporŧ je díky sloţitostem spojených s vířením 

obtíţné zjistit a matematické modelování součinitele místních ztrát pouţíváme při návrhu 

potrubních prvkŧ. Ztrátový součiniteleměříme na experimentální vodní trati, kde jsou 

zahrnuty prvky jako kolena, oblouky, kompenzační smyčky, zúţení, uzavírací kohouty, clony 

atp. Před a za kaţdým prvkem se nacházejí odběrná místa, která jsou napojena na U-

trubici.Z této U-trubice odečteme ztrátovou výšku h, která nám slouţí k veškerým výpočtŧm 

a následnému zjištění součinitele místních ztrát. Na přesnost měření má vliv také 

Reynoldsovo číslo, obzvláště při nízkých hodnotách v přechodové oblasti z laminárního 

proudění do turbulentního. Při vyšších hodnotách Re-čísla Re ≥ 105se součinitel místních 

ztrát stává konstantním. [1] 
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Obr. 2.1: Oblast zavíření [13] 

Výpočet součinitele místní ztráty se provádí ze známé Bernoulliho rovnice pro 

skutečnou kapalinu: 
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Obr. 2.2:Rychlosti a prŧřezy[autor] 

Vzhledem k tomu, ţe rychlost je v potrubí konstantní mŧţu psát: 
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Po úpravě dostaneme vzorec pro výpočet součinitele místní ztráty 
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3. MĚŘENÍ TLAKU 

 
Tlak je definován jako poměr velikosti elementární síly dFk elementu plochy dS. 

dS

dF
p 

 
(3.1) 

3.1 Měření statického tlaku 

Je tlak, který vzniká tíhovým pŧsobením částic a vnějšími silami za klidu kapaliny téţ 

hydrostatický tlak (tlakoměry hydrostatické kapalinové, se silovým účinkema deformační). 

3.1.1 Hydrostatické (kapalinové) 

Tlak v potrubí nám určuje velikost rozdílŧ hladin kapalinového sloupce. Měření tlaku 

se převádí na délkové měření. Tlakoměry se nejčastěji pouţívají v laboratořích, jelikoţ 

poskytují velmi přesné informace, neposkytují ale data vhodná pro další zpracování.[11]

 

Obr.3.1: U – trubice[8] 

 

Obr.3.2:Nádobkový tlakoměr[8] 
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Obr. 3.3:Nádobkový tlakoměr se 

sklopným ramenem [8] 

 

Obr. 3.1:Obrácená U-trubice [autor] 

 

3.1.1 Se silovým účinkem (pístové tlakoměry) 

Měření tlaku se převádí na silové měření, silové účinky jsou kompenzovány pruţinou 

nebo závaţím. Mezi tyto tlakoměry patří zejména pístový a zvonový tlakoměr. Tyto tlakoměry 

jsou uţívány nejčastěji ke kalibračním účelŧm, měří na základě definice tlaku. [7] 

 

Obr. 3.2: Pístový tlakoměr [9] 

 

Obr. 3.3: Zvonový tlakoměr [9] 
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3.1.1 Tlakoměry deformační 

Fungují na principu deformace tvaru tlakoměrného prvku měřeného tlaku, míra 

deformace členu je úměrná hodnotě měřeného tlaku dle Hookova zákona. [7]   

 

Obr. 3.4:Bourdonova 
trubice [10] 

 

Obr. 3.5: Membránový 
tlakoměr [10] 

 

Obr. 3.6:Vlnovcový 
tlakoměr [10] 

 

3.2 Měření dynamického tlaku 

 

Dynamický tlak je součtem tlaku statického, zvětšeného o pohybovou energii 

objemové jednotky kapaliny(elektrické převodníky tlaku). 

3.2.1 Elektrické převodníky tlaku 

Funkce je zaloţena na principu deformace tlakoměrného prvku, kterou vyvolává 

tlak, deformace se poté převádí na elektrické veličiny, jako jsou odpor, náboj, kapacita 

atd. Výhodou je moţnost dalšího zpracování v PC díky jednoduchému přenosu. [7] 

 

Obr. 3.7:Odporový-

drátkový [11] 

 

Obr. 3.8:Odporový-

fóliový [11] 

 

Obr. 3.9:Odporový-

polovodičový [11] 
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Obr. 3.10: Kapacitní snímač tlaku [11] 

 

Obr. 3.11: Piezoelektrický snímač tlaku 

[11] 

 

4. MĚŘENÍ PRŮTOKU TEKUTIN 

 

Jedná se o měření, při kterém zjišťujeme objemové či hmotnostní mnoţství protečené 

kapaliny v potrubí za jednotku času (prŧtokoměry: clona, dýza, Venturiho trubice, turbínkový 

prŧtokoměr a elektromagnetické indukční prŧtokoměry). 

 

4.1 Měření průtoku pomocí rozdílu tlaku před a za prvkem 

průtokoměru 

U tohoto měření je pouţitý tzv. škrtící orgán vytvářející před a za prvkem rozdílný tlak. 

Tento tlakový spád se měří a počítá se prŧtok. [13] 

4.1.1 Měření pomocí clony 

Je to plochá deska s menším prŧměrem díry, neţ je prŧměr potrubí, tím dochází v 

zúţení ke změně rychlosti proudící tekutiny a k tlakové diferenci, která se měří pomocí U-

trubice. [13] 

 

Obr. 4.1: Clona[13] 

 



VŠB-TUO Ostrava  Jiří Rak 
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Bakalářská práce 

~ 16 ~ 
 

4.1.1.1 Cejchování clony 

Cejchování clony provádíme proto, abychom mohli pro jakýkoli tlakový spád na cloně 

vypočítat hodnotu prŧtoku tekutiny potrubím. Pro určení hodnoty prŧtoku musíme znát 

cejchovní křivku clony. 

 Zařadím do obvodu prŧtokoměr k výstupu zpět do nádrţe. 

 Nastavím otáčky čerpadla na maximální rychlost (2000 min-1) a spustím. 

 Postupně uzavírám kulový kohout KK2 přičemţ sniţuji prŧtok obvodem. 

 Během uzavírání odečítám příslušný prŧtok Q na prŧtokoměru a současně 

diferenci hladin hcU-trubice napojené na clonu. 

 

Graf  4.1: Cejchovní křivka clony 

 

 

Ocejchováním clony vytvoříme cejchovní křivku: 

453,0
0882,0 chQ 
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4.1.2 Měření pomocí Venturiho trubice 

Měření prŧtoku se převádí na měření tlakové diference mezi dvěma prŧřezy, přičemţ 

jeden je zúţen. Tekutina je v konfuzoru zrychlena, tím dochází ke sníţení statického tlaku. 

Tlaková diference závisí na rychlosti prŧtoku kapaliny, měříme ji pomocí U-trubic. Pouţití 

prvku je omezeno z dŧvodu vysoké ceny oproti cloně.[13] 

 

Obr. 4.2:Venturiho trubice [13] 

4.1.3 Měření pomocí dýzy 

Jedná se o takový kompromis clony a Venturiho trubice, dýza nemá difuzor (kuţelové 

vyústění). Umoţňuje měření většího prŧtoku oproti cloně. Je oproti Venturiho trubici levnější, 

zpŧsobuje ale větší tlakovou ztrátu. [13] 

 

Obr. 4.3: Dýza [13] 

4.1.4 Měření pomocí turbínkového průtokoměru 

Jedná se o měřidlo, kde funkční částí je volně se otáčející rotor s lopatkami. Otáčky 

rotoru jsou úměrné rychlosti proudění kapaliny. Velikost otáček je snímána indukčním 

snímačem, který vydává impulzy. [13] 
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Obr. 4.4: Radiálníturbínkový 
prŧtokoměr [12] 

 

Obr. 4.5: Axiálnítrubínkový prŧtokoměr 
[12] 

 

4.1.5 Měření pomocí elektromagnetického (indukčního) průtokoměru 

Vyuţití principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Dochází vlivem 

pohybu vodiče v homogenním magnetickém poli k indukci napětí. Mŧţeme měřit kapaliny, 

které jsou vodivé i nemagnetické. Prŧtokoměry jsou bezdotykové, nevkládají se do potrubí, 

tím nedochází k opotřebení. Potrubí musí být zcela zaplněno tekutinou. [13] 

 

Obr. 4.6: Elektromagnetický prŧtokoměr [12] 
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4.1.6 Měření objemového průtoku 

Měření probíhá pomocí speciálních odměrných válcŧ, které mají známý objem a 

cyklicky se plní, měří se počet naplněných válcŧ za časový úsek. Tyto prŧtokoměry se 

pouţívají minimálně, mají velký počet pohyblivých částí, jsou nevhodné pro měření 

znečistěných kapalin, zpŧsobují tlakovou ztrátu a nelze odměrné nádoby utěsnit, proto 

nemŧţeme měřit prŧtoky plynŧ.[13] 

 

5. MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ TEKUTIN 

 

Jedná se o měření, kdy zjišťujeme uraţenou vzdálenost kapaliny za jednotku času 

(Pitotova trubice, Prandtlova trubice, vírový prŧtokoměr). 

 

5.1 Měření pomocí Pitotovy trubice 

Má dvě ramena, znichţ jedno ukazuje výšku volné hladiny, druhá trubice má 

vodorovné rameno, které je umístěno proti proudu, tím pádem svislá trubice ukazuje 

hydrodynamickou výšku,rychlost a prŧtok se opět vypočítá z rozdílu hladin.[14] 

 

Obr. 5.1:Pitotova trubice [14] 

 

5.2 Měření pomocí Prandtlovy trubice 

Je válcová trubice s pŧlkulovým ukončením. V ose trubice je otvor, který měří celkový 

tlak, ten je dále veden vnitřní trubicí, na povrchu pláště je vnější trubice, která snímá statický 

tlak, ten je veden druhou trubicí. [15] 
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Obr. 5.2:Prandtlova trubice [15] 

 

5.3 Měření pomocí Vírových průtokoměrů 

Princip je zaloţen na Von Karnamověprincipu – obtékání vloţeného tělesa za vzniku 

vírŧ o rŧzném počtu frekvencí. Parametry jsou přímo úměrná rychlosti proudící kapaliny 

v jistém rozsahu Reynoldsova čísla. Vznik vírŧ je zaznamenáván snímačem, ten převádí 

frekvenci vírŧ na elektrický signál. [13] 

 

Obr. 5.3: Vírový prŧtokoměr[12] 
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6. POPIS ZKUŠEBNÍHO OBVODU PRO MĚŘENÍ MÍSTNÍCH 

ZTRÁT 

 

Trenaţér pro účely měření místních ztrát je sestaven z běţně pouţívaných 

komponentŧ, které jsou pouţity u většiny potrubních rozvodŧ vody v domácnostech. Vnitřní 

prŧměr potrubí je d=18mm. Kaţdý z prvkŧ je vybaven odběrnými místy, která jsou napojeny 

na U-trubici a díky nimţ je moţno měřit ztrátovou výšku h. Prvky mŧţeme měřit jak 

samostatně, tak v jakýchkoli kombinacích. Není ovšem moţné měřit všechny prvky současně 

a to z dŧvodŧ počtŧ U-trubic. Médium, díky kterému měříme ztráty (jak tlakové tak i místní), 

je voda čerpána z nádrţe (N) hydrogenerátorem (HG), který mŧţeme regulovat na 3 stupně 

prŧtoku. V této práci se zaměřuji na měření pouze třech prvkŧ (koleno 90°, koleno 45° a 

oblouk – kříţení).  

Tyto prvky jsou v této kapitole podrobněji popsány vizTabulka 1. Z naměřených 

hodnot dále počítám součinitele místních ztrát 

 Aritmetickým prŧměrem z vypočtených hodnot  

 Aritmetickým prŧměrem z vypočtených hodnot po odečtení tlakových ztrát 

v rovném potrubí před a za prvkem 

 Z regresní rovnice vytvořené pomocí závislosti pzc – v2 
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Obr. 6.1: Měřící obvod 

6.1 Schéma měřící tratě 

 

Obr. 6.2: Schéma měřící tratě[6] 
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6.2 Použité prvky při měření 

 clona  

 kulový ventil  

 oblouk - kříţení  

 koleno 45° 

 koleno 90° 

 

6.3 Specifikace prvků zkušebního obvodu 

 Nádrţ (N), objem V=42dm3, výrobce Valter Špalek-plexi. 

 Hydrogenerátor (HG), typ RS 25/4 230 V PN 10, výrobce WILO, otáčky 

n=1200/1650/2000 min-1, maximální tlakový spád p=10kPa. 

 Clona (C), výrobce VŠB 

 Další prvky (kolena, redukce, ventily) vyrábí WAVIN Ekoplastik, s.r.o, jedná 

se o prvky z polypropylenu (PPR) 

 

Tabulka 1: Specifikace prvkŧ obvodu 

Nádrţ (N) 

Objem: V=42dm3 

Výrobce: Valter Špalek-plexi 

 

Hydrogenerátor (HG) 

Typ: RS 25/4 230 V PN 10 
Otáčky: n=1200/1650/2000 min-1 

Max tlakový spád: p=10kPa. 

Výrobce: WILO 
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Clona (C) 

Vnitřní prŧměr: dC=14mm 

Vnitřní prŧměr potrubí: dp=18mm 
Výrobce: VŠB  

 

Potrubí (P1) 

Typ: STRO25P16X 

Vnitřní prŧměr: d=18mm 

Vnější prŧměr: D=25mm 
Výrobce: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. 

 

Kříţení (KR) 

Typ: SKR025P20X 

Vnitřní prŧměr: d=18mm 

Vnější prŧměr: D=25mm 
Výrobce: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. 

 

Koleno 45° (K1, K2, K3) 

Typ: SKO02545XX 

Vnitřní prŧměr: d=18mm 
Výrobce: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. 

 

Koleno 90° (K4) 

Typ: SKO02590XX 

Vnitřní prŧměr: d=18mm 
Výrobce: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. 
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7. NAMĚŘENÉ HODNOTY MÍSTNÍCH ZTRÁT A JEJICH 

POČETNÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

7.1 Postup při výpočtechmístních ztrát 

V prvé řadě výpočtu místních ztrát počítám prŧtok kapaliny dosazením ztrátové výšky 

naměřené na U-trubici do cejchovní křivky 4.1. 

 

 

Dále počítám rychlost proudění kapaliny potrubím ze vztahu: 

S

Q
v   (6.1) 

Po dosazení vzorce pro výpočet prŧtočné plochydo vztahu dostaneme vztah: 

2

4

d

Q
v







 (6.2) 

Pomocí vypočtené rychlosti mŧţu počítat druh proudění pomocí Reynoldsova čísla: 



dv 
Re  (6.3) 

Ztrátový tlak na měřeném prvku počítám ze vztahu pro výpočet hydrostatického tlaku 

sloupce kapaliny: 

ghp vpZ    (6.4) 

Součinitele místních ztrát počítám ze vztahu 2.3. 

vv

p









2

2
 

Pro výpočet součinitele místních ztrát pomocí regresní rovnice křivky vycházím ze vztahu 2.2 

2

2

21 vpp

vv

 


 

Kde tlak p1 a p2 jsou ztrátové tlaky, proto mŧţu psát p1 = p2 = pz 

453,0
0882,0 chQ 
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Tedy: 

2

2
vp v

Z 





 (6.5) 

Po úpravě mŧţu psát: 

2vKpZ   (6.6) 

Kde: 

2

vK
 

  (6.7) 

Po úpravě do konečné verze mi vzniká vztah pro výpočet součinitele místních ztrát 

z regresní rovnice: 

v

K






2

 (6.8) 

7.2 Měření místní ztráty na koleni 90° 

 
Obr. 7.1: Koleno 90° 

7.2.1 Popis měření na koleni 90° 

Měření místní ztráty na koleni 90° provádím pro 3 varianty volby odběrných míst 

ztrátové výšky z dŧvodu přesnějšího určení součinitele místní ztráty. V oblastech, kde jsou 

umístěná odběrná místa, mŧţe vznikat zavíření vlivem změny směru proudění kapaliny 

z předchozího prvku a tím mŧţe dojít k nepřesnému zobrazení ztrátové výšky na U-trubici a 

následně k chybnému výpočtu součinitele místní ztráty. Volbou tří variant odběrných míst 

mŧţu zjistit, pro kterou variantu ztrátový součinitel vychází z výpočtu nejniţší a tu uvádět 

jako nejvhodnější pro měření tohoto prvku. Pro přesné určení celkového ztrátového tlaku na 

prvku je potřeba odečíst třecí ztráty vznikající v rovném potrubí v oblasti mezi odběrným 

místem a počátkem či koncem kolena.  
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Obr. 7.2: Varianty odběrných míst 

 Varianta 1 (měření ztrátové výšky na krátko) 

 Varianta 2 (měření ztrátové výšky v případě vzdálených odběrných míst od 

prvku) 

 Varianta 3 (měření ztrátové výšky případě umístění odběrných míst těsně 

před prvkem a vzdáleně za prvkem) 

 

Postup měření je pro všechny tři jak prvky, tak i případy volby odběrných míst stejný 

 Seznámení se s obvodem 

 Připojení U-trubice k příslušným odběrným místŧm 

 Uzavření kulového kohoutu a kontrola vyrovnání hladin v U-trubici 

 Otevření kulového kohoutu pro maximální prŧtok  

 Zaznamenání rozdílu výšek hladin U-trubice na prvkuhp a na cloně hc 

 Postupné uzavírání kulového kohoutu a zaznamenávání hodnot aţ do 

okamţiku úplného uzavření 
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7.2.2 Varianta 1, měření ztrátové výšky na krátko 

 

Obr. 7.3: Varianta 1 

Tabulka 2: Varianta 1 

Naměřené hodnoty Vypočtené hodnoty 

č. hp[mm]
hc  

[mm]
Q    

[m3h-1] 
v      

[m.s-1] 
v2 Re [1] pz[Pa] 

 
[1] 

1 70 197 0,966 1,054 1,111 18900,1 685,3 1,236 

2 68 193 0,957 1,044 1,091 18725,2 665,7 1,223 

3 67 189 0,948 1,035 1,070 18548,4 656,0 1,228 

4 66 185 0,939 1,025 1,050 18369,6 646,2 1,233 

5 62 170 0,903 0,986 0,972 17679,2 607,0 1,251 

6 57 154 0,864 0,943 0,889 16905,1 558,1 1,258 

7 42 109 0,739 0,806 0,650 14455,2 411,2 1,268 

8 26 64 0,580 0,633 0,401 11357,2 254,5 1,271 

9 7 15 0,301 0,328 0,108 5886,3 68,5 1,274 

10 4 8 0,226 0,247 0,061 4427,6 39,2 1,287 

 
 

7.2.3 Početní a grafické vyhodnocení pro první řádek tabulky 

varianty 1 

 Postup výpočtu je pro všechny tři případy stejný 

V prvé řadě je potřeba vypočítat prŧtok z cejchovní křivky clony 4.1: 

13

453,0

453,0

9657435,0

1970882,0

0882,0
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Dále výpočet rychlosti proudění kapaliny ze vztahu 6.2: 

1

2

2

0542034,1

018,0

9657435,04

4













smv

v

d

Q
v





 

Výpočet Reynoldsova čísla ze vztahu 6.3: 

1,18900Re

10*004,1

018,00542034,1
Re

Re

6













dv

 

Re > 2320 => Turbulentní proudění 

Výpočet tlakové ztráty prvku ze vztahu 6.4: 

Pap

p

ghp

z

z

vpz

327,685

81,9*998*074,0





 

 

Výpočet součinitele místní ztráty ze vztahu 2.3: 

2358,1

0542034,1998

327,6852

2

2

2




















v

p

v

z

 

Pro přesnější určení součinitele se vytvoří z vypočtených hodnot graf závislosti 

celkové tlakové ztráty po odečtení třecích ztrát na kvadrátu rychlosti pzc – v2, vynesenými 

hodnotami se proloţí lineární spojnice trendu a na základě regresní rovnice je moţno určit 

součinitele místní ztráty ze vztahu 6.8: 

1131,1

998

42,5552
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7.2.4 Varianta 2, měření ztrátové výšky vzdálených odběrných míst 

od prvku 

 

Obr. 7.4:Varianta 2 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.1 

7.2.5 Varianta 3, měření ztrátové výšky v případě umístění 

odběrných míst těsně před prvkem a vzdáleně za prvkem 

 

Obr. 7.5:Varianta 3 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.2  
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7.2.6 Zakreslení vypočtených hodnot pro všechny tři varianty 

měření do grafu 

 

Graf  7.1:pzc – v2(koleno 90°) 

 

Graf  7.2: - Re (koleno 90°) 
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Graf  7.3:pzc – Q (koleno 90°) 

 

 

7.3 Měření místní ztráty na koleni45° 

 

Obr. 7.6: Koleno 45° 

7.3.1 Popis měření na koleni 45° 

Měření místní ztráty u tohoto prvku provádím pouze pro variantu 1 z dŧvodŧ, ţe před 

prvkem se odběrné místo nenachází v oblasti zavření vzniklé vlivem neustáleného proudění 

z předchozího prvku a za prvkem není místo pro ustálení proudění. 
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7.3.2 Varianta 1, měření ztrátové výšky na krátko 

 

Obr. 7.7: Varianta 1 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.3 

Grafické zobrazení naměřených hodnot viz Příloha 2: P.9, 10, 11 

7.4 Měření místní ztráty na oblouku 

 

Obr. 7.8: Oblouk 

7.4.1 Popis měření na oblouku 

U tohoto prvku provádím měření pouze pro volbu odběrných míst pro variantu 1. 

Tento prvek je totiţ v obvodu zapojen mezi dvě kolena 45° a kaţdé z těchto kolen 

představuje jinou tlakovou diferenci. Tyto diference by bylo potřeba změřit, ale sestavení 

obvodu nám to nedovoluje.V případě, ţe bych předpokládal, ţe tlaková diference na obou 

kolenech bude stejná, dopouštěl bych se při odečítání tlakových ztrát pro další dvě varianty 

velké chyby. 
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7.4.2 Varianta 1, měřeníztrátové výšky na krátko 

 

Obr. 7.9: Varianta 1 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.4 

Grafické zobrazení naměřených hodnot viz Příloha 2: P.12, 13, 14 

 

8. MĚŘENÍ A VÝPOČET SOUČINITELE TŘECÍCH ZTRÁT

 
Vypočtený součinitel místní ztráty z naměřených hodnot pro jednotlivé prvky je 

zvětšený o třecí ztráty, které vznikají v rovném potrubí vlivem tření kapaliny o stěny. Tato 

rovná potrubí se nacházejí mezi počátkem či koncem kolena a odběrným místem. Tyto 

tlakové ztráty je z dŧvodŧ přesnosti potřeba odečíst od celkového tlakového spádu na prvku, 

který se počítá z naměřené hodnoty hp. Proto, aby bylo moţné tyto ztráty vlivem tření 

v rovném potrubí zjistit, je potřeba odměřit a vypočíst ztrátový součinitelTento součinitel 

měříme na rovném potrubí o délce L=1,1 m. 

8.1 Uvedení postupu při výpočtech součinitele tlakových ztrát 

Výpočet hodnot do tabulky je stejný jako při výpočtu u kolen. 

Pro výpočet hodnoty součinitele tlakových ztrát pouţiji vztah pro výpočet ztrátového tlaku pro 

rovná potrubí: 

vz

v

d

l
p  

2

2

 (6.9) 
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Z tohoto vztahu si odvodím vztah pro výpočet součinitele tlakových ztrát 

lv

dp

v

z









2

2
 (6.10)

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.5 

8.1.1 Početní řešení součinitele tlakových ztrát 

Součinitele tlakových ztrát vypočítám z odvozeného vztahu 6.10: 

02352,0

1,1998321,2

018,0365,16642

2
2




















lv

dp

v

z

 

 

9. PŘEPOČET SOUČINITELE MÍSTNÍCH 

ZTRÁTODEČTENÍM TŘECÍCH ZTRÁT V ROVNÉM 

POTRUBÍ PŘED A ZA PRVKEM 

 

Pro kaţdou variantu měření jednotlivého prvkŧ se musím provézt tzv. odečtení třecí 

ztráty v rovném potrubí. Třecí ztráty přepočítávám na ztrátový tlak a ten poté odečítám od 

celkového tlakového spádu naměřeného na prvku. 

9.1 Přepočet součinitele místní ztráty pro koleno 90° 

 

Obr. 9.1:Oblast rovného potrubí 

Tabulka vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.6 
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9.2 Přepočet součinitele místní ztráty pro koleno 45° 

 

Obr. 9.2: Oblast rovného potrubí 

Tabulka vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.7 

9.3 Přepočet součinitele místní ztráty pro oblouk 

 

Obr. 9.3: Oblast rovného potrubí 

Tabulka vypočtených hodnot viz Příloha 1: P.8 

 

10. VÝPOČET SOUČINITELE MÍSTNÍ ZTRÁTY 

Z LITERATURY 

 

Vypočtené hodnoty místní ztráty pro jednotlivé prvky jsou porovnávány s hodnotami, 

které udává literatura. 
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10.1 Uvedení postupu při výpočtu součinitele místní ztráty dle 

literatury [4] 

 

Vzhledem k tomu, ţe literatura uvádí hodnotu součinitele místní ztráty pro 

Reynoldsovo číslo Re=106, je potřeba hodnotu přepočíst dle uvedených vzorcŧ. 

Výpočet součinitele místní ztráty dle literatury  

fobb CCCKK  Re

*
 (9.1) 

10.1.1 Určení hodnot jednotlivých koeficientů z grafů 

Základní součinitel místní ztráty *

bK volím z grafu, pro hodnotu na ose y volím velikost 

úhlu kolena a hodnota osy x je poměr poloměru ohybu k prŧměru potrubí r/d=0,833 

 

 

Obr. 10.1: Základní součinitel místní ztráty [4] 
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kde  Kb* = 0,35 pro koleno 90° 

 Kb* = 0,12 pro koleno 45° 

Hodnoty v grafech, ze kterých zjišťuji jednotlivé součinitele, jsou uváděny pro 

Reynoldsova čísla Re=106, proto se celý výpočet násobí korekčním součinitelem CRe, který 

přepočítá konečnou hodnotu součinitele místní ztráty na hodnotu odpovídající Reynoldsovu 

čísla. Literatura uvádí, ţe v okamţiku, kdy hodnota  4,0* bK volí se hodnota CRe pro poměr 

r/d=1 

 

Obr. 10.2: KorekceReynoldsova čísla [4] 

kde CRe= 2,2 pro koleno 90 i 45° 
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Tangenciálnívýstupní součinitel Co 

 

Obr. 10.3: Tangenciální výstupní součinitel [4] 

kde CO = 1 pro koleno 90 i 45° 
Součinitel drsnosti Cfpro koleno 90 i 45° 

kde Cf = 1, jelikoţ se jedná o hladké potrubí. 

10.1.2 Výpočet součinitele místní ztráty pro koleno 90° 

Součinitel místní ztráty vypočítám ze vztahu 9.1: 

77,0

112,235,0

Re

*







b

b

fobb

K

K

CCCKK

 

10.1.3 Výpočet součinitele místní ztráty pro koleno 45° 

Součinitel místní ztráty vypočítám ze vztahu 9.1: 

264,0

112,212,0

Re

*







b

b

fobb

K

K

CCCKK
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10.2 Uvedení postupu při výpočtu součinitele místní ztráty dle 

literatury SimHydraulics 

 
Literatura SimHydraulics uvádí výpočet součinitele místní ztráty skrze jeden vzorec 

Hodnotu součinitele místní ztráty pro koleno 90° vypočítám podle vzorce: 

TfK  30  (9.2) 

Výpočet hodnoty součinitele místní ztráty pro koleno 45° vypočítám podle vzorce: 

   510703,30142,030 TfK  (9.3) 

 

10.2.1 Výpočet součinitele místní ztráty pro koleno 90° 

Součinitele místní ztráty vypočítám ze vztahu 9.2: 

8316,0

027722,030

30







K

K

fK T

 

kde fT = 0,027722 (hodnota součinitele třecích ztrát). 

10.2.2 Výpočet součinitele místních ztrát pro koleno 45° 

Součinitel místní ztráty vypočítám ze vztahu 9.3: 

 
 

469,0

4510703,30142,045027722,030

10703,30142,030

5

5











K

K

fK T 

 

kde α = 45°je hodnota úhlu ohybu kolena.  
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11. POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT SOUČINITELE 

MÍSTNÍCH ZTRÁT S HODNOTAMI, KTERÉ UVÁDÍ 

LITERATURA 

 
Tabulka 3: Porovnání hodnot pro koleno 90° 

Tabulka srovnání hodnot místních ztrát pro 

koleno° 
  Hodnota 

dle [4] 
Hodnota dle 

SimHydraulics 

Vypočtené hodnoty 

pro 3 varianty 
   1 2 3 
  

0,77 0,813 

1,253 1,669 1,399    Průměrná hodnota 

1,127 1,188 1,096    
Průměrná hodnota po odečtení 
třecích ztrát 

1,113 1,180 1,068   
Hodnota vypočtena z regresní 
rovnice 

 

Tabulka 4: Porovnání hodnot pro koleno 45° 

Tabulka srovnání hodnot místních ztrát pro 

koleno° 
  Hodnota 

dle [4] 
Hodnota dle 

SimHydraulics 
Vypočtené hodnoty  

   Varianta 1 
  

0,264 0,469 

1,169    Průměrná hodnota 

1,052    
Průměrná hodnota po odečtení 
třecích ztrát 

1,038   
Hodnota vypočtena z regresní 
rovnice 
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Tabulka 5: Porovnání hodnot pro oblouk 

Tabulka srovnání hodnot místních ztrát pro 
oblouk 

  Hodnota 
dle [4] 

Hodnota dle 
SimHydraulics 

Vypočtené hodnoty  

   Varianta 1 
  

Není 
definováno 

Není 
definováno 

0,808    Průměrná hodnota 

0,730    
Průměrná hodnota po odečtení 
třecích ztrát 

0,724   
Hodnota vypočtena z regresní 
rovnice 

 

V tabulkách srovnávání hodnot je zřetelný rozdíl mezi naměřenými hodnotami 

místních ztrát a hodnotami uváděnými v literaturách. Dŧvodem rozdílu těchto hodnot, je to ţe 

literatura uvádí součinitele místních ztrát pro vyšší Reynoldsova čísla, neţ s jakými měříme. 

Dalším dŧvodem je to, ţe hodnoty v literatuře jsou uváděny pro ideální spoje potrubí a kolen, 

kde nedochází k náhlé změně prŧřezu potrubí vlivem svařování prvkŧ. Ve skutečnosti 

nejsme schopni vyrobit natolik ideální spoj, tak aby nedošlo k nahromadění materiálu 

v okamţiku zasouvání prvkŧ do sebe a vytvoření souosého spojení. Dŧsledkem toho se 

vytváří vespoji tzv. prstenec přebytečného materiálu a dochází k následnému zúţení, vzniku 

zavíření a tím navýšení celkového tlakového spádu, který nám negativně ovlivňuje 

součinitele místních ztrát.  
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12. ZÁVĚR 

 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval teoretickým a praktickým zpracováním místních 

ztrát. Měření bylo prováděno na vodní trati na prvcích, které se nejčastěji pouţívají v praxi 

(koleno 90°, koleno 45° a oblouk). Výsledky měření byly nadále porovnány s hodnotami, 

které uvádí literatura. 

V případě kolena 90° bylo měření prováděno pro tři varianty připojení odběrných míst 

k prvku, první varianta byla volena těsně před a těsně za prvkem, další varianty zohledňovaly 

rovná potrubí pro ustálení proudu před a za prvkem. Další dva prvky byly proměřeny jen pro 

jednu variantu z dŧvodŧ, ţe se za prvky rovná potrubí nevyskytovala.  

Nezbytnou součástí výpočtu konečné hodnoty součinitele místních ztráty bylo zahrnutí 

třecích ztrát, které vznikají v oblasti mezi odběrným místem a počátkem či koncem prvku. 

Tyto třecí ztráty jsem převedl na ztrátový tlak a odečetl od celkového naměřeného tlakového 

spádu na prvku.  

Jednotlivé hodnoty součinitele místních ztrát pro prvky jsou uvedené v závěru práce 

v tabulkách, kde jsou zahrnuty i hodnoty, které pro daný prvek uvádí literatura. 

Výpočty jsem doplnil grafickým zobrazením jednotlivých závislostí, ze kterých je 

zřejmé, ţe konečný součinitel místních ztrát je se pro vyšší Reynoldsova čísla ustaluje na 

konkrétní hodnotě odpovídající konkrétnímu prvku. Pro niţší hodnoty mŧţu říct, ţe hodnota 

součinitele je zvýšená oproti hodnotám při vyšších Re-číslech a to z dŧvodu, ţe se měření 

provádělo v přechodové oblasti mezi laminárním a turbulentním prouděním.  

Díky zkušenostem na tomto měřícím trenaţéru mohu říct, ţe je vhodný pouze pro 

prezentace měření místních ztrát nikoli pro přesné určení hodnoty součinitele Problémem 

obvodu bylo umístění prvku hodně blízko u sebe a propojovací potrubí pro ustálení proudění 

byla příliš krátká. Pro přesné určení bych musel volit jiný obvod s jedním prvkem a 

dostatečně dlouhým potrubím pro ustálení proudění.  
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