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Anotace 

 

SOBKOVÁ, M. Studie chování vodních kapek vybraných sprinklerových hlavic. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 65 s. 

 

Klíčová slova: sprinklerová hlavice, vodní kapka, velikost, trajektorie, rychlost, měření 

 

Tato diplomová práce se zabývá studií chování vodních kapek stojaté a závěsné sprinklerové 

hlavice. Teoretická část matematicky popisuje vodní paprsek ve vakuu i v ovzduší. 

Samostatnou kapitolu tvoří dynamika tekutin věnující se měření tlaku a průtoku vody 

v potrubí. Praktická část zahrnuje jednak detailní postupy při měření objemového průtoku, 

velikosti, rychlosti a trajektorie vodních kapek, a jednak dosažené výsledky z měření a 

hodnocení postupu. Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky pro zjišťování parametrů 

vodních kapek sprinklerových hlavic. 
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This thesis deals with study on the behaviour of water droplets of upright and pendent 

sprinkler heads. The theoretical part describes mathematically water jet in the vacuum and in 

the air. A separate chapter forms the dynamics of fluid dedicated to the measurement of 

pressure and water flow in pipes. The practical part includes both detailed procedures for 

measuring volumetric flow rate, size, speed and trajectory of water droplets, and secondly the 

results of measurement and the assessment of procedure. The aim of this thesis is creating a 

methodology for determining the parameters of water droplets sprinkler heads. 
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1 Úvod 

 

Voda je nejstarším a velmi účinným prostředkem k hašení převážné většiny požárů. Při jejich 

zdolávání bývá neopominutelným pomocníkem, avšak může také napáchat velké škody, a 

proto se klade důraz na kulturu hašení – na snížení sekundárních škod způsobených hašením 

požáru. Nejvýznamnější vlastností vody je její ochlazující hasební efekt. Velikost kapek, a 

tudíž i typ vodního proudu, má výrazný podíl na účinnost ochlazování. Čím jsou kapky 

menší, tím disponují větším povrchem a díky velkému povrchu kapek dochází k lepšímu 

přestupu tepla z prostoru hoření. Kapky vody se díky tomu rychleji vypaří, a tak dochází 

k rychlejšímu ochlazování prostředí (při přeměně kapalné fáze do plynné se odebere velké 

množství tepla z prostoru hoření). Samotné nasazení vody jako hasební látky však k 

úspěšnému boji s požárem nestačí. Důležité je, aby se s hašením začalo co nejdříve, neboť 

pak se šance na záchranu života či minimalizace škod zvyšuje. Aby se zkrátila doba volného 

rozvoje požáru, instalují se do budov různé druhy sprinklerových hasicích zařízení, které 

omezují rychlost hoření, zabraňují šíření požáru a snižují teplotu prostředí. Nabízí se otázka, 

co se děje s kapkami vody vystříknutými ze sprinklerové hlavice? Cílem této práce je najít a 

ověřit metody pro stanovení chování kapek (bez vlivu požáru), abychom si mohli odpovědět 

na tuto otázku, a dále navrhnout příslušnou metodiku pro zjišťování parametrů vodních kapek 

sprinklerových hlavic. Z důvodu možnosti opakování měření a zachování stejných podmínek 

pro testování bude experiment prováděn ve zkušebním zařízení FBI. 

 

Diplomová práce je členěna do několika kapitol, kdy nejdříve popisuji chování vodního 

paprsku na teoretické bázi. V následujících kapitolách je pozornost upřena na základy 

hydrodynamiky, ověřování přesnosti přístrojů, přípravě pracovního pole pro měření parametrů 

vodních kapek a zkoušení optimalizace světelných podmínek. Podstatná část práce sestává 

z vlastního měření. Aby se v budoucnu mohlo navázat na dosavadní výsledky, detailně 

popisuji jednotlivé prostorové uspořádání komponentů a samostatné měření krok za krokem.  

 

Měření bylo provedeno pro dvě vybrané sprinklerové hlavice a pro dva různé tlaky vody. 

Výsledky a metodika by měla sloužit jako předloha pro další testování v laboratorních 

podmínkách, např. měření velikosti kapek dopadajících do různých ústí analyzátoru, a jednak 

by mohla být vodítkem pro experimentální měření v reálných podmínkách.  
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2 Rešerše 

 

Při hledání informací o chování vodních kapek sprinklerových hlavic, jsem zjistila, že 

v České republice o této problematice nejsou podrobnější zmínky. V cizině je naštěstí situace 

příznivější, a proto jsem část informací sbírala právě ze zahraničních vědeckých prací 

dostupných na internetu. Z domácí publikace jsem čerpala od kolektivu autorů, kteří jsou 

odborníci na hydromechaniku a zásobování hasivy, a z článků pana Ing. Pavla Rybáře, který 

je expertem v oblasti sprinklerových zařízení u nás. 

 

BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J. Základy hydromechaniky a zásobování 

hasivy. Ostrava: SPBI, 2007. 181 s., ISBN 80-86634-53-1. 

Tato publikace slouží jako učební text pro studijní obory Fakulty bezpečnostního inženýrství, 

a jak už její název napovídá, věnuje se především základům mechaniky tekutin a 

charakteristice potrubních sítí a čerpadel. Další kapitoly se zabývají porovnáním jednotlivých 

vodních proudů a nastínění problematiky stabilních hasicích zařízení. Pro diplomovou práci 

jsem využila poznatky k měření tlaku a průtoku tekutiny, k výpočtu ztrát v potrubí a část 

věnující se zásobování hasivy, která popisuje chování vodního paprsku. 

 

NYANKINA, K. Prediction of water droplet behaviour during fire extinguishment. PhD 

thesis. Melbourne: Victoria University of Technology, 2003. 224 p. 

Disertační práce pojednává o chování vodních kapek za podmínek požáru. Autorka se 

zaměřuje na interakci vodních kapek a spalinových plynů, analýzu tepelného výkonu a na vliv 

použití vodní mlhy na potlačení požáru ve fázi před a po flashoveru. Dále se soustřeďuje na 

vývoj zónových modelů, které hodnotí účinnost klasických sprinklerů a mlhových sprinklerů 

v prostředí požáru. Pro potřeby své práce jsem využila poznatky o velikosti vodních kapek. 

 

PUTORTI, A. D. Jr., BELSINGER, T. D., TWILLEY, W. H. Determination of Water 

Spray Drop Size and Speed from a Standard Orifice, Pendent Spray Sprinkler. Report of 

test. Gaithersburg: National Instutite of Standards and Technology U. S. Department of 

Commerce, 1999. 14 p. 

Zpráva se zabývá testováním závěsného sprinkleru za podmínek požáru a stanovuje velikost a 

rychlost vodních kapek za použití analyzátoru PMS model OAP-2D-GA2. Tato práce mě 

inspirovala k určení experimentálních poloh analyzátoru při měření velikosti vodních kapek. 
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3 Vodní paprsek 

 

Matematický popis jevů působící na vodní paprsek je dosti obtížný, proto byla vytvořena 

parabolická teorie vodního paprsku, která vychází z předpokladu šikmého vrhu tělesa 

v homogenním gravitačním poli. 

 

3.1 Parabolická teorie vodního paprsku 

 

Tato teorie se opírá o podmínku, že pohyb paprsku je uskutečněn ve vakuu nebo v prostředí, 

kde jsou vazké (třecí) síly zanedbatelné. Proto navíc můžeme považovat vodní paprsek za 

kompaktní. Pro výstup kapaliny z proudnice (popř. z trysky) pod úhlem 0 a rychlostí v0, jak 

ukazuje obr. 3.1, platí pohybové rovnice. Ve směru x se paprsek pohybuje rovnoměrným 

přímočarým pohybem s rychlostí v0x a ve směru y jde o superpozici rovnoměrně přímočarého 

pohybu o rychlosti v0y s volným pádem o rychlosti gt. 

 

 

 

Obr. 3.1 Pohyb vodního paprsku ve vakuu [1] 
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Jednotlivé složky rychlosti můžeme vyjádřit následovně [1]: 

gtvgtvv

konstvvv

yy

xx





000

000

sin

.cos





       (3.1.1) 

    

v0 … počáteční rychlost vodního paprsku při výstupu z trysky [m/s] 

0 … úhel, pod kterým vytéká vodní paprsek z trysky [°] 

g … gravitační zrychlení [m/s
2
] 

   t … čas [s]  

 

Pro dráhu je pak dána soustava parametrických rovnic s parametrem t [1]: 
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   (3.1.2) 

 

   x, y … dráha vodního paprsku ve směru x, y [m] 

 

Po vyjádření parametru t z první rovnice (3.1.2) a dosazení do rovnice druhé (3.1.2) a 

následné úpravě získáme rovnici trajektorie vodního paprsku ve vakuu [1]: 

)1(
2

1
0

2

2

0

2

0  tg
v

gx
tgxy       (3.1.3) 

 

Měníme-li úhel 0 při v0 = konst., dostaneme soustavu parabol – viz obr. 3.2, u kterých 

můžeme matematicky popsat další vlastnosti a to maximální vzdálenost dopadu xmax, 

souřadnice vrcholu paraboly [ymax, xy max] a dobu T, za kterou částice proběhne celou dráhu 

paprsku. Tyto rovnice a jednotlivé kroky úprav rovnic jsou podrobněji rozepsány v [1]. 

Trajektorie, která spojuje body tečen jednotlivých křivek, se nazývá obalová křivka a ta udává 

maximální dosah proudu při daných podmínkách. 
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Obr. 3.2 Systém trajektorií pro měnící se úhel 0, pro v0 = konst. a obalová křivka [1] 

 

Rovnici obalové křivky popisuje rovnice [1]: 

2

0

22

0

22 v

gx

g

v
y          (3.1.4) 

 

3.2 Vodní paprsek v ovzduší 

 

V okamžiku, kdy se vodní paprsek setká s ovzduším, začnou na paprsek působit třecí síly od 

nehybného okolního ovzduší. Dochází tak k deformaci rychlostního profilu paprsku a začnou 

se vytvářet povrchové vlny na rozhraní paprsku a okolního ovzduší. Díky tomu se na rozhraní 

začnou oddělovat kapky a vodní paprsek se postupně rozpadá. Vlivem těchto třecí sil má 

dráha paprsku v reálných podmínkách tvar balistické křivky – obr. 3.3. 

 

Tření paprsku o vzduch je dle [1] formulováno vztahem pro ztrátovou výšku v potrubí hz [m]: 

g

v

d

l
hz

2

2

0          (3.2.1) 
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Obr. 3.3 Trajektorie vodního paprsku v ovzduší a jejich obálka [1] 

 

Neznáme hodnoty součinitele tření  [-] a délky potrubí l [m] se označí jako  = k1 a l = Hs, 

což je skutečný dostřik paprsku, a d [m] je průměr paprsku. Poslední člen na pravé straně 

rovnice (3.2.1) vyjadřuje dosah paprsku ve vakuu Ht [m]. Po úpravě: 

 tstsstz HHHH
d

k
HHh  1       (3.2.2) 

 

kde součinitel   = (d) je funkcí průměru a je určen z empirického vztahu [1]: 

 
3)1,0(

25,0

dd 
  [mm]       (3.2.3) 

 

Je zřejmé, že skutečný dostřik paprsku bude menší než v případě dosahu paprsku ve vakuu, 

tudíž analogicky budou i rozdíly v obalové křivce. Úseky na osách x a y jsou u obálky 

teoretických parabol v poměru 
1

2

max

max 
y

x
, zatímco u balistických křivek jsou max

max

max

1

4,1
x

y

x
  

viz obr. 3.3 [1]. 
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3.3 Výstřiková charakteristika sprinklerové hlavice 

 

Proud vody vycházející z potrubní sítě po prasknutí skleněné pojistky popř. přetavení tavné 

pojistky směřuje na deflektor (tříštič), který následně vodu rozptyluje do prostoru. Tříštění 

proudu je tak prováděno nárazem na plochu kolmou ke směru proudu. Jednotlivé části 

sprinklerové hlavice jsou znázorněny na obr. 3.4.  

 

 

1 … hubice (těleso hlavice) 

2 … ramena hlavice 

3 … těsníci kuželka 

4 … skleněná pojistka  

5 … seřizovací šroub 

6 … deflektor (tříštič) 

 

 

 

Obr. 3.4 Sprinklerové hlavice se skleněnou baňkou [9] 

 

V dnešní době jsou na trhu dostupné různé typy sprinklerů [4]: 

≈ sprinklery s rychlou reakcí (Fast Response Sprinklers) 

≈ sprinklerové hlavice s prodlouženým výstřikem (Extended Coverage Sprinklers) 

≈ bytové sprinklery (Residential Sprinklers) 

≈ sprinklery s velkým vstupním otvorem (Extra Large Kritice Sprinklers) 

≈ sprinklerové hlavice s velkými kapkami (Large Drop Sprinklers) 

≈ sprinklerové hlavice s regulací průtoku (Flow Kontrol Sprinklers) 

≈ sprinklery s rychlým potlačením požáru (Early Suppression Sprinklers) 

≈ sprinklerové hlavice ESFR (Early Suppression Fast Response Sprinklers) 

 

Vzájemně se od sebe liší výstřikovou charakteristikou výstřikového kužele, který je dán 

obvykle průmětem na svislou rovinu. Výstřikový proud je ovlivněn rychlostí proudu z otvoru, 

tvarem deflektoru a také zemskou tíži. Celá oblast výstřikového proudu by měla být 

rovnoměrně zaplněna kapičkami, toto však není splněno a rovnoměrnost se musí uvažovat 

1 

6 

3 5 

4 

2 

2 

4 

3 
5 

1 

6 



 - 9 - 

jako střední. Podle tvaru výstřikového kužele, se dělí trysky na několik typů, viz tab. 3.1 a 

obr. 3.5. 

 

Tab. 3.1 Výstřiková charakteristika sprinklerových hlavic [3] 

Označení druhu 

sprinklerové hlavice 

Označení v 

angličtině 
Tvar výstřikového proudu 

C Conventional Půlkulová plocha, část zasahuje strop 

S Spray Rotační paraboloid (rovnoměrnější pokrytí) 

F Flat Velmi plochý proud 

W Sidewall 
Nesouměrný výtokový proud (část  

vertikálně, část horizontálně) 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Tvar výstřikového proudu hlavice C, S, W [3] 

 

Označení sprinklerových hlavic je dále doplněno dalšími písmeny upřesňující, zda se jedná o 

provedení stojaté (u), závěsné (p), horizontální (h), horizontální s prodlouženým výstřikem 

(he), zapuštěné (R), zakryté (C) nebo suché (du/dp). Příklad značení: Fp – hlavice s plochým 

výstřikem závěsná. 

 

3.4 Klasický sprinkler versus mlhový vodní sprinklerový systém 

 

Roztříštěný proud kapaliny je možno charakterizovat střední velikostí kapiček (proud 

sestává z různých velikostí kapek). Na základě vyhodnocení četných experimentů a využití 

teorie podobnosti lze vyjádřit střední velikost kapiček rozprášeného proudu kapaliny ds 

následujícím vztahem ve tvaru mocninné funkce [1]: 

35,01463,0

0

)(1415  WeMLp
d s


      (3.4.1) 
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kde 0 …… tloušťka vrstvy vody ve výstupním otvoru [µm] 

 Lp …… Laplaceovo číslo [-] 

 We ……Weberovo číslo [-] 

 M ……. Machovo číslo [-] 

 

Podle NFPA (National Fire Protection Association) jsou sprinklerové hlavice rozděleny do 3 

skupin a to na základě velikosti distribuovaných kapek vzhledem k celkovému objemu. 

Rozdělení je patrné z obrázku 3.6. Skupinu 1 tvoří sprinklerové systémy, jejichž 90 % kapek 

dosahuje průměru menšího než 200 m, této velikosti je dosaženo pomocí vysokých tlaků na 

hlavici. Do skupiny 2 jsou zahrnuty sprinklery, u nichž musí být 90 % kapek z celkového 

objemu o průměru v rozsahu 200 – 400 m, zbylých 10 % objemu jsou kapky o průměru 

menším než 200 m. Tyto velikosti jsou schopny vyprodukovat hlavice stříkající vodu pod 

nízkým až středním tlakem. Do poslední skupiny 3 spadají klasické sprinklery, u nichž 90 % 

objemu představují kapky o průměru v intervalu 400 – 1000 m [8]. 

 

Skupinu 1 představuje např. sprinklerový systém ULTRA FOG [7], který poskytuje mnohem 

efektivnější a bezpečnější protipožární systém než klasické sprinklery. Výhoda spočívá jednak 

v menší spotřebě vody (až o 90 %) v porovnání s klasickými systémy, což minimalizuje 

sekundární škody na majetku, dále výrazně omezuje přívod kyslíku do ohniska požáru 

(dusivý efekt) a díky velikosti kapek, respektive povrchu, se kapky snadněji vypaří, a tím se 

odebere velké množství tepla a oheň se rychleji uhasí. 

 

 

Obr. 3.6 Klasifikace sprinklerových hlavic v rámci jejich distribuce celkového objemu [8] 
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Podle [5] však malé kapky i přes velký povrch vody nejsou pro hasicí efekt optimální, neboť 

mají tendenci se vznášet a mají menší kinetickou energii, a poněvadž musí překonat oblast 

s velkou intenzitou uvolňování tepla, nemusí se dostat až na povrch hořícího objektu. 

Výzkumy sprinklerových hlavic ukázaly, že kapky, které projdou proudem spalin k povrchu 

hořlavé látky, mají mít průměr 4 – 5 mm. 

 



 - 12 - 

4 Znalost dynamiky tekutin 

 

Studie chování kapek byla provedena za laboratorních podmínek ve zkušební komoře. 

Původní uspořádání potrubního systému bylo pozměněno a to z následujících důvodů: 

≈ zabránění ovlivnění stropu, v případě testování stojatého sprinkleru, na měření velikosti 

kapek a jejich trajektorie. 

≈ možnost realizovat měření po celé délce trajektorie. Při původní poloze potrubní větve 

byl průmět výstřikového kužele sprinklerové hlavice na vodorovnou plochu dosti 

široký a zasahoval za hranice zkušební komory. 

≈ zjišťování velikosti kapek v různých výškových úrovní úměrných vůči jejich trajektorií. 

Zde se vyskytl technický problém v uložení analyzátoru (přístroje pro měření velikosti 

kapek) ve vyšších polohách.  

≈ potřeby ustavení videokamery, tak aby osa objektivu byla ve stejné vodorovné rovině 

jako osa sprinklerové hlavice. 

 

Ve zkušební komoře jsou 4 potrubní větve, z toho 3 jsou ukotveny pod stropem a 1 na levém 

okraji je vyvedena dolů zhruba do poloviny výšky komory. Změna spočívala v prodloužení a 

nasměrování levé snížené větve tak, aby měření nebylo ovlivněno odrazem kapek od stěn 

komory. Každá z větví je osazena přístroji na měření průtoku a tlaku a ty jsou dále propojeny 

s počítačovým softwarem, který zaznamenává naměřené hodnoty. Díky stávajícím změnám 

dochází v potrubí k dalším ztrátám, které již nejsou počítačově zaznamenávány. Proto 

se následující podkapitoly budou zabývat ztrátami v potrubí a měření tlaku a průtoku. 

 

4.1 Ztráty v potrubí 

 

Při proudění kapaliny v potrubí existuje řada skutečností, která tento děj negativně ovlivňuje, 

a dochází tak k hydraulickým ztrátám neboli hydraulickým odporům. Tyto odpory zahrnují 

účinky, které způsobují rozptyl energie, která se projeví buď jako tlakový úbytek, úbytek 

kinetické energie nebo snížení polohové energie viz rovnice 4.1.2. Rozdělují se na: 

≈ třecí odpory – jsou závislé na délce potrubí. 

≈ místní odpory – vznikají v místech se změnou velikostí rychlosti, směru rychlosti a 

kombinací obou změn a dochází přitom k odtržení proudu a vzniku vířivé oblasti. 
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Hydraulický výpočet je založen na aplikaci Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu [1]: 

Zegh
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22
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22 
      (4.1.1) 

   p …tlak v kapalině [Pa] 

   ρ … hustota kapaliny [kg/m
3
] 

   v … rychlost proudění kapaliny [m/s] 

   g … gravitační zrychlení [m/s
2
] 

   h … polohová výška potrubí [m] 

 

kde ez [J/kg] je měrná ztrátová energie, kterou můžeme vyjádřit:  

z
z

z gh
vp

e 
2

2




       (4.1.2) 

 … ztrátový součinitel [-] 

 

Protože mechanismus hydraulického odporu je jev velmi složitý, pro výpočet se využívají 

poloempirické metody. Pro potřeby této práce bude dále nastíněn výpočet jen pro turbulentní 

proudění, kterého je v tomto případě dosaženo. 

 

4.1.1 Třecí ztráty v potrubí 

 

Ztrátový součinitel třecího odporu je funkcí délky potrubí l [m] a průměru d [m] [1]: 

d

l
dlft   ),(         (4.1.3) 

kde  = f(Re,) [-] je třecí součinitel, který v případě turbulentního proudění je závislý na 

velikosti Reynoldsova čísla Re [-] a relativní drsnosti stěny  = k/d [-].  

 

V daném případě se uvažuje určitá drsnost potrubí (tzn. absolutní drsnost stěny potrubí k > 0), 

a proto součinitel tření můžeme vyjádřit explicitní rovnici odvozenou Altšulem [1]: 

 

25,0

Re

100
1,0 









d

k
         (4.1.4) 

Absolutní drsnost potrubí k [m] závisí, jednak na druhu materiálu potrubí, ale také na 

zpracování, a jednak na provozních podmínkách (koroze, eroze). 
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4.1.2 Místní ztráty v potrubí 

 

Prodloužení a nasměrování potrubní větve do středu zkušební komory si vyžádalo použití 

několika kolen, což mělo za následek změnu směru rychlosti. Místními ztrátami je tedy 

nazýván rozptyl energie proudící kapaliny v místě potrubí, kde dochází ke změně vektoru 

rychlosti. 

 

Obecně lze říci, že ztrátový součinitel m závisí na druhu místní ztráty (kolena, odbočky, 

armatury,…), konstrukčních parametrech, drsnosti stěn, tvaru rychlostního profilu a na režimu 

proudění. Vliv Reynoldsova čísla se projevuje především do hodnoty Re  10
5
 [1], pro vyšší 

hodnoty Re je ztrátový součinitel téměř konstantní. Ztrátový součinitel při proudění v koleni 

je ilustrován na následujícím grafu – obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1 Ztrátový součinitel při proudění v koleni [1] 
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4.2  Měření tlaku 

 

Při konstrukční změně zkoušené potrubní větve vzešla potřeba přezkoumání věruhodnosti 

hydrodynamického tlaku měřeného elektrickým tlakoměrem, tzn., že bylo třeba ověřit, zda 

naměřená data přenesená do počítače odpovídají skutečnosti. Jako řešení se nabízelo srovnání 

hodnot hydrostatického tlaku, naměřených pomocí deformačního tlakoměru s Bourdonovou 

trubicí, s hodnotami vykazujícími elektrickým tlakoměrem. Situační uspořádání elektrického 

a deformačního tlakoměru je patrné z obrázku 4.2. Zkouška spočívala v zaslepení ústí potrubí 

deformačním tlakoměrem, na místo sprinklerové hlavice, a opakovaným odečítáním a 

zaznamenáváním hodnot z tlakoměru. Data z elektrického tlakoměru byly zobrazovány v 

počítačovém programu ADT 8 Measure, kde se zapisovaly hodnoty tlaku nejen na sledované 

potrubní větvi, ale i na rozvodném potrubí, kde byl tlakoměr osazen v sérii za čerpadly. 

Pomocí dálkového ovládání se počítačově nastavoval různý tlak na prvním čerpadle (druhé 

čerpadlo slouží k vyrovnání nastavené tlakové úrovně). Následně jsem porovnávala hodnoty 

tlaku na druhém čerpadle s hodnotami tlaku na rozvodném potrubí a hodnoty tlaku na 

deformačním tlakoměru s hodnotami vykazujícími elektrickým tlakoměrem na sledované 

potrubní větvi. Závěr zkoušky byl pozitivní, z čehož vyplývá, že data přenášena 

z elektrického tlakoměru do počítače odpovídají skutečnosti. Výsledky tlaků ze zkoušky jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Ustavení elektrického a deformačního tlakoměru 
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4.3  Měření průtoku 

 

Obdobně jako u naměřených hodnot tlaků vyvstaly nesrovnalosti v zaznamenávaných 

hodnotách průtoku, proto i v tomto případě následovalo přezkoušení přístrojů. Situace zde 

však byla složitější, neboť nebyly dostupné vhodné průtokoměry, se kterými by bylo možné 

změřit průtok na jednotlivých větvích. Proto se přistoupilo k přeměření průtoku pomocí 

průmyslově vyráběného průtokoměru, který byl začleněn do potrubního systému mimo 

budovu (zapojení za pevně vestaveným hlavním průtokoměrem nebylo technicky možné – viz 

obr. 4.3). Průtokoměr se napojil z jedné strany na vyústění potrubního systému mimo budovu 

pomocí B hadice a z druhé strany na hadici s proudnicí, která odváděla vodu do kanalizace. 

V místnosti se zkušební komorou byla potrubí uzavřena ventily, takže voda mohla téci pouze 

rozvodným potrubím s vyústěním mimo budovu. Počítačově se zaznamenávaly data z pevně 

zakotveného hlavního průtokoměru do programu ADT 8 Measure (spolu s hodnotami tlaku 

z elektrického tlakoměru). Vyhodnocení naměřených dat z průmyslově vyráběného 

průtokoměru zajišťovalo zařízení CDL Data – logger. Následným srovnáním hodnot jsem 

zjistila, že hodnoty ze zařízení CDL Data – logger jsou dvojnásobně až trojnásobně vyšší než 

hodnoty z programu ADT 8 Measure. Z důvodu odlišnosti výsledků budou hodnoty průtoku 

dále brány jako orientační. Výsledky ze zkoušky průtoku jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

4.4 Vyhodnocení tlaku a průtoku 

 

Mezi čidlem pro měření tlaku na testované potrubní větvi a sprinklerovou hlavicí vznikaly, 

díky prodloužení a nasměrování potrubní větve do středu komory, ztráty, které již nebyly 

počítačově regulovány. Do výpočtu tlakových ztrát na nově nastaveném úseku byla zahrnuta 

vzdálenost trubky od středu čidla po koleno, která činila 27 cm, dále byly použity 2 pravoúhlé 

kolena, na která se napojovala další ocelová trubka o délce 153 cm, a na ní třetí pravoúhlé 

koleno pro zapuštění sprinklerové hlavice. Vnitřní průměr použitých kolen a trubek byl 26 

mm. Pro výpočet třecích ztrát v potrubí byla uvažována absolutní drsnost potrubí k = 0,3 mm 

(ocel mírně korodovaná) [6]. Dle vypočtené hodnoty Reynoldsova čísla jsem se utvrdila, že se 

jedná o turbuletní proudění, a tak výpočet třecích ztrát jsem provedla dle rovnice (4.1.4). 
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Obr. 4.3 Průmyslově vyráběný průtokoměr (nahoře), ustavení čerpadel a přístrojů pro měření 

tlaku a průtoku (dole) 

 

Místní ztráty byly určeny pomocí ztrátového součinitele proudění v koleni odečteného z grafu 

na obr. 4.1. Dosazením vypočítané hodnoty ztrátového součinitele v potrubí do rovnice 

(4.1.2) jsem zjistila, že tlaková ztráta na prodlouženém potrubí činí 64 kPa. Při měření 

velikosti kapek (viz kapitola 5) byly rovněž zaznamenávany jednotlivé hodnoty tlaků a 

průtoků na testované potrubní větvi a tlaky na rozvodném potrubí. Tabulka 4.1 prezentuje 

vypočítané střední hodnoty. Tlaky 0,5 a 0,7 Mpa představují tlak nastavený na 1. čerpadle 

pomocí dálkového ovládání, avšak skutečný tlak v potrubí za čerpadly zobrazuje třetí sloupec 
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průtoku měření 
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tabulky. Hodnoty objemového průtoku na měřené potrubní větvi jsou zde uvedeny jen jako 

orientační, neboť zkouška průtoku dopadla negativně. 4. sloupec poukazuje na hodnoty tlaku 

na měřené potrubní větvi změřené elektrickým tlakoměrem, zatímco v posledním sloupci je 

již skutečná hodnota tlaku vody před hlavicí (odečtena tlaková ztráta). Absolutní nejistota 

měření u ze statistického měření dosahuje velmi malé hodnoty – u = 1,8 * 10
-3

. 

 

Tab. 4.1 Hodnoty objemového průtoku a tlaku v potrubí  

Sprinklerová hlavice - 

nastavený tlak na 1. 

čerpadle 

Objemový 

průtok 

[m
3
/hod] 

Tlak na 

rozvodném 

potrubí [MPa] 

Tlak na 

měřené 

větvi [MPa] 

Skutečný tlak na 

měřené větvi 

[MPa] 

Stojatá – 0,5 Mpa 9,92 0,552 0,287 0,223 

Závěsná – 0,5 MPa 9,93 0,552 0,283 0,219 

Stojatá – 0,7 MPa 9,92 0,722 0,383 0,322 

Závěsná – 0,7 MPa 9,93 0,722 0,386 0,319 
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5 Měření velikosti rozprášených vodních kapek 

 

5.1 Příprava pracovního pole 

 

Po konstrukční změně popsané v kapitole 4 se mohlo začít s přípravou pracovního prostředí. 

Když vezmeme v úvahu, že kompaktní paprsek vytékající z potrubí je na deflektoru roztříštěn 

a dále na něj působí vazké síly vzduchu, které způsobují oddělení částic vody od celku, je 

jasné, že velikost kapek ve výstřikovém kuželu se bude lišit. Proto následovalo 

experimentální určení poloh, do kterých se umísťoval přístroj na měření velikosti kapek – 

analyzátor.  

Spuštěnou olovnicí od osy sprinklerové hlavice byl na podlahu zkušební komory promítnut 

první bod, který byl následně označen voděodolnou lepicí páskou. Další body byly umístěny 

v rovině sprinkleru tak, aby byl rovnoměrně pokrytý celý úsek na pravé straně komory. 

Určení výškových úrovní bylo limitováno provizorním nastavovacím stojanem. Tabulka 5.1 

uvádí přehled rozměrů pro jednotlivé body a výškové úrovně. Analyzátor vyhodnocuje pouze 

kapky, které dopadají kolmo na infračervený paprsek, což na okraji výstřikového kužele 

nebylo docíleno. Proto vyplynula myšlenka provést měření na hranici proudu se vzduchem 

pod úhlem 30. Tento úhel byl určen experimentálně ze sledování dopadu vodního paprsku do 

ústí analyzátoru. Protože trajektorie vodního paprsku se u podlahy výrazně měnila, vlivem 

neudržení konstantní hodnoty tlaku v potrubí (z důvodu najíždění čerpadel) a proudění 

vzduchu v komoře, tak bylo provedeno měření pod úhlem 30 u dvou bodů ve stejné úrovni. 

Kombinací bodů a výškových úrovní získáme tzv. šachovnici měření.  

 

Tab. 5.1 Přehled bodů a výškových úrovní v pracovním poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 
Vzdálenost od osy 

sprinkleru [m] 

A 0,0 

B 0,3 

C 0,6 

D 0,9 

E 1,2 

F 1,5 

Výšková 

úroveň 

Vzdálenost od podlahy 

po osu laseru [m] 

0 0,127 

1 0,347 

2 0,497 

3 0,647 

4 0,747 
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Během práce bylo využito 2 provizorních stojanů – obr. 5.1. U prvního byla možnost 

nastavení výšky (avšak omezeně) i požadovaného úhlu 30. Problém avšak nastal u měření 

bodu E a F, kdy k posunutí stojanu tak, aby ústí analyzátoru bylo nad posledními dvěma 

body, bránila stěna komory (velká rozteč nohou stojanu). Proto se nechal zhotovit druhý 

stojan, u kterého bylo možné docílit pouze 2 výšek (výšková úroveň 1 a 2) a komplikovaným 

způsobem požadované nastavení sklonu. Při výškové úrovni 0 byl analyzátor položen na 

pěnové podstavce, aby mohla voda zpod něho vytékat. 

 

 

              

 

Obr. 5.1 Uložení analyzátoru – původní stojan, druhý stojan, pěnový podstavec 

 

Testování bylo prováděno na stojatém a závěsném sprinkleru. Sprinklerová hlavice do 

potrubního systému byla zapuštěna tak, aby ramena sprinkleru byla v jedné rovině s potrubím 

a s jednotlivými body – viz obr. 5.2. 

 

    

        

 

 

Obr. 5.2 Osazení stojatého a závěsného sprinkleru vůči potrubí 
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5.2 Analyzátor AWK 

 

5.2.1 Rozsah použití a princip 

 

Analyzátor AWK je přístroj na měření rozdělení rozprášených a volně padajících kapek 

kapaliny v laboratorních nebo terénních podmínkách. Je schopen rozlišit velikost kapek 

v rozmezí 50 m až 4 mm [2].  

 

 

Obr. 5.3 Schéma systému analyzátoru AWK 
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Skládá se ze sondy s otvorem, na který se nasazuje jeden ze 3 krytů s proměnným ústím 

chránící optiku před možným znečištěním. V sondě je zdroj infračerveného záření, optika a 

fotoelektrický převodník. Princip měření spočívá v přerušení svazku infračerveného záření v 

čidle kapkami prolétávajícími měřící zónou. Fotoelektrický převodník je propojený 20 m 

dlouhým kabelem s elektronickým měřícím blokem, ve kterém se utvářejí elektrické impulsy. 

Každé kapce pak odpovídá elektrický impuls proporcionální její velikosti. Impulsy se 

z elektronického měřícího bloku přenášejí pomocí kabelu USB 2.0 do počítače, kde se 

analyzuje tvar a amplituda impulsu. Skladba systému je patrná z obr. 5.3. Výsledky měření se 

ukládají do paměti počítače a zobrazují se pomocí speciálního programu. Přístroj se ovládá 

klávesnicí.  

 

5.2.2 Provozní podmínky 

 

Sonda je přizpůsobena k práci v rozsahu teplot + 5 C až do + 40 C a relativní vlhkosti 100% 

během činnosti sondy [2]. Aby se zabránilo rušivým elementům, je třeba sondu chránit před 

otřesy a vibracemi. Ukládá se volně na rovnou plochu, popř. se přichycuje dvěma šrouby M8, 

a během měření by se neměla přenášet. 

 

Během měření se mi opakovaně stávalo, že LED dioda na elektronickém měřícím bloku 

přestala svítit, což signalizovalo poruchu přístroje. Sonda se pak musela rozebrat a 

zkontrolovat, zda se nedostala dovnitř voda. Veškeré části sondy se profoukly vzduchem. Až 

posléze se zjistilo, že stačí profouknout pouze optiku. Z toho vyplývá, že docházelo 

k zamlžení optiky. Řešením bylo nejdříve umístit sondu do zkušební komory a až pak ji 

následně zapojit do zdroje. 

 

5.2.3 Vlastní měření – určení doby měření  

 

Pro účely této práce byl na sondu použit kryt s největším průměrem ústí - viz obr. 5.4. 

Předpokládala jsem vliv tlaku na velikost rozprášených kapek. S ohledem na maximální tlak 

na hlavici sprinkleru [1] a dalších aspektů (skokové najíždění čerpadel, výtlačná výška, ztráty 

v armaturách, …) jsem si zvolila měření provádět pro tlaky 0,5 Mpa a 0,7 Mpa (uvádím tlak 

na 1. čerpadle, neboť tlak na zkoušené větvi kolísal). 
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Obr. 5.4 Kryty na sondu s proměnným ústím (otvorem) 

 

Dobu měření velikosti kapek analyzátorem lze zvolit dvěma způsoby:  

≈ nastavením počtu částic, které mají projít otvorem. Při dosažení příslušného počtu se 

přístroj sám vypne. 

≈ nastavením doby v [s], po jejíž uplynutí se přístroj opět sám vypne. 

 

Doba měření 30 s byla určena experimentální metodou. V poloze A0 bylo opakovaně 

prováděno měření v intervalu co 5 s a následně střední hodnoty průměru kapek pro jednotlivé 

časové úseky byly vyneseny do grafu. Dle obr. 5.5 lze vidět, že hodnoty průměrné velikosti 

kapek v rozložení podle množství Dn se do doby měření 30 s výrazně mění. Pro čas  30 s 

jsou hodnoty Dn téměř konstantní. 

 

 

Závislost průměru Dn na čase
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Obr. 5.5 Graf závislosti průměrné velikosti částic v rozložení dle množství Dn na čase 

[m] 
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5.2.4 Vlastní měření – průběh 

 

Dveře zkušební komory byly přes noc otevřené a díky odvlhčovači vzduchy byl prostor v ní i 

ve zbytku místnosti řádně vysušen. Analyzátor byl po každém ukončení měření otřen od vody 

a uložen na zem mimo komoru, aby nezůstával ve vlhku (během měření byla relativní vlhkost 

vzduchu v komoře 100 % a vlhkoměr ji nebyl schopen zaznamenat) a mohl do druhého dne 

vyschnout. Každé testování započalo změřením teploty a tlaku vzduchu v místnosti. Po celé 

testovací období se hodnoty teplot vzduchu pohybovaly v rozmezí 23 – 26 °C a hodnoty tlaku 

byly 985 – 1006 hPa. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti na začátku testovacího dne 

nepřekročila hranici 40 %. 

 

Po nastartování PC a uvedení analyzátoru do provozu byl analyzátor přenesen do komory a 

uložen na pěnový podstavec, aby se mohlo provést měření jednotlivých bodů ve výškové 

úrovni 0. Analyzátor byl vždy ustavován kolmo k vertikální rovině sprinkleru tak, aby ústí 

sondy bylo přesně nad bodem označeným lepicí páskou. Přes dálkové ovládání se nastavil 

požadovaný tlak na čerpadle, zatáhly se všechny dveře ve zkušební komoře a ventil zkoušené 

potrubní větve se otevřel do maximální polohy. Jakmile proud vody dopadl na zem, mohlo se 

v programu AWKD 107 aktivovat políčko START. Program vyhodnocoval kapky dopadající 

do ústí analyzátoru po nastavenou dobu 30 s a pak činnost samostatně ukončil. Měření bylo 

pro každou polohu analyzátoru statisticky 10x opakováno a následně byla vypočítána střední 

hodnota. Po celou dobu jedné série 10 – ti měření voda volně tekla. Komora se otevírala vždy 

jen za účelem změny polohy analyzátoru a při tom byly setřeny kapky vody z  plexiskla 

posuvných dveří, aby bylo možné prvních pár vteřin další série měření lépe pozorovat 

trajektorii proudu (zda a jak dopadají kapky do analyzátoru). 

 

Pro další výškové úrovně (1 – 4) byl využit provizorní stojan, který byl sestrojen z pracovního 

stolu (svěráku) a z hliníkových lišt, pomocí kterých se nastavovala rozteč nohou, a tudíž i 

potřebná výška. Zvolená poloha byla zaaretována šroubem a matkou. Na svěráku byla 

připevněná lišta a vytvářela tak sedlo pro analyzátor, který se k liště ještě přišrouboval, aby se 

zabránilo případnému pohybu. Stojan ve výškové úrovni 1 zobrazuje obr. 5.6. 
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Obr. 5.6 Sestrojení provizorního stojanu – výšková úroveň 1 

 

Při testování polohy D1 začala blikat kontrolní zelená LED dioda na elektronickém měřícím 

bloku a po chvíli přestala svítit úplně. Signalizovalo to poruchu přístroje. Oprava analyzátoru 

se obešla bez zákroku servisního technika (přístroj nebylo třeba zasílat do servisu výrobce). 

Po sundání krytu přístroje bylo vidět pár kapek vody v optickém systému, blízko elektrického 

obvodu a v okolí konektoru – obr. 5.7. 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Oprava analyzátoru – kapky vody pod krytem 

Sedlo tvořené 

lištami napevno 

připevněnými 

Lišty upravující 

rozteč nohou 
aretovací 

šrouby 

Místa, kde byly kapky vody 



 - 26 - 

Místa, kde byla voda, se vyfoukala proudem stlačeného vzduchu a přístroj byl opět uveden do 

chodu. Nyní již LED dioda svítila, jak měla, a tak se zdálo, že byl problém vyřešen. Po chvíli 

se však situace ještě 2x opakovala, a proto se měření přerušilo do následujícího dne a přístroj 

se nechal pořádně vyschnout. Druhý a třetí den se přístroj přikryl PE fólií, která se připevnila 

voděodolnou páskou k liště sedla, což mělo sloužit jako opatření proti zatečení vody do 

přístroje mimo ústí – obr. 5.8. Na několik hodin tato ochrana plnila svoji úlohu, avšak 

v odpoledních hodinách se opět četně vyskytovala porucha. Přístroj byl vždy kompletně 

rozebrán (sundán vrchní i spodní kryt), a i když již nebyly uvnitř viditelné stopy vody, tak byl 

pro jistotu profouknut stlačeným vzduchem. Následně se zjistilo, že netřeba přístroj celý 

rozebírat a profoukávat všechna místa, ale že postačí sundat kryt sondy a profouknut optiku. 

Ochrana PE fólií se neosvědčila, a proto byla trvale odstraněna. Ani v dalších dnech po 

odstranění PE fólie nebyly nalezeny uvnitř přístroje viditelné kapky vody a k „opravě“ 

přístroje postačovalo profouknutí optiky. To mě přivedlo k myšlence, že dochází k zamlžení 

optiky a následující den jsem zkusila na začátku měření přístroj uložit nejdříve do komory a 

až po chvíli jsem ho uvedla do chodu. Dále se již porucha neobjevovala.  

 

 

Obr. 5.8 Ochrana analyzátoru – přikrytí PE fólií (výšková úroveň 2) 

 

Na úskalí provizorního stojanu se narazilo při pokusu o posunutí do polohy E1. Díky velké 

rozteči nohou stojanu a blízkosti stěny komory nešlo umístit analyzátor ve výškové úrovni 1 a 

2 nad poslední dva body E a F, a proto bylo zapotřebí vyrobit druhý provizorní stojan. Základ 
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tvořil obdélníkový kovový rám, na který bylo, stejným způsobem jako u prvního stojanu, 

připevněno sedlo pro uložení analyzátoru. Z každého rohu směřovala dolů krátká kovová 

noha, na kterou byla nasunuta plastová trubka požadované délky. Pro výškovou úroveň 1 byla 

jiná délka trubek než pro výškovou úroveň 2 – jak je patrné z obr. 5.9. 

 

 

Obr. 5.9 Druhý provizorní stojan – vlevo výšková úroveň 1, vpravo výšková úroveň 2 

 

Při pozorování výstřikového kužele jsem si všimla, že na jeho okraji kapky nedopadají kolmo 

do ústí analyzátoru, a tudíž nedochází k prolétnutí většiny kapek ústím. Protože první stojan 

bylo možné ohýbat, a tak analyzátor naklánět do různých úhlů, experimentálně se našel sklon, 

při kterém kapky směřovaly přímo do ústí. Po změření sklonu pracovním úhloměrem 

v kombinaci s vodováhou se zjistilo, že se jedná o úhel 30°. Požadovaný úhel byl zaaretován 

proti nechtěnému posunu. Aby se nyní přístroj ustavil přesně nad stanovené body, využila se 

opět olovnice. Ta byla spuštěna ze středu ústí analyzátoru a s celým stojanem se pohnulo tak, 

aby olovnice byla ve středu značky. Z dalšího sledování bylo vypozorováno, že se proud vody 

vlivem proměnného tlaku (najíždění čerpadel) jakoby vlní, neudrží si stejnou trajektorií a 

dopadá do různých míst. Proto se provádělo měření se sklonem analyzátoru na okraji proudu 

u dvou posledních bodů. U druhého stojanu bylo dosažení sklonu mnohem komplikovanější. 

Pro výškovou úroveň 1 byl sklon docílen nasunutím dvou kratších trubek dopředu a dvou 

delších trubek dozadu, a ty se ještě musely nastavit dřevěným klínkem tak, aby se nohy 

prodloužily. Pro výškovou úroveň 2 bylo obdobné řešení. Všechny nohy měly stejnou délku 

trubky, přičemž zadní nohy byly nastaveny dřevěným hranolem ze spodu a klínkem z vrchu. 

 

bod E 
bod F 
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Aby se stojan nepřevrhl, byl zepředu podepřen pátou trubkou. Na obr. 5.10 a 5.11 lze vidět 

naklonění stojanů s analyzátorem.  

 

 

Obr. 5.10 Původní (první) stojan se sklonem 30° 

 

 

Obr. 5.11 Druhý stojan se sklonem 30° - vlevo výšková úroveň 1, vpravo výšková úroveň 2 

 

 

 

30° 
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Jakmile byly změřeny všechny polohy, tak se pro tutéž sprinklerovou hlavici nastavil vyšší 

tlak na čerpadle (0,7, Mpa) a následně se opakovala měření ve stejných polohách. Po výměně 

sprinklerových hlavic testování probíhalo za obdobných podmínek – tlak na čerpadle 0,5 a 0,7 

MPa, dva stojany a pěnový podstavec, stejné polohy a sklon 30°. Další poruchy na přístroji již 

nebyly zaznamenány. 

 

5.3 Softwarová podpora – program „AWKD 107“ [2] 

 

Samotné měření analyzátorem je ovládáno programem AWKD 107, který i současně 

zobrazuje a vyhodnocuje výsledky naměřených hodnot. Kladně hodnotím možnost navolení 

jazykové verze programu (český jazyk, angličtina, polština), neboť pak má v něm uživatel 

lepší orientaci. 

 

Na začátku práce s programem je vhodné si navolit parametry měření a tuto sadu si uložit do 

adresáře, aby se nám při dalším spuštění programu automaticky načítaly předvolené 

parametry. Před každým novým měřením je však nutné změnit jméno souboru s výsledky, 

jinak dojde k přepsání předešlého měření a tím pádem i ztracení dřívějších dat.  

 

Identifikace a navolení jména souboru s výsledky aktuálního měření se provádí v záložce 

Popis měření (Nastavení → Parametry měření → Popis měření), která umožňuje uživateli 

detailní popsání situace a rozlišení od ostatních měření: 

≈ Název měření 

≈ Typ rozprašovače 

≈ Postup 

≈ Místo měření 

≈ Podmínky měření 

≈ Operátor 

≈ Poznámky 

 

V záložce Parametry (Nastavení → Parametry měření → Parametry) najdeme možnosti 

vizuálního zobrazení měření a některé parametry řídící měření – viz obr. 5.12. Podle toho, 

jaký interval velikosti kapek předpokládáme, popř. chceme změřit, nastavíme měřící rozsah. 

Minimální a maximální hodnoty pro jednotlivé rozsahy popisuje aktuální kalibrační certifikát. 
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Měřící rozsah pro analyzátor a program AWKD 107 použitý v této práci dle certifikátu 

vystaveného pro Fakultu bezpečnostního inženýrství uvádí tabulka 5.2. Pro účely diplomové 

práce jsem využívala pouze rozsah 1, neboť jsem předpokládala větší velikost kapek, a proto 

jsem chtěla zajistit maximální interval hodnot. Tato úvaha se však později ukázala jako 

nesprávná. Pro další testování bych doporučila zvolit rozsah 3 popř. rozsah 2. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Grafické zobrazení programu AWKD 107 – záložka Parametry 

 

Tab. 5.2 Měřící rozsah analyzátoru dle kalibračního certifikátu vystaveného pro FBI 

Měřící rozsah 
Minimální hodnota průměru 

kapek [µm] 

Maximální hodnota průměru 

kapek [µm] 

Rozsah 1 22,9 4550 

Rozsah 2 16,2 2290 

Rozsah 3 11,4 1176 

Rozsah 4 8,1 649 

 

4550 
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Dále si můžeme zvolit počet tříd, na něž se dělí měřící rozsah. Výsledky měření jsou 

rozděleny na 256, 64, 32, 24 nebo 8 stejných rozměrových tříd, které se mohou popisovat 

středem nebo hranicí intervalu popisujícího velikost kapek. Testování jsem prováděla pro 256 

tříd, aby intervaly byly co nejužší. Konec měření byl zadán po 30 s (odůvodnění je popsáno 

výše v podkapitole 5.2.3). 

 

Dalším krokem je samotné měření (Měření → Měření). Před jeho zahájením musí být 

sprinkler uvedený do provozu. Na monitoru se zobrazí souřadnicová soustava s počtem částic 

Ni na ose Y a s průměry částic Di [µm] na ose X. Kliknutím na tlačítko  se 

zahajuje měření a po celou dobu, než se přístroj vypne, se v reálném čase vykresluje diagram. 

 

Program okamžitě vyhodnotí naměřené data a výsledky jsou k dispozici v nabídce Výsledky 

→ Zobrazit → jednotlivé záložky. Stěžením jsou záložky Tabulka D a Tabulka Bin. Záložka 

Tabulka D obsahuje základní střední výsledky provedeného měření: 

≈ Dn ... průměrná velikost částice v rozložení podle množství [µm] 

≈ Ds ... průměrná velikost částice v rozložení podle povrchu [µm] 

≈ Dv ... průměrná velikost částice v rozložení podle objemu [µm] 

≈ Da ... Sauterův průměr = střední objemový průměr vážený podle povrchu [µm] 

≈ Dgeo ... geometrický průměr [µm] 

≈ Dmed ... průměr částic označující přesně 50 % v rozložení podle množství 

≈ Dmod ... průměr nejvýznamnějších částic v rozdělení 

 

Záložka Tabulka Bin představuje zobrazení dílčích hodnot pro jednotlivé rozměrové třídy: 

≈ D(i) ... střed nebo hranice intervalu velikosti kapek [µm] 

≈ Ni ... počet spadlých kapek (nový přírůstek se přičítá k předešlé hodnotě) [-] 

≈ Ai ... celkový podíl množství částic, potřebný pro výpočet Bn, Bs, Bv [%] 

≈ Bn ... celkový průměrový podíl rozměrové třídy [%] 

≈ Bs ... celkový povrchový podíl rozměrové třídy [%] 

≈ Bv... celkový objemový podíl rozměrové třídy [%] 

 

V dalších záložkách jsou výsledky Ai, Bn, Bs a Bv zobrazeny pomocí grafů. Následující obr. 

5.13 a 5.14 prezentují grafické provedení stěžejních záložek. 
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Obr. 5.13 Grafické zobrazení programu AWKD 107 – výsledky Tabulka D 

 

 

 

 

Obr. 5.14 Grafické zobrazení programu AWKD 107 – výsledky Tabulka Bin 
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Výsledky měření je zapotřebí pro jejich další zpracování přenést do jiných programů. 

V případě tabelárních údajů se jedná o program Excel a v případě grafů lze soubory uložit 

s příponou *.jpg, *.bmp, *.wmf nebo *.emf. 

 

5.4 Výsledky měření a zhodnocení 

 

Během měření jsem získala velké množství dat, avšak pro účely této práce v této podkapitole 

uvádím pouze výsledky průměrné velikosti částic v rozložení podle modusu Dmod(Bv) [µm]. 

Další výsledky velikosti částic, včetně absolutní nejistoty měření, jsou prezentovány 

v tabulkové formě v příloze 3. 

 

Pro každou měřenou polohu (bod + výšková úroveň) bylo testování opakováno 10x, následně 

byla vypočtena střední hodnota a ta byla vynesena do grafu. Pro přehlednost jsou nejdříve 

uvedeny výsledky velikosti kapek sprinklerových hlavic v jednom bodu pro různé výškové 

úrovně a dále výsledky velikosti kapek obou hlavic v jedné výškové úrovni pro všechny body. 

 

5.4.1 Srovnání velikosti kapek v jednotlivých bodech 

 

Jak je patrné z následujících grafů (obr. 5.15 – 5.20), velikost kapek má v jednotlivých bodech 

kolísavou tendenci. Obecně lze říci, že kapky měřené v nejvyšší výškové úrovni, popř. 

kombinace nejvyšší výškové úrovně se sklonem 30°, dosahují největší velikosti. Je to 

způsobeno vlivem třecích sil vzduchu, které na kapky působí, otírají je a zmenšují tak jejich 

velikost. V průběhu výškových úrovní (4 – 0) se však velikost kapek jen nezmenšovala, ale 

naopak i rostla. Příčinou může být spojení kapek, které padaly k zemi po své trajektorii, s 

kapkami velmi malých velikostí s malou kinetickou energií, které byly vlivem proudění 

vzduchu v komoře unášeny do jiných poloh, nebo s kapkami, které byly vlivem tření vzduchu 

zpomaleny a vychýleny ze své trajektorie. Bod B na rozdíl od ostatních bodů vykazuje 

anomální chování. Jednak u závěsné sprinklerové hlavice byla v tomto bodě největší velikost 

kapek naměřena až u podlahy zkušební komory, tzn. v nejnižší výškové úrovni, a obdobně 

tomu tak bylo i v bodě F, a jednak u stojaté sprinklerové hlavice se v bodě B vyskytují 

výrazně menší kapky než v ostatních bodech. U stojaté sprinklerové hlavice se v jednotlivých 
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bodech velikost největších kapek pohybovala cca od 3 – 4 mm, zatímco v bodě B to bylo 

pouze cca 1,2 mm. 

 

U stojaté sprinklerové hlavice můžeme pozorovat skokový nárůst velikosti kapek u měření se 

sklonem 30° oproti měření stejné polohy bez sklonu. Kromě bodu F je dokonce v poloze se 

sklonem dosažena největší velikost kapek. Zde se myšlenka naklonit analyzátor pod úhlem 

30° ukázala jako správná. U závěsné sprinklerové hlavice vliv sklonu 30° na hodnoty 

velikosti kapek není až tolik výrazný a u bodu F jsou dokonce výsledky velikosti kapek vyšší 

pro měření bez sklonu. Při vyhodnocování trajektorie kapek závěsné sprinklerové hlavice 

(kapitola 6.3) se ukázalo, že proud vody svírá s podlahou zkušební komory menší úhel než 

v případě stojaté sprinklerové hlavice. Úhel 30° je pro závěsnou sprinklerovou hlavici 

neadekvátní a pro další měření se sklonem by měla být zvolena nižší hodnota úhlu. 

 

Vliv tlaku na velikost kapek můžeme pozorovat především u stojaté sprinklerové hlavice, kde 

při vyšším tlaku (0,7 MPa – tlak na 1. čerpadle) mají kapky převážně menší velikost, kromě 

bodu A, kde tomu je přesně naopak. Při srovnání stojaté a závěsné sprinklerové hlavice lze 

vidět, že stojatá sprinklerová hlavice vykazuje výrazně větší velikost kapek, avšak závěsná 

sprinklerová hlavice má vyrovnanější výsledky velikosti kapek nejen pro jednotlivé body ale i 

pro rozdílné tlaky vody. 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic v 

bodě A 
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Obr. 5.16 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

v bodě B 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.17 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic v 

bodě C 
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Obr. 5.18 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic v 

bodě D 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.19 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic v 

bodě E 
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Obr. 5.20 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic v 

bodě F 

 

Střední hodnoty velikosti kapek pro jednotlivé polohy u stojaté sprinklerové hlavice jsou 

uvedeny v tab. 5.3 a u závěsné sprinklerové hlavice v tab. 5.4. 

 

Tab. 5.3 Střední hodnoty Dmod(Bv) [µm] - stojatý sprinkler 

bod/výšk. 

úroveň 

Průměrná velikost kapek v rozložení 

podle Dmod(Bv) [µm] 

Stojatý sprinkler 0,5 MPa 

Průměrná velikost kapek v rozložení 

podle Dmod(Bv) [µm]  

Stojatý sprinkler 0,7 MPa 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

A 2737 2771 1111 3188 4015 4042 4060 3904 4079 3130 

B 556 587 820 666 1223 520 719 406 690 1131 

C 1061 1543 1667 3025 2260 1129 950 1592 1445 1541 

D 398 3023 1706 2373 xx 921 886 1933 721 xx 

E 3327 2416 1244 xx xx 1411 1844 781 xx xx 

F 3083 1901 xx xx xx 2368 1491 xx xx xx 

C - 30° xx xx xx xx 4063 xx xx xx xx 3272 

D - 30° xx xx xx 3941 3312 xx xx xx 4060 3474 

E - 30° xx 3462 3382 2810 xx xx 3490 2973 2956 xx 

F - 30° xx 2315 607 xx xx xx 621 596 xx xx 
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Tab. 5.4 Střední hodnoty Dmod(Bv) [µm] - závěsný sprinkler 

bod/výšk. 

úroveň 

Průměrná velikost kapek v rozložení 

podle Dmod(Bv) [µm] 

Závěsný sprinkler 0,5 MPa 

Průměrná velikost kapek v rozložení 

podle Dmod(Bv) [µm]  

Závěsný sprinkler 0,7 MPa 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

A 561 589 694 1445 1589 603 625 831 1763 1653 

B 513 454 426 405 449 501 433 412 430 428 

C 465 435 385 406 414 460 431 422 408 421 

D 447 435 433 490 xx 485 442 447 492 xx 

E 518 515 674 xx xx 563 515 527 xx xx 

F 1014 843 xx xx xx 799 1095 xx xx xx 

C - 30° xx xx xx xx 465 xx xx xx xx 486 

D - 30° xx xx xx 531 518 xx xx xx 529 525 

E - 30° xx 540 543 584 xx xx 563 570 579 xx 

F - 30° xx 603 621 xx xx xx 607 623 xx xx 

 

5.4.2 Srovnání velikosti kapek v jednotlivých výškových úrovních 

 

Při srovnání velikosti kapek v jednotlivých výškových úrovních se ukázalo, že stojatý 

sprinkler vykazuje značné výchylky hodnot i pro jednotlivé body. V každé výškové úrovni, u 

stojatého sprinkleru, byla naměřená vyšší hodnota velikosti kapky v bodě A a dále v 1. bodě 

se sklonem (blíže ke sprinkleru), případně v bodu před ním. V bodě B je zaznamenán rapidní 

pokles. U závěsného sprinkleru jsou výsledky ve směs vyrovnané, pouze v bodě A můžeme 

pozorovat nárůst velikosti kapek oproti dalším bodům. Jednotlivé grafy jsou prezentovány na 

obr. 5.21 až 5.25. 

 

Vliv sklonu 30°, jak již bylo uvedeno v kapitole 5.4.1, je patrný jen u stojatého sprinkleru, 

kdy u prvního bodu měřeného pod sklonem je zaznamenána výrazná skoková změna. Dochází 

k prudkému vzestupu hodnoty velikosti kapek, avšak pro následující bod se sklonem i 

k prudkému poklesu. Viditelnější vliv tlaku na velikost kapek můžeme pozorovat rovněž jen u 

stojatého sprinkleru. Bod A (kromě výškové úrovně 4) představuje velké rozdíly ve velikosti 

kapek, při tlaku 0,7 MPa jsou kapky mnohem větší velikosti než u tlaku 0,5 MPa. V ostatních 

případech však kapky při větším tlaku dosahují menší velikosti. 
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Nejmenší a největší velikosti kapek použitých sprinklerových hlavic a daných tlaků jsou 

následující: 

≈ Stojatý sprinkler 0,5 MPa 

Dmod(Bv)MIN = 398 [µm] naměřená v poloze D0 

Dmod(Bv)MAX = 4063 [µm] naměřená v poloze C4 30° 

≈ Stojatý sprinkler 0,7 MPa 

Dmod(Bv)MIN = 406 [µm] naměřená v poloze B2 

Dmod(Bv)MAX = 4079 [µm] naměřená v poloze A3 

≈ Závěsný sprinkler 0,5 MPa 

Dmod(Bv)MIN = 385 [µm] naměřená v poloze C2 

Dmod(Bv)MAX = 1589 [µm] naměřená v poloze A4 

≈ Závěsný sprinkler 0,7 MPa 

Dmod(Bv)MIN = 408 [µm] naměřená v poloze C3 

Dmod(Bv)MAX = 1763 [µm] naměřená v poloze A3 

 

 

 

 

 

Obr. 5.21 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

ve výškové úrovni 0 
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Obr. 5.22 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

ve výškové úrovni 1 

 

 

 

 

Obr. 5.23 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

ve výškové úrovni 2 



 - 41 - 

 

 

 

Obr. 5.24 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

ve výškové úrovni 3 

 

 

 

 

Obr. 5.25 Graf velikosti kapek v rozložení podle Dmod(Bv) – srovnání sprinklerových hlavic 

ve výškové úrovni 4 
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6 Měření trajektorie rozprášených vodních kapek 

 

6.1 Příprava pracovního pole 

 

Trajektorii vodních kapek směřující od hlavice sprinkleru k zemi jsem se rozhodla určit na 

základě snímků pořízených fotografováním. To si vyžadovalo zajištění vhodných optických 

podmínek. 

 

Proud vody bylo potřeba v prvém případě dostatečně osvětlit. V místnosti se zatáhly žaluzie, 

aby osvícení kapek bylo intenzivnější, a na pravou stranu zkušební komory se ustavily 3 

halogenové reflektory, každý o příkonu 1000 W. Za sprinklerovou hlavici se umístil stojan 

s černou látkou, který tvořil pozadí pro fotky. 

 

Druhá část příprav spočívala ve vytvoření clony, která měla propouštět jen úzký pruh proudu 

a zbytek vody odklonit mimo záběr fotoaparátu. Clona byla tvořena ze dvou plexiskel 

zabudovaných do rámu, mezi nimiž byla mezera, a uchycena na stojan. Šířka mezery ve cloně 

byla zvolena na základě experimentálního měření a činila 2,5 cm. Aby voda stékala mimo 

vyhrazený prostor, vyklonila se clona pod úhlem 75° a tato poloha se zajistila řetězem, který 

byl připevněný k rámu clony. Vzdálenost mezi svislou osou sprinkleru a nakloněnou clonou 

byla 7,5 cm. Protože stojan měl kolečka, musel být zajištěn proti posunutí. Situační 

uspořádání pracovního pole zobrazuje obr. 6.1. 

 

Sprinklerové hlavice byly osazeny do potrubní jednou tak, aby ramena sprinkleru byla v jedné 

rovině s potrubím, a po druhé tak, aby byly kolmo k potrubí. Fotoaparát byl uložen na 

vysunutý stativ do výšky 1,04 m od země a do vzdálenosti 4,2 m od osy sprinkleru. Během 

měření se clonou se s tímto uložením fotoaparátu nehýbalo. 

 

6.2 Fotografické určení 

 

Pro měření byl použit fotoaparát značky Nikon D70 s objektivem Nikkor 50 mm 1:1,8 D. 

Výstřikový kužel byl fotografován nejdříve bez clony, včetně pohledu ze shora dolů, a 

posléze byla aplikována clona. Pro dané světelné podmínky se jevilo jako nejoptimálnější 
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řešení nastavení rychlosti ISO 400. Při použití clony se pořizovaly tři fotografie s různou 

délkou expozice – 1/125 s, 1/250 s a 1/500 s. Pro ještě větší „zmražení“ kapek při 

fotografování bez clony, a tím dosáhnutí lepší kvality fotografií, byla použita délka expozice 

1/2500 s a rychlost ISO 800. Po celou dobu měření byly dveře zkušební komory otevřené, 

čímž se i zpomalilo proudění vzduchu v komoře. 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Pracovní pole pro měření trajektorie kapek 

 

Při fotografování výstřikového kužele ze shora dolů se černé pozadí umístilo pod 

sprinklerovou hlavici. Délka expozice byla volena 1/250 s, 1/1250 s a 1/4000 s. Pořízení 

fotografií z opačného pohledu (ze spodu nahoru) nebylo technicky možné, neboť, i když byl 

k dispozici vodotěsný obal na fotoaparát a zařízení pro dálkové ovládání spouště tak, jednak 

75° 

7,5 cm 
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přes značný spád vody nešel zaostřit snímek a jednak nebylo možné zajistit osvětlení proudu 

ze spodu. V době měření byla teplota vzduchu v místnosti 26,1 °C a tlak vzduchu 988 hPa. 

 

6.3 Výsledky měření a zhodnocení 

 

Při experimentálním měření jsem chtěla zjistit, zda ramena hlavice ovlivňují trajektorii kapek, 

případně jak, a dále jaký vliv na trajektorii má tlak vody.  

 

Ramena hlavice prokazatelně odkláněla proud vody. Nejvíce zřetelné rozdíly lze pozorovat na 

fotografiích pořízených z pohledu ze shora dolů. Rýhy na konci deflektoru způsobují, že 

proud vody se roztříští do paprsků, a v místě, kde je rameno hlavice, můžeme vidět 

nepravidelnost ve vzdálenosti paprsků – viz obr. 6.2. U závěsného sprinkleru se vyskytuje 

mezera - vynechání paprsku, zatímco u stojatého sprinkleru to vypadá, že se dva paprsky 

spojují. Dále na těchto fotografiích můžeme spatřit, že se kapky šířily v pomyslných 

kružnicích. Tento úkaz je pozorovatelný i na fotografiích se clonou a částečně i na 

fotografiích celého výstřikového kužele. Předpokládám, že příčinou by mohlo být kolísání 

tlaku v potrubí způsobené nabíháním a odstavováním 2. čerpadla. 

 

 

        

 

 

Obr. 6.2 Vliv ramen hlavice na trajektorie kapek. Ramena hlavice jsou postavena kolmo 

k potrubí, vlevo závěsný a vpravo stojatý sprinkler. Délka expozice 1/2500 s 

 

U fotografií se clonou se vliv postavení ramen projevil na dostřiku proudu. U závěsného 

sprinkleru v případě, kdy ramena hlavice byla v postavení kolmo k potrubí (dále případ 1), 

trajektorie kapek vedou strměji k zemi a jednotlivé trajektorie kapek můžeme vidět hlavně 
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v prostoru pod kompaktním proudem. V druhém případě, kdy ramena hlavice byla ve 

vodorovném postavení vůči potrubí (dále případ 2), má proud větší dostřik a navíc nepůsobí 

kompaktně. Jednotlivé rozdíly jsou patrné z obr. 6.3. 

 

 

   

 

 

Obr. 6.3 Vliv ramen hlavice, u závěsného sprinkleru s použitím clony, na trajektorii kapek. 

Vlevo jsou ramena hlavice kolmo k potrubí, vpravo jsou ramena hlavice ve vodorovném 

postavení vůči potrubí. Délka expozice 1/125 s 

 

U stojatého sprinkleru rozdíly nejsou tak markantní. V případě 1 lze vidět lépe jednotlivé 

trajektorie kapek, zatímco v případě 2 se trajektorie překrývají – zdá se, že zde protéká více 

vody, což svědčí o spojení dvou paprsků – viz výše pohled ze shora dolů. Dále v případě 1 

můžeme shlédnout trajektorie oddělených kapek, které se nacházejí poměrně vysoko od 

horního okraje proudu, v případě 2 se oddělené kapky drží více v blízkosti linie proudu. 

Porovnání trajektorií pro jednotlivé postavení ramen stojaté sprinklerové hlavice je patrno 

z obr. 6.4. 

 

Na čitelnost trajektorií kapek měla zásadní vliv nastavená délka expozice. Čím kratší byla 

délka expozice, tím hůře byly rozpoznatelné trajektorie uvnitř proudu (avšak i nadále byly 

čitelné). Nejlepší čitelnost fotografií byla při délce expozice 1/125 s. Při délce expozice 1/250 

s se však zviditelňovaly i menší kapky po stranách proudu, a proto bych doporučovala pro 

další měření trajektorií, aby se nespoléhalo jen na jednu délku expozice. Při velmi krátkých 

délkách expozice (nad 1/1250 s) se kapky jakoby „zmrazily“, a kdyby bylo na fotografii i 

měřítko, daly by se tyto kapky změřit i co do velikosti. Přehled fotografií pro jednotlivé délky 

expozice jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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Obr. 6.4 Vliv ramen hlavice, u stojatého sprinkleru s použitím clony, na trajektorii kapek. 

Vlevo jsou ramena hlavice kolmo k potrubí, vpravo jsou ramena hlavice ve vodorovném 

postavení vůči potrubí. Délka expozice 1/125 s 

 

Vliv tlaku vody na trajektorie kapek nebyl až tak znatelný, jak jsem předpokládala. Testování 

bylo provedeno pro tlaky 0,5 a 0,7 MPa (tlak na 1. čerpadle). Při porovnání fotografií (obr. 

6.5 až 6.8) můžeme zaznamenat nepatrné rozdíly v trajektorii kapek v případě 2, kdy při 

vyšším tlaku vody přibyly v horní linii proudu trajektorie oddělených kapek – tzn., že na 

deflektoru docházelo k většímu tříštění vody. Obecně lze říci, že při vyšším tlaku vody se 

zhustila síť trajektorií. 

 

 

        

 

 

Obr. 6.5 Závěsný sprinkler s použitím clony, ramena hlavice jsou kolmo k potrubí. Délka 

expozice 1/125 s. Vlevo při tlaku 0,5 MPa a vpravo při tlaku 0,7 MPa (tlak na 1. 

čerpadle). 
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Obr. 6.6 Závěsný sprinkler s použitím clony, ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení 

vůči potrubí. Délka expozice 1/125 s. Vlevo při tlaku 0,5 MPa a vpravo při tlaku 0,7 

MPa (tlak na 1. čerpadle) 

 

 

 

 

        

 

 

Obr. 6.7 Stojatý sprinkler s použitím clony, ramena hlavice jsou kolmo k potrubí. Délka 

expozice 1/125 s. Vlevo při tlaku 0,5 MPa a vpravo při tlaku 0,7 MPa (tlak na 1. 

čerpadle) 
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Obr. 6.8 Stojatý sprinkler s použitím clony, ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení 

vůči potrubí. Délka expozice 1/125 s. Vlevo při tlaku 0,5 MPa a vpravo při tlaku 0,7 

MPa (tlak na 1. čerpadle) 
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7 Měření rychlosti rozprášených vodních kapek 

7.1 Příprava pracovního pole 

 

Rychlost rozprášených vodních kapek jsem určovala pomocí rychloběžné kamery a 

počítačového programu „i – SPEED 2“. Pro nahrávání výstřikového proudu bylo opět důležité 

zajistit vhodné optické podmínky. K dispozici byly 3 halogenové reflektory o příkonu 1000 

W, jeden o příkonu 500 W a dále tzv. studené světlo, které bylo součástí vybavení 

rychloběžné kamery. Studené světlo nakonec využito nebylo, neboť jen bodově osvětlovalo 

potřebnou část proudu. Konečná poloha reflektorů byla následující: jeden 1000 W reflektor 

byl ustaven na pravý bok vně zkušební komory, další dva před zkušební komoru k pravému 

rohu a 500 W reflektor byl umístěn do prostoru zasouvacích dveří zkušební komory 

k pravému rohu. Protože i nadále nebyly světelné podmínky optimální, využilo se toho, že 

venku svítilo slunce. Vytáhly se žaluzie a okno se otevřelo tak, aby se světlo odráželo od 

skleněné tabule přímo na zkušební komoru. 

 

Další pracovní podmínky, černé pozadí a clona pro propouštění úzkého pruhu proudu, byly 

zajištěny stejně, jak u fotografického měření trajektorie kapek viz kapitola 6.1. Rychloběžná 

kamera byla postavena na stativ do stejného místa jako fotoaparát. 

 

Poslední část příprav spočívala ve vytvoření měřítka pro pozdější kalibraci vzdálenosti 

v softwarovém programu. Na dlouhou kovovou tyč se vyznačilo červenou lepicí páskou 

několik značek vzdálených od sebe 25 cm a tyč se upevnila ke stojanu se clonou tak, aby 

značky byly v záběru kamery spolu s proudem vody. Značky je zapotřebí udělat barevnou 

páskou, neboť černá značka není v programu „i – SPEED 2“ dobře rozpoznatelná.  

 

7.2 Využití rychloběžné kamery 

 

Pro měření byla použita rychloběžná kamera značky Olympus typ i – SPEED 2. Frekvence 

snímání byla nastavena jen na 1000 fps (snímků za sekundu), aby bylo dosaženo maximálního 

rozlišení obrazu. Nahrávání probíhalo po krátkou dobu (cca 1/2 minuty), neboť vysoká 

frekvence snímání si vyžaduje zpracování obrovského množství dat. Digitální záznam je 
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možné hned po jeho pořízení prohlédnout na externím monitoru, posoudit jeho kvalitu a 

případně záznam pořídit znovu. 

 

V době měření byla teplota vzduchu v místnosti 24,5 °C a tlak vzduchu 992 hPa. Dveře 

zkušební komory byly po celou dobu měření otevřené, a protože stříkající voda dopadající 

mimo komoru by mohla rychloběžnou kameru poškodit, umístil se poblíž stativu stojanový 

ventilátor, který kapky vody odkláněl mimo prostor kamery. 

 

7.3 Softwarová podpora – „i – SPEED 2“ 

 

Digitální záznam byl dále zpracováván v počítačovém programu „i – SPEED 2“. Tento 

program umožňuje uživateli přehrát si záznam, buď v reálném čase, nebo snímek po snímku, 

a tak je možné zvolit si optimální část záznamu pro lokalizaci jednotlivých bodů. Sledovaný 

objekt (proud vody) je vhodné si v programu zvýraznit. Slouží k tomu záložka pro nastavení 

barvy, jasu a kontrastu. 

 

Dalším krokem je kalibrace. Ve vybrané části záznamu si musí uživatel navolit souřadnicový 

systém a zadat měřítko, podle kterého se budou vzdálenosti bodů přepočítávat. Na obrázku 

7.1 můžeme vidět ukázku programu, kde je měřítko zadáno pomocí dvou lepicích páskou 

vytyčených bodů spolu s určením jednotky. 

 

Jakmile si kalibraci uložíme, můžeme započít s analýzou bodů – manuálně, popř. automaticky 

vytyčovat jednotlivé body (určit polohu kapky) na daném snímku. Program umožňuje 

navolení až 4 bodů najednou. Bodům lze přidělit různé barvy a značku. Snímky můžeme 

posouvat pro každý bod zvláště, nebo jakmile identifikujeme poslední bod v pořadí, tak se 

snímek posune automaticky. 

 

V sekci analýza bodů si uživatel musí zvolit jednotku a program, kde se budou zjištěná data 

zapisovat. Z nabídky možností bylo zvoleno ukládání dat do programu Excel. 
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Obr. 7.1 Ukázka programu „i – SPEED 2“ – kalibrace 

 

7.4 Výsledky měření a zhodnocení 

 

Předpokládala jsem, že průměrná rychlost kapek se bude v průběhu výšky proudu lišit. Proto 

se provedla analýza 4 trajektorií kapek, přičemž byla snaha rovnoměrně obsáhnout celou 

výšku proudu. Výběr kapek byl problematický, neboť i přes barevné zvýraznění byly 

sledované kapky na dalších snímcích špatně rozeznatelné nebo nešly rozeznat vůbec. To byl 

důvod, proč se nemohla určit rychlost kapek např. na okrajích proudu, nebo proč se nezvolily 

trajektorie kapek zhruba ve stejných místech proudu pro následné porovnání výsledků pro 

jednotlivé sprinklerové hlavice a jednotlivé tlaky vody 0,5 a 0,7 MPa (tlak na 1. čerpadle). 

Řešení této problematiky by mohlo spočívat v kvalitním nasvícení proudu vody. 

 

Následující výsledky jsou z výše popsaných důvodů pouze orientační. Jednotlivé průměrné 

rychlosti kapek jsou uvedeny na obrázcích 7.2 až 7.5. Výhodou této experimentální metody je 

to, že můžeme zjistit nejen průměrnou rychlost kapky, ale zároveň i její trajektorii. 

Vypovídací hodnota dalších trajektorií je však nedostatečná. 
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Obr. 7.2 Průměrná rychlost kapek u závěsného sprinkleru při tlaku vody 0,5 MPa (tlak na 1. 

čerpadle) 

 

 

 

Obr. 7.3 Průměrná rychlost kapek u závěsného sprinkleru při tlaku vody 0,7 MPa (tlak na 1. 

čerpadle) 
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Obr. 7.4 Průměrná rychlost kapek u stojatého sprinkleru při tlaku vody 0,5 MPa (tlak na 1. 

čerpadle) 

 

 

 

Obr. 7.5 Průměrná rychlost kapek u stojatého sprinkleru při tlaku vody 0,7 MPa (tlak na 1. 

čerpadle) 
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8 Měření objemového průtoku 

8.1 Příprava pracovního pole 

 

Ve výstřikovém kuželu jsem dále očekávala rozdílné rozložení množství vody, spadlé na zem, 

za jednotku času. Na základě této úvahy jsem se rozhodla zjistit objemový průtok 

sprinklerové hlavice pomocí tzv. „kyblíčkové“ metody [1]. 

 

Experiment byl proveden u stojaté i závěsné sprinklerové hlavice, kdy ramena hlavice byla ve 

vodorovném postavení vůči potrubí. Bylo použito 5 totožných, ale barevně odlišných, 

kyblíčků o průměru 7,5 cm (průměr měřený na horním okraji kyblíčku). Půdorysná plocha, na 

které byla voda zachycovaná, tak činila 4,42.10
-3

 m
2
. 

 

Pro postavení kyblíčků se využilo stejných značek jako pro měření velikosti kapek (viz 

kapitola 5), tudíž body v rovině sprinklerové hlavice (dále označované jako vodorovné 

postavení). Předpokládala jsem však, že rameno hlavice tvoří překážku pro výstřikový proud, 

odklání ho a může snížit množství dopadající vody do měřených poloh ve vodorovném 

postavení. Proto se testování provedlo ještě pro šikmé postavení kyblíčků (odklon od roviny 

sprinklerové hlavice o 45°), kdy se kyblíčky pokládaly do protilehlých rohů dlažby. Místa 

nebyla zvolena nahodile z důvodu snadnější orientace a možnosti opakování měření. 

Vzdálenosti kyblíčků od osy sprinkleru pro obě postavení jsou uvedeny v tab. 8.1. 

 

Tab. 8.1 Postavení testovaných kyblíčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyblíček 

Vzdálenost od osy sprinkleru [m] 

Vodorovné postavení Šikmé postavení 

Oranžový 0,30 0,42 

Žlutý  0,60 0,84 

Modrý  0,90 1,26 

Zelený  1,20 1,68 

Bílý  1,50 2,10 
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Obr. 8.1 Prostorové uspořádaní kyblíčků 

 

8.2 Vlastní měření 

 

Před vlastním měřením se všechny kyblíčky, včetně odměrných válců, vypláchly vodou, aby 

se jejich povrch zvlhčil a zajistila se tak lepší smáčivost povrchu, čím se přispělo k přesnějším 

výsledkům. Při testování se stávalo, že proud vody některé kyblíčky vytlačoval ze své polohy 

a při šikmém postavení poslední bílý kyblíček dokonce několikrát převrhl. Jako opatření proti 

nežádoucímu posunu se do kyblíčků vložilo závaží, které se předtím rovněž zvlhčilo vodou. 

 

Doba měření byla určena experimentálně. Při době měření 2 minut spadaná voda v posledních 

kyblíčkách dosahovala maximální úrovně, při době 30 s bylo pro změnu v prvních kyblíčkách 

neměřitelné množství vody. Jako nejoptimálnější řešení se jevilo stanovit čas 60 s, ve kterém 

bylo zahrnuto i otevírání a zavíraní ventilu na potrubí. Měření se statisticky 10 x opakovalo a 

následně byla vypočítána průměrná hodnota. 

 

Po několika sériích měření se zjistilo, že v prvním kyblíčku, který byl ustavený 0 m od osy 

sprinkleru, je neměřitelné množství vody. Proto byl první bod měření posunut, až na druhou 

značku viz obr. 8.1. 

Bod 0 m Vodorovné postavení 

Šikmé postavení 
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Dveře komory byly po dobu měření uzavřeny, teplota vzduchu v místnosti dosahovala 26 °C 

a tlak vzduchu byl 980 hPa. Měření bylo provedeno rovněž pro oba tlaky vody 0,5 a 0,7 MPa 

(tlak na 1. čerpadle). 

 

8.3 Výsledky měření a zhodnocení 

 

Průměrné hodnoty naměřené v jednotlivých bodech byly vyneseny do grafu – obr. 8.2. 

Tabulka 8.2 prezentuje jednotlivé výsledky s absolutní nejistotou měření. Obecně lze říci, že u 

stojatého sprinkleru se s rostoucí vzdáleností od osy sprinklerové hlavice objemový průtok 

pro obě postavení kyblíčků zvyšoval. Pro šikmé postavení byl nárůst objemového průtoku 

pozvolnější než pro postavení vodorovné. Předpoklad, že rameno hlavice tvoří překážku ve 

výstřikovém proudu a že ve vodorovném postavení kyblíčků by tak mělo dopadnout méně 

vody, se pro stojatý sprinkler nepotvrdil. Překvapující zjištění bylo srovnání výsledků, kdy se 

ukázalo, že hodnoty objemového průtoku jsou vyšší právě pro vodorovné postavení. 

 

U závěsného sprinkleru je charakteristika výsledků nejednotná. U šikmého postavení 

objemový průtok s rostoucí vzdáleností od osy sprinkleru klesá, avšak u vodorovného 

postavení buď kolísá, nebo má parabolický průběh. Navíc výsledky objemového průtoku u 

šikmého postavení dosahují téměř trojnásobku hodnot vodorovného postavení. Pro tento 

případ se myšlenka pro testování i v jiném než vodorovném postavení ukázala jako správná. 

 

Na velikost objemového průtoku se dále podílela i hodnota tlaku vody, a to přímou úměrou. 

Abnormální chování bylo zaznamenáno u závěsného sprinkleru při šikmém postavení 

kyblíčků, kdy hodnoty objemového průtoku jsou výrazněji větší pro menší tlak vody. 

 

 

Vysvětlivky ke grafu 8.2 a tabulce 8.2: 

S … stojatý sprinkler 

Z … závěsný sprinkler 

5 … tlak vody 0,5 MPa 

7 … tlak vody 0,7 MPa 

V … vodorovné postavení 

Š … šikmé postavení 
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Obr. 8.2 Objemový průtok vody spadané na plochu 4,42.10
-3

 m
2
 u stojatého a závěsného 

sprinkleru – kyblíčková metoda 

 

Tab. 8.2 Střední hodnoty objemového průtoku [ml/s] s absolutní nejistotou měření 

vzdálenost 0,3 [m] 0,6 [m] 0,9 [m] 1,2 [m] 1,5 [m] 

S5 - V 0,41 ± 0,07 1,02 ± 0,13 7,57 ± 0,12 45,20 ± 0,78 93,25 ± 0,66 

S7 - V 0,45 ± 0,07 1,41 ± 0,13 11,05 ± 0,22 56,14 ± 1,44 101,70 ± 0,69 

Z5 - V 17,25 ± 0,34 11,51 ± 0,34 13,98 ± 0,32 14,92 ± 0,36 14,77 ± 0,32 

Z7 - V 12,27 ± 0,34 15,47 ± 0,33 17,61 ± 0,32 16,43 ± 0,32 13,19 ± 0,30 

vzdálenost 0,42 [m] 0,84 [m] 1,26 [m] 1,68 [m] 2,10 [m] 

S5 - Š 0,52 ± 0,06 1,87 ± 0,15 32,40 ± 1,63 62,80 ± 0,63 43,30 ± 1,26 

S7 - Š 0,55 ± 0,07 1,69 ± 0,11 31,48 ± 1,10 86,70 ± 1,04 43,10 ± 1,24 

Z5 - Š 60,91 ± 0,91 59,17 ± 1,14 43,10 ± 0,77 28,86 ± 0,67 20,00 ± 0,63 

Z7 - Š 36,31 ± 0,89 38,88 ± 0,66 33,63 ± 0,90 24,72 ± 0,92 11,15 ± 0,38 
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9 Závěr 

 

Odpověď na otázku, co se děje s kapkami vody vystříknutými ze sprinklerové hlavice za 

laboratorních podmínek, by mohla znít následovně. Proud vody narazí na deflektor, kde dojde 

k roztříštění proudu. Na roztříštěný proud vody působí třecí síly vzduchu, které zapříčiňují 

jeho rozpad a vznik malých kapek. Proud vody (respektive kapky) předává část své kinetické 

energie částicím vzduchu, a tak dochází v blízkém okolí výstřikového kužele k proudění 

vzduchu, které ovlivňuje trajektorii malých kapek. Trajektorie kapek má charakter balistické 

křivky a je dále ovlivněna tvarem deflektoru, postavením ramen sprinklerové hlavice vůči 

potrubí a velikosti tlaku vody v potrubí. Velikost kapek se v průběhu pádu na zem mění. 

Dochází jednak ke zmenšení velikosti vlivem tření vzduchu, a jednak ke zvětšení velikosti 

vlivem spojení dvou a více kapek při jejich střetu. Nejen rozložení velikosti kapek ve 

výstřikovém kuželu není rovnoměrné, ale mění se i množství vody spadlé za určitý časový 

úsek na jednotku plochy. 

 

Pochopení děje, který je spojen s distribucí vodního proudu, potažmo kapek, sprinklerovou 

hlavicí, má své opodstatnění. Na jeho základě se můžou stavět další předpoklady a mohou být 

prováděny příslušné výzkumy, které povedou k dalšímu vývoji konstrukce sprinklerových 

hlavic, a tak k efektivnějšímu zdolávání požáru, než zasáhne jednotka požární ochrany. Aby 

se mohly dílčí výsledky spojit do hodnotného celku, je zapotřebí určit jednotný postup, 

kterým se budou výsledné hodnoty získávat. Cílem této práce bylo zjistit úskalí, které 

spočívají v metodách měření parametrů vodních kapek, vyhodnotit je a nalézt vhodné řešení 

situace a následně vytvořit metodiku pro zjišťování parametrů vodních kapek sprinklerových 

hlavic. 

 

Měření velikosti rozprášených vodních kapek čelilo problémům s funkčností analyzátoru a s 

jeho postavením v pracovním poli, proto bych doporučovala pro další měření nechat sestrojit 

sofistikovanější stojan. Na fotografiích trajektorií rozprášených vodních kapek lze vidět, že 

jednotlivé trajektorie svírají s vodorovnou rovinou různé úhly. Další testování by tak mohla 

být zaměřena na zjišťování velikosti kapek při různých sklonech analyzátoru. Požadované 

úhly, pod kterými by měl být analyzátor skloněn, mohou být změřeny z dosavadních výsledků 

měření trajektorie rozprášených vodních kapek. V případě nových měření trajektorií a 

rychlostí kapek by bylo vhodnější zajistit výkonnější reflektory. Dalším námětem pro měření 
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může být zjištění, zda postavení ramen sprinklerové hlavice vůči potrubí má vliv na velikost 

kapek, tzn. provést sérií měření, při nichž budou ramena sprinklerové hlavice postavena 

kolmo k potrubí, a porovnat je s dosavadními výsledky. Dále by se mohly určit konkrétní 

podmínky, podle kterých by se odvíjel výběr příslušného krytu na sondu analyzátoru. 

 

Výsledky a metodika by měla sloužit jako předloha pro další testování (např. viz výše 

uvedené náměty) v laboratorních podmínkách, a také by mohla být vodítkem pro 

experimentální měření v reálných podmínkách. 
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Příloha A 

Metodické listy – metodika pro zjišťování parametrů vodních kapek 

sprinklerových hlavic v laboratorních podmínkách  

 

 

 

 

 

 

1 – Měření velikosti rozprášených vodních kapek 

2 – Měření trajektorie rozprášených vodních kapek (fotografické určení) 

3 – Měření rychlosti rozprášených vodních kapek (použití rychloběžné kamery) 

4 – Měření objemového průtoku (tzv. kyblíčkovou metodou) 
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1 – Měření velikosti rozprášených vodních kapek 

 

1) Příprava pracovního pole: 

 osadit sprinklerovou hlavici (zvolit typ; postavení ramen hlavice vůči potrubí) 

do potrubního systému. 

 označit na podlaze zkušební komory body pro měření (viz kapitola 5.1). 

 zajistit flexibilní stojan, u kterého lze dosáhnout různé výškové úrovně i 

různého sklonu. 

 navolit tlak vody v potrubí pomocí dálkového ovládání na PC. 

2) Zvolit kryt na sondu analyzátoru s příslušným průměrem ústí a nasadit ho na sondu. 

3) Zapojení analyzátoru. Propojit elektronický měřící blok (EMB) se zapnutým PC a se 

sondou analyzátoru. Je nezbytné nejdříve umístit sondu analyzátoru do zkušební komory 

a až pak následně EMB zapojit do elektrické sítě! 

4) Uložit analyzátor na stojan do měřícího bodu (ústí analyzátoru musí být nad bodem). 

5) Otevření programu AWKD 107 v PC (případně jeho instalace) a navolení příslušných 

parametrů (identifikace série měření, doba měření – 30 s, měřící rozsah, počet tříd, typ 

grafu, atd.). 

6) Zavřít dveře zkušební komory, otevřít ventil příslušné potrubní větve a spustit program 

AWKD 107 přes políčko START. Před každým novým měřením změnit jméno souboru 

s výsledky! Měření nejméně 10x opakovat. 

7) Po dokončené sérii zavřít ventil potrubní větve, změnit polohu analyzátoru (jiný bod, 

výšková úroveň či sklon). Změnit identifikaci nové série měření v programu AWKD 107. 

8) Opakovat body 6 a 7, dokud nebudou změřeny všechny polohy analyzátoru. 

9) Změna podmínek měření (např. tlak vody, typ sprinklerové hlavice, osazení ramen 

hlavice vůči potrubí, atd.) a provést celé měření (body 4 až 8). 

10) Jednotlivé výsledky převést do jiného programu (např. Excel) pro jejich následné 

zpracování. Výsledky přehledně zpracovat a určit absolutní nejistotu měření. 

11) Po skončení měření odpojit analyzátor z elektrické sítě, osušit a nechat vyschnout mimo 

zkušební komoru. Celou místnost vysušit odvlhčovačem vzduchu. 
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2 – Měření trajektorie rozprášených vodních kapek  

(fotografické určení) 

 

1) Příprava pracovního pole: 

 osadit sprinklerovou hlavici (zvolit typ; postavení ramen hlavice vůči potrubí) 

do potrubního systému. 

 zajistit černé pozadí a umístit ho do sledovaného prostoru. 

 zajistit dostatečné osvětlení kapek ve sledovaném prostoru (výkonné reflektory 

– nejméně 3 x 1000 W, příp. výkonný externí blesk). Reflektory umístit na 

pravou stranu zkušební komory (kolmo ke směru fotografování). 

 vytvořit clonu pro propouštění úzkého pruhu proudu (viz kapitola 6.1). Ustavit 

clonu tak, aby odkláněla přebytečnou vodu mimo sledovaný prostor 

(doporučený sklon 75° , vzdálenost clony od osy sprinkleru 7,5 cm). 

 navolit tlak vody v potrubí pomocí dálkového ovládání na PC. 

2) Nastavit na fotoaparátu příslušné parametry pro dané světelné podmínky (rychlost ISO a 

délku expozice). Fotoaparát uložit na vysunutý stativ. 

3) Přivřít dveře zkušební komory tak, aby nezasahovaly do záběru fotoaparátu. 

4) Otevřít ventil příslušné potrubní větve. 

5) Udělat min. 5 fotografií. Zaznamenat si číslo fotografie a patřičné informace o měření do 

připraveného protokolu. Následně změnit délku expozice (doporučení - provést 

fotografování pro min. 3 délky expozice) a pro každou délku expozice udělat min. 5 

fotografií. Během měření neměnit polohu fotoaparátu! 

6) Zavřít ventil testované potrubní větve. 

7) Změnit podmínky měření (např. jiný typ sprinklerové hlavice, osazení ramen hlavice vůči 

potrubí, tlak vody v potrubí, atd.). 

8) Provést měření pro nové podmínky (body 2 – 7). 

9) Stáhnout fotografie z paměťové karty fotoaparátu do PC a následně vyhodnotit. Výsledky 

přehledně zpracovat. 

10) Po skončení měření místnost vysušit odvlhčovačem vzduchu. 
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3 – Měření rychlosti rozprášených vodních kapek (použití 

rychloběžné kamery) 

 

1) Příprava pracovního pole: 

 osadit sprinklerovou hlavici (zvolit typ; postavení ramen hlavice vůči potrubí) 

do potrubního systému. 

 zajistit černé pozadí a umístit ho do sledovaného prostoru. 

 vytvořit clonu pro propouštění úzkého pruhu proudu (viz kapitola 6.1). Ustavit 

clonu tak, aby odkláněla přebytečnou vodu mimo sledovaný prostor 

(doporučený sklon 75°, vzdálenost clony od osy sprinkleru 7,5 cm). 

 vytvořit měřítko pro pozdější kalibraci v programu „i – SPEED 2“. Na tyč 

umístit v určitých vzdálenostech (cca 25 cm) barevné značky (černá není 

v programu dobře rozpoznatelná) a poznamenat si přesnou vzdálenost do 

protokolu. Tyč umístit tak, aby v záběru kamery byly vidět min. 2 značky. 

 zajistit dostatečné osvětlení kapek ve sledovaném prostoru (výkonné reflektory 

– nejméně 3 x 1000 W a 1 x 500 W, doporučují se však výkonnější reflektory 

nebo synchronizovanou soustavu blesků) a vhodně ustavit svítidla. 

 navolit tlak vody v potrubí pomocí dálkového ovládání na PC. 

2) Nastavení parametrů na kameře (frekvenci snímání), zvolit vhodný objektiv a kameru 

ustavit na vysunutý stativ. V blízkosti kamery ustavit stojanový ventilátor, který bude 

odklánět kapky vody mimo kameru (ochrana kamery). 

3) Přivřít dveře zkušební komory tak, aby nezasahovaly do záběru kamery. 

4) Otevřít ventil příslušné potrubní větve. 

5) Spustit nahrávání (stačí krátká doba nahrávání cca ½ minuty) 

6) Zapojit kameru na externí monitor a prohlédnout záznam. V případě, že záznam je 

kvalitní, uložit data do PC, v opačném případě měření opakovat. 

7) Zaznamenávat si informace o měření do protokolu. 

8) Změnit podmínky měření (např. typ sprinklerové hlavice, osazení ramen hlavice vůči 

potrubí, tlak vody v potrubí, frekvenci snímání, atd.). 

9) Opakovat měření pro nové podmínky (body 2 – 7). 

10) Po skončení měření pečlivě uložit kameru a její příslušenství. Místnost vysušit 

odvlhčovačem vzduchu. 
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11) Stáhnutá data vyhodnotit v programu „i – SPEED 2“. Záznam si v programu přehrát a 

vybrat optimální část záznamu pro lokalizaci bodů. Proud vody je vhodné si v programu 

zvýraznit. Kalibrovat body měřítka a zadat souřadný systém. Vlastní analýza bodů. 

Navolit si jednotku měření a program (např. Excel), kde se budou data zapisovat. 

Výsledky přehledně zpracovat. 
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4 – Měření objemového průtoku (tzv. kyblíčkovou metodou) 

 

1) Příprava pracovního pole: 

 osadit sprinklerovou hlavici (zvolit typ; postavení ramen hlavice vůči potrubí) 

do potrubního systému. 

 označit na podlaze zkušební komory body pro měření. 

 zajistit min. 5 stejných kyblíčků a provést jejich označení, aby při měření 

nedošlo k záměně. Určení půdorysné plochy kyblíčků a zaznamenání do 

protokolu. Kyblíčky vypláchnout vodou, aby se zajistila lepší smáčivost a 

předešlo nepřesnostem při měření. Do kyblíčků vložit závaží, které rovněž 

zvlhčíme vodou. Kyblíčky ustavit na značky. 

 zajistit vhodné odměrné válce, které rovněž vypláchneme vodou, a připravit si 

stopky. 

 navolit tlak vody v potrubí pomocí dálkového ovládání na PC. 

2) Zavřít dveře zkušební komory. 

3) Otevřít ventil příslušné potrubní větve a současně aktivovat stopky. Doba měření je 60 s a 

zahrnuje i zavírání ventilu testované potrubní větve. 

4) Změřit objem vody v jednotlivých kyblíčcích a zapsat do protokolu (včetně podmínek 

měření). Měření opakovat minimálně 10 x. 

5) Změnit podmínky měření (např. typ sprinklerové hlavice, osazení ramen hlavice vůči 

potrubí, tlak vody v potrubí, postavení kyblíčků, atd.). 

6) Opakovat měření pro nové podmínky (body 2 – 5). 

7) Po skončení měření místnost vysušit odvlhčovačem vzduchu. 

8) Vyhodnotit získaná data a určit absolutní nejistotu měření. 
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Příloha B 

Výsledky ze zkoušek průtoku a tlaků v potrubí 
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Zkouška tlaků 

 

Vysvětlivky: 

Pč1 … Tlak nastavený na čerpadle č. 1 – odečtený z dálkového ovládání [MPa] 

Pč2 … Tlak na vyrovnávajícím čerpadle č. 2 (nestálá hodnota) – odečtený z dálkového 

ovládání [MPa] 

Prp … Tlak na rozvodném potrubí – měřený elektrickým tlakoměrem [MPa] 

Pve … Tlak na testované potrubní větvi – měřený elektrickým tlakoměrem [MPa] 

Pvd … Tlak na testované potrubní větvi – měřený deformačním tlakoměrem [MPa] 

 

 

Pč1 [MPa] Pč2 [MPa] Prp [MPa] Pve [MPa] Pvd [MPa] 

0,300 0,331 0,341 0,255 0,250 

0,400 0,460 0,474 0,385 0,380 

0,500 0,550 0,564 0,476 0,470 

0,600 0,630 0,644 0,554 0,550 

0,700 0,720 0,728 0,643 0,640 

 

 

 

Zkouška průtoku 

 

 Hodnoty vyhodnoceny programem ADT 8 Measure 

 

Měřená minuta 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Střední hodnota průtoku [m
3
/hod]  3,028 3,937 3,041 2,966 3,035 2,095 

Střední hodnota průtoku [l/s] 0,841 0,856 0,845 0,838 0,843 0,582 
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 Hodnoty vyhodnoceny CDL data - loggerem 

 

Legenda: 

 

  Průměrná hodnota průtoku [l/s] 

 

 

  Průměrná hodnota tlaku [MPa] 
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Příloha C 

Výsledky z měření velikosti rozprášených vodních kapek 
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Velikost vodních kapek – stojatý sprinkler 0,5 MPa 

 
měřená 

poloha 
počet [-] Dn [µm] Ds [µm] Dv [µm] Da [µm] 

Dmed (Bv) 

[µm] 

Dmod (Bv) 

[µm] 

A0 6304 ± 98 66,21 ± 1,99 156,82 ± 10,20 302,00 ± 23,50 1131,00 ± 103,37 1713,10 ± 161,54 2737,20 ± 202,90 

A1 9649 ± 157 41,51 ± 0,48 85,48 ± 2,25 196,59 ± 6,18 1055,90 ± 71,60 2151,80 ± 317,68 2771,00 ± 216,48 

A2 23268 ± 332 58,07 ± 0,86 71,77 ± 0,60 96,18 ± 2,04 173,91 ± 6,82 284,02 ± 41,11 1111,10 ± 226,26 

A3 10917 ± 97 51,60 ± 0,64 96,01 ± 6,99 224,09 ± 22,07 1259,20 ± 186,01 2600,80 ± 328,76 3188,20 ± 297,21 

A4 11330 ± 318 73,43 ± 2,59 212,19 ± 5,59 464,76 ± 10,14 2232,70 ± 44,44 2931,40 ± 119,48 4015,40 ± 67,96 

B0 9338 ± 163 27,74 ± 0,16 32,78 ± 0,48 48,44 ± 2,25 109,46 ± 13,81 368,28 ± 103,24 555,50 ± 91,48 

B1 97323 ± 114 36,76 ± 0,46 59,32 ± 1,03 100,27 ± 1,61 287,63 ± 10,11 422,83 ± 21,76 587,43 ± 96,06 

B2 16967 ± 253 48,25 ± 0,90 65,11 ± 1,00 95,50 ± 1,70 206,46 ± 8,65 378,26 ± 14,21 820,00 ± 140, 12 

B3 11345 ± 136 45,58 ± 0,61 65,18 ± 0,96 98,69 ± 1,60 226,48 ± 5,74 372,92 ± 9,74 665,54 ± 73,94 

B4 10982 ± 685 53,28 ± 0,74 80,99 ± 1,44 126,96 ± 3,52 313,39 ± 15,92 465,70 ± 42,41 1223,00 ± 153,51 

C0 8711 ± 112 38,13 ± 1,01 76,49 ± 2,47 139,60 ± 3,12 467,50 ± 12,46 620,02 ± 19,74 1061,40 ± 137,54 

C1 9977 ± 121 74,66 ± 1,93 132,09 ± 2,42 194,04 ± 3,42 420,30 ± 11,34 459,80 ± 13,33 1542,50 ± 278,56 

C2 13204 ± 238 100,43 ± 2,32 150,27 ± 2,00 206,78 ± 1,56 392,38 ± 7,08 451,73 ± 10,67 1666,80 ± 164,58 

C3 9543 ± 179 226,22 ± 1,82 298,97 ± 2,26 393,79 ± 3,54 683,58 ± 10,58 928,88 ± 22,71 3024,80 ± 244,99 

C4 3979 ± 46 353,43 ± 1,63 429,48 ± 2,48 512,22 ± 4,43 728,92 ± 11,49 842,77 ± 14,40 2259,70 ± 325,62 

C4 30° 4589 ± 62 686,43 ± 1,87 909,68 ± 2,30 1148,80 ± 4,08 1832,20 ± 10,64 2333,00 ± 22,53 4063,30 ± 78,70 

D0 9707 ± 80 143,24 ± 2,62 206,38 ± 2,02 255,58 ± 1,59 392,34 ± 3,90 421,44 ± 7,03 397,50 ± 5,58 

D1 10856 ± 118 206,50 ± 2,97 273,91 ± 3,48 359,49 ± 3,24 621,49 ± 17,21 805,87 ± 58,73 3023,10 ± 401,85 

D2 5732 ± 90 307,84 ± 2,48 383,32 ± 3,33 463,60 ± 5,11 678,21 ± 10,56 783,09 ± 19,12 1705,80 ± 332,35 

D3 5377 ± 35 283,08 ± 1,26 350,61 ± 1,90 429,24 ± 4,79 644,33 ± 16,80 757,56 ± 30,94 2373,30 ± 393,85 

D3 30° 3176 ± 22 842,27 ± 5,17 1064,90 ± 8,21 1293,70 ± 11,75 1909,70 ± 22,68 2355,6 ± 37,52  3940,80 ± 189,34 

D4 30° 5646 ± 106 491,69 ± 3,66 605,98 ± 4,17 735,45 ± 5,45 1083,50 ± 11,79 1344,10 ± 23,30 3312,40 ± 242,37 

E0 7972 ± 89 228,48 ± 6,77 304,41 ± 7,93 402,25 ± 7,37 705,73 ± 17,26 954,29 ± 53,54 3326,60 ± 244,49 

E1 6808 ± 191 222,94 ± 2,90 294,36 ± 3,67 374,68 ± 4,96 607,62 ± 10,67 726,39 ± 20,11 2415,90 ± 126,33 

E2 7402 ± 137 267,95 ± 8,50 338,37 ± 9,25 408,03 ± 9,17 593,87 ± 7,36 662,09 ± 7,22 1244,30 ± 358,47 

E1 30° 6345 ± 136 575,48 ± 5,58 726,32 ± 4,26 891,99 ± 6,86 1345,40 ± 8,72 1712,10 ± 15,42 3461,50 ± 229,13 

E2 30° 8334 ± 111 554,47 ± 1,97 714,52 ± 2,95 886,75 ± 4,62 1365,90 ± 11,28 1746,30 ± 21,55 3381,60 ± 232,91 

E3 30° 9338 ± 137 545,14 ± 1,70 718,75 ± 2,11 887,87 ± 3,31 1355,10 ± 8,75 1635,20 ± 10,99 2810,00 ± 251,60 

F0 9150 ± 92 200,69 ± 2,11 282,98 ± 2,77 374,77 ± 4,36 658,09 ± 13,81 796,48 ± 34,63 3083,40 ± 214,65 

F1 8218 ± 74 154,06 ± 1,63 221,42 ± 1,56 291,68 ± 2,78 507,33 ± 13,14 580,93 ± 17,25 1901,10 ± 359,30 

F1 30° 9956 ± 55 261,71 ± 2,25 404,03 ± 2,07 529,00 ± 2,92 907,14 ± 7,37 1033,90 ± 14,58 2314,70 ± 462,31 

F2 30° 9270 ± 86 95,55 ± 1,49 194,29 ± 1,83 285,67 ± 1,90 617,88 ± 4,27 666,17 ± 5,39 606,95 ± 5,58 

 

Legenda: Dn ... průměrná velikost částice v rozložení podle množství [µm] 

Ds ... průměrná velikost částice v rozložení podle povrchu [µm] 

Dv ... průměrná velikost částice v rozložení podle objemu [µm] 

Da ... Sauterův průměr = střední objemový průměr vážený podle povrchu [µm] 

Dmed ... průměr částic označující přesně 50 % v rozložení podle množství [µm] 

Dmod ... průměr nejvýznamnějších částic v rozdělení [µm] 
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Velikost vodních kapek – stojatý sprinkler 0,7 MPa 

 
měřená 

poloha 
počet [-] Dn [µm] Ds [µm] Dv [µm] Da [µm] 

Dmed (Bv) 

[µm] 

Dmod (Bv) 

[µm] 

A0 14859 ± 553 47,11 ± 1,29 197,23 ± 8,24 472,24 ± 14,98 2716,20 ± 35,39 3668,50 ± 74,39 4042,00 ± 3,93 

A1 12879 ± 306 57,91 ± 1,57 195,56 ± 7,03 455,39 ± 12,13 2476,00 ± 29,78 3441,80 ± 97,88 4059,80 ± 7,58 

A2 14426 ± 179 63,55 ± 1,17 166,14 ± 5,75 399,86 ± 10,33 2323,10 ± 33,00 3229,90 ± 116,21 3903,60 ± 118,06 

A3 12582 ± 210 65,78 ± 0,86 169,46 ± 5,19 404,63 ± 10,89 2309,90 ± 52,78 3086,60 ± 78,57 4079,30 ± 46,24 

A4 14451 ± 157 61,02 ± 0,65 99,55 ± 7,79 213,66 ± 25,84 1044,30 ± 207,40 2287,20 ± 231,33 3129,60 ± 256,36 

B0 19188 ± 320 28,62 ± 0,14 31,89 ± 0,21 42,80 ± 1,14 78,16 ± 5,00 302,12 ± 88,46 519,99 ± 134,07 

B1 18283 ± 134 36,69 ± 0,24 48,95 ± 0,55 77,66 ± 1,66 196,10 ± 8,09 424,24 ± 12,81 718,81 ± 64,97 

B2 13276 ± 102 54,07 ± 0,60 72,80 ± 0,63 101,85 ± 0,83 199,68 ± 3,75 333,45 ± 7,47 406,36 ± 49,38 

B3 14881 ± 266 56,36 ± 0,64 74,62 ± 0,91 103,79 ± 1,37 200,96 ± 3,16 336,89 ± 9,65 690,41 ± 120,20 

B4 12884 ± 83 58,15 ± 0,82 83,84 ± 0,96 124,17 ± 1,34 272,77 ± 5,72 408,01 ± 10,94 1130,70 ± 142,83 

C0 18585 ± 153 36,88 ± 0,61 70,43 ± 1,54 132,38 ± 1,79 469,02 ± 7,34 640,12 ± 12,79 1128,90 ± 126,06 

C1 16606 ± 153 53,53 ± 1,10 97,96 ± 1,58 155,11 ± 1,82 389,31 ± 3,83 474,40 ± 7,38 949,57 ± 184,56 

C2 10564 ± 142 95,09 ± 2,23 149,78 ± 2,45 214,93 ± 4,08 443,81 ± 14,90 583,55 ± 32,28 1592,20 ± 221,81 

C3 9057 ± 87 183,01 ± 1,27 236,4 ± 1,73 298,46 ± 2,74 475,85 ± 4,80 581,81 ± 11,26 1444,90 ± 358,66 

C4 3271 ± 204 358,98 ± 4,22 424,57 ± 3,85 493,65 ± 3,75 667,53 ± 5,27 754,27 ± 9,44 1540,70 ± 306,51 

C4 30° 6090 ± 211 678,45 ± 5,03 881,25 ± 7,33 1086,50 ± 9,80 1651,80 ± 16,94 2029,70 ± 28,69 3271,60 ± 272,25 

D0 11890 ± 158 177,30 ± 3,16 240,29 ± 2,36 294,20 ± 3,29 441,80 ± 10,32 456,85 ± 8,25 921,21 ± 368,72 

D1 9244 ± 125 228,11 ± 1,89 282,70 ± 2,22 336,30 ± 3,38 476,10 ± 7,36 513,86 ± 7,66 885,67 ± 300,26 

D2 4716 ± 37 332,94 ± 3,26 402,58 ± 3,62 478,33 ± 5,10 675,69 ± 11,74 772,97 ± 16,57 1933,10 ± 321,57 

D3 4618 ± 66 293,19 ± 1,31 352,23 ± 1,71 411,82 ± 2,54 563,06 ± 4,74 610,70 ± 6,39 720,58 ± 222,39 

D3 30° 3221 ± 41 901,44 ± 6,72 1116,60 ± 8,43 1335,10 ± 10,24 1909,00 ± 16,23 2274,10 ± 19,82 4059,80 ± 206,21 

D4 30° 3567 ± 65 651,29 ± 5,15 792,34 ± 6,17 940,49 ± 7,97 1325,20 ± 13,35 1574,50 ± 19,05 3474,00 ± 337,13 

E0 6834 ± 78 225,42 ± 1,12 290,23 ± 1,46 358,87 ± 2,75 549,17 ± 8,85 616,05 ± 11,75 1411,10 ± 370,91 

E1 7161 ± 67 252,87 ± 2,26 321,97 ± 2,67 394,74 ± 4,17 593,99 ± 12,55 669,47 ± 14,33 1844,3 ± 451,38 

E2 7266 ± 124 246,82 ± 3,41 311,80 ± 3,75 375,60 ± 4,40 545,15 ± 7,99 602,27 ± 6,97 780,92 ± 222,09 

E1 30° 5311 ± 124 606,22 ± 2,50 740,15 ± 2,99 883,19 ± 3,78 1257,60 ± 6,84 1526,70 ± 15,23 3489,90 ± 288,43 

E2 30° 7530 ± 87 581,34 ± 2,06 721,28 ± 2,70 868,69 ± 3,88 1260,10 ± 8,57 1545,00 ± 17,22 2973,30 ± 274,37 

E3 30° 10169 ± 364 388,06 ± 8,11 603,96 ± 18,15 798,47 ± 33,08 1403,00 ± 89,50 1670,20 ± 127,92 2955,60 ± 346,19 

F0 9971 ± 99 167,50 ± 2,00 238,34 ± 2,29 315,54 ± 3,45 553,34 ± 6,34 660,17 ± 15,21 2368,00 ± 324,17 

F1 8247 ± 78 172,22 ± 3,07 238,27 ± 1,96 305,66 ± 2,10 504,42 ± 12,45 577,59 ± 20,31 1491,00 ± 361,95 

F1 30° 10229 ± 59 284,10 ± 1,84 422,25 ± 1,84 534,89 ± 2,42 858,36 ± 6,11 934,97 ± 8,13 621,14 ± 7,96 

F2 30° 10204 ± 94 103,59 ± 1,45 202,50 ± 1,73 289,60 ± 1,75 592,57 ± 3,45 631,83 ± 6,68 596,29 ± 4,62 

 

Legenda: Dn ... průměrná velikost částice v rozložení podle množství [µm] 

Ds ... průměrná velikost částice v rozložení podle povrchu [µm] 

Dv ... průměrná velikost částice v rozložení podle objemu [µm] 

Da ... Sauterův průměr = střední objemový průměr vážený podle povrchu [µm] 

Dmed ... průměr částic označující přesně 50 % v rozložení podle množství [µm] 

Dmod ... průměr nejvýznamnějších částic v rozdělení [µm] 
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Velikost vodních kapek – závěsný sprinkler 0,5 MPa 

 
měřená 

poloha 
počet [-] Dn [µm] Ds [µm] Dv [µm] Da [µm] 

Dmed (Bv) 

[µm] 

Dmod (Bv) 

[µm] 

A0 11523 ± 71 233,18 ± 4,88 344,00 ± 4,48 414,66 ± 4,09 602,74 ± 3,83 606,04 ± 3,24 560,80 ± 8,39 

A1 9745 ± 367 349,83 ± 4,76 435,37 ± 5,65 492,76 ± 5,24 631,41 ± 4,60 652,93 ± 5,80 589,20 ± 4,14 

A2 6817 ± 122 491,55 ± 6,10 561,56 ± 4,68 617,45 ± 4,12 746,52 ± 3,12 793,64 ± 5,96 693,94 ± 31,73 

A3 5248 ± 193 867,77 ± 11,94 981,49 ± 13,26 1085,20 ± 13,99 1326,50 ± 15,36 1460,00 ± 14,89 1444,90 ± 36,62 

A4 6418 ± 316 982,27 ± 5,24 1101,20 ± 6,02 1208,50 ± 6,88 1455,60 ± 9,39 1603,60 ± 13,54 1588,70 ± 38,33 

B0 9483 ± 48 221,55 ± 5,29 305,27 ± 4,45 360,35 ± 3,83 502,47 ± 2,49  525,18 ± 4,67 512,86 ± 6,03 

B1 10787 ± 237 250,85 ± 3,75 314,13 ± 2,74 354,58 ± 2,34 451,81 ± 1,70 465,68 ± 4,49 454,29 ± 5,95 

B2 10443 ± 454 264,46 ± 4,81 316,78 ± 3,28 351,03 ± 2,63 431,16 ± 1,94 441,19 ± 1,62 425,91 ± 8,80 

B3 11757 ± 189 278,73 ± 3,21 324,74 ± 2,43 354,61 ± 2,09 422,82 ± 1,36 432,80 ± 4,47 404,59 ± 8,47 

B4 6465 ± 145 309,63 ± 2,24 345,47 ± 1,80 373,17 ± 1,62 435,44 ± 1,57 452,05 ± 4,12 448,98 ± 6,48 

C0 13219 ± 233 252,13 ± 4,67 325,05 ± 3,59 368,85 ± 2,96 475,16 ± 1,65 481,26 ± 4,69 464,94 ± 4,91 

C1 13735 ± 188 279,02 ± 2,63 331,77 ± 2,32 362,88 ± 2,24 434,16 ± 2,04 442,23 ± 2,66 434,78 ± 6,90 

C2 14712 ± 397 247,37 ± 5,39 297,11 ± 4,39 327,27 ± 3,82 397,17 ± 2,37 399,43 ± 3,43 385,07 ± 3,92 

C3 14707 ± 228 206,33 ± 2,92 270,07 ± 3,00 312,07 ± 3,14 416,69 ± 3,82 420,18 ± 4,17 406,38 ± 2,91 

C4 11614 ± 161 210,28 ± 1,14 267,94 ± 1,20 308,97 ± 1,33 410,86 ± 1,87 428,72 ± 4,68 413,48 ± 6,49 

C4 30° 16124 ± 100 347,94 ± 1,85 402,39 ± 1,46 441,99 ± 1,68 533,29 ± 2,55 532,68 ± 6,18 464,94 ± 6,18 

D0 16054 ± 90 176,76 ± 4,31 265,95 ± 4,78 320,73 ± 4,65 466,68 ± 2,91 467,90 ± 5,30 447,19 ± 6,17 

D1 14672 ± 235 200,48 ± 6,52 273,17 ± 6,15 316,99 ± 5,61 427,09 ± 3,42 432,93 ± 3,49 418,80 ± 3,79 

D2 15882 ± 371 152,54 ± 3,21 223,07 ± 3,88 273,11 ± 3,87 409,49 ± 3,59 428,73 ± 3,55 433,00 ± 4,14 

D3 14204 ± 165 127,93 ± 1,21 189,21 ± 1,56 243,03 ± 1,80 400,96 ± 2,78 463,04 ± 5,33 489,79 ± 8,80 

D3 30° 15280 ± 73 285,65 ± 2,39 385,15 ± 1,54 450,23 ± 1,14 615,28 ± 2,24 602,25 ± 3,46 530,63 ± 7,58 

D4 30° 12336 ± 58 200,96 ± 1,36 300,74 ± 1,16 365,02 ± 1,26 537,81 ± 3,17 538,93 ± 4,86 518,19 ± 4,92 

E0 14191 ± 57 60,35 ± 1,17 130,69 ± 2,13 203,65 ± 2,27 495,12 ± 3,29 529,76 ± 6,42 518,20 ± 4,14 

E1 15019 ± 254 79,09 ± 1,27 149,77 ± 2,18 216,82 ± 2,71 454,62 ± 4,69 500,73 ± 5,10 514,65 ± 3,79 

E2 14662 ± 247 109,89 ± 2,52 167,64 ± 2,98 221,65 ± 2,88 387,85 ± 3,13 469,60 ± 4,90 674,42 ± 137 

E1 30° 19905 ± 248 233,40 ± 1,36 347,32 ± 1,36 424,04 ± 1,60 632,09 ± 3,22 615,08 ± 5,50 539,49 ± 3,19 

E2 30° 16408 ± 214 178,20 ± 1,55 283,20 ± 1,93 355,15 ± 2,18 558,58 ± 3,88 570,21 ± 5,76 543,06 ± 4,62 

E3 30° 14340 ± 245 122,18 ± 1,61 234,07 ± 2,29 322,20 ± 2,47 610,64 ± 3,53 627,00 ± 5,95 583,86 ± 7,10 

F0 12670 ± 138 45,13 ± 0,64 94,31 ± 1,45 163,40 ± 2,39 491,17 ± 9,69 619,70 ± 15,05 1013,50 ± 141,29 

F1 11143 ± 127 60,28 ± 0,64 113,43 ± 0,93 175,08 ± 1,41 417,36 ± 5,99 512,88 ± 5,30 843,07 ± 153,00 

F1 30° 15626 ± 186 145,40 ± 1,57 257,01 ± 1,57 345,86 ± 1,84 626,45 ± 5,68 658,99 ± 6,65 603,40 ± 7,51 

F2 30° 15310 ± 316 112,06 ± 1,14 207,68 ± 1,96 295,63 ± 2,75 599,13 ± 6,78  662,23 ± 7,03 621,14 ± 8,40 

 

Legenda: Dn ... průměrná velikost částice v rozložení podle množství [µm] 

Ds ... průměrná velikost částice v rozložení podle povrchu [µm] 

Dv ... průměrná velikost částice v rozložení podle objemu [µm] 

Da ... Sauterův průměr = střední objemový průměr vážený podle povrchu [µm] 

Dmed ... průměr částic označující přesně 50 % v rozložení podle množství [µm] 

Dmod ... průměr nejvýznamnějších částic v rozdělení [µm] 
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Velikost vodních kapek – závěsný sprinkler 0,7 MPa 

 

měřená 

poloha 
počet [-] Dn [µm] Ds [µm] Dv [µm] Da [µm] 

Dmed (Bv) 

[µm] 

Dmod (Bv) 

[µm] 

A0 13649 ± 257 221,90 ± 7,19 343,01 ± 7,27 422,38 ± 6,83 640,94 ± 4,24 653,92 ± 4,06 603,39 ± 8,80 

A1 11650 ± 329 403,65 ± 20,02 491,59 ± 17,12 552,71 ± 16,71 699,12 ± 15,04 729,44 ± 19,78 624,68 ± 15,98 

A2 7606 ± 258 520,56 ± 5,99 598,13 ± 5,75 660,66 ± 5,90 806,07 ± 5,95 872,06 ± 9,74 830,65 ± 32,76 

A3 9356 ± 409 939,85 ± 16,56 1065,60 ± 17,48 1183,80 ± 17,08 1461,30 ± 15,68 1641,60 ± 13,02 1762,70 ± 59,83 

A4 12363 ± 420 992,89 ± 3,39 1110,70 ± 3,64 1221,20 ± 4,08 1476,40 ± 4,92 1637,30 ± 7,35 1652,60 ± 36,65 

B0 9760 ± 75 149,87 ± 3,41 231,98 ± 2,96 291,53 ± 2,47 460,69 ± 2,07 492,32 ± 2,38 500,45 ± 7,69 

B1 10833 ± 165 210,83 ± 3,65 283,73 ± 2,93 331,04 ± 2,35 450,84 ± 1,85 459,32 ± 3,15 432,99 ± 4,91 

B2 12733 ± 302 230,06 ± 3,97 292,74 ± 3,18 332,13 ± 2,46 427,66 ± 1,20 440,26 ± 3,04 411,70 ± 8,56 

B3 11848 ± 201 274,52 ± 3,27 321,51 ± 2,35 352,11 ± 1,87 422,35 ± 0,87 438,97 ± 4,24 429,45 ± 9,34 

B4 7541 ± 86 322,63 ± 2,56 352,41 ± 2,11 376,32 ± 1,96 429,10 ± 1,82 445,34 ± 3,17 427,68 ± 7,85 

C0 13220 ± 203 265,48 ± 3,02 337,49 ± 2,11 380,85 ± 1,90 485,11 ± 3,40 489,99 ± 3,35 459,64 ± 4,73 

C1 15390 ± 176 284,96 ± 2,22 343,03 ± 1,42 376,82 ± 1,03 454,74 ± 0,64 457,48 ± 0,72 431,24 ± 5,29 

C2 16331 ± 244 283,87 ± 3,55 335,12 ± 2,60 365,75 ± 2,24 435,68 ± 1,66 440,25 ± 3,72 422,36 ± 7,60 

C3 15079 ± 210 226,73 ± 1,25 287,29 ± 1,35 325,79 ± 1,41 418,93 ± 1,72 422,47 ± 2,97 408,16 ± 2,72 

C4 11682 ± 140 228,75 ± 0,91 285,55 ± 1,15 325,84 ± 1,41 424,32 ± 2,20 445,61 ± 3,83 420,57 ± 3,92 

C4 30° 16548 ± 122 368,84 ± 1,75 417,22 ± 1,78 453,56 ± 2,20 536,07 ± 2,37 541,85 ± 3,35 486,25 ± 9,33 

D0 17808 ± 171 197,97 ± 2,91 291,35 ± 2,82 347,71 ± 2,60 495,39 ± 2,21 496,93 ± 3,47 484,48 ± 3,74 

D1 15627 ± 164 248,69 ± 2,19 319,78 ± 1,76 360,33 ± 1,63 457,64 ± 1,87 453,90 ± 3,67 441,89 ± 3,93 

D2 16874 ± 171 175,17 ± 1,46 252,00 ± 1,61 303,12 ± 1,81 438,64 ± 3,04 449,82 ± 6,64 447,21 ± 3,19 

D3 14622 ± 177 128,99 ± 1,31 187,88 ± 1,54 239,26 ± 1,66 388,07 ± 2,47 451,28 ± 2,58 491,56 ± 6,04 

D3 30° 15557 ± 63 309,65 ± 1,36 399,98 ± 1,52 457,75 ± 2,14 599,68 ± 4,29 593,88 ± 3,87 528,84 ± 6,62 

D4 30° 12816 ± 83 197,07 ± 1,94 297,33 ± 1,78 361,88 ± 1,66 536,08 ± 1,93 541,81 ± 3,33 525,29 ± 5,95 

E0 15668 ± 127 58,13 ± 0,63 129,94 ± 1,14 206,56 ± 1,37 522,21 ± 3,40 567,35 ± 4,27 562,57 ± 7,58 

E1 15548 ± 181 76,48 ± 0,79 144,46 ± 1,23 210,01 ± 1,37 443,93 ± 2,37 504,39 ± 4,30 514,65 ± 5,32 

E2 15444 ± 235 103,89 ± 2,86 159,10 ± 3,62 211,54 ± 3,71 374,41 ± 3,49 452,92 ± 6,37 527,08 ± 9,61 

E1 30° 20017 ± 276 242,61 ± 1,93 360,50 ± 1,99 438,35 ± 2,05 648,12 ± 1,81 638,16 ± 2,74 562,56 ± 7,10 

E2 30° 16175 ± 136 170,93 ± 1,64 279,70 ± 1,74 355,00 ± 1,60 571,98 ± 2,02 584,62 ± 2,77 569,67 ± 5,15 

E3 30° 14663 ± 157 113,44 ± 2,32 222,19 ± 2,60 308,30 ± 1,97 594,13 ± 3,52 610,77 ± 4,10 578 55 ± 6,50 

F0 14413 ± 191 36,52 ± 1,16 72,80 ± 2,82 133,63 ± 3,48 452,35 ± 4,08 599,56 ± 8,58 798,69 ± 84,36 

F1 11576 ± 109 54,28 ± 0,53 102,07 ± 1,28 161,43 ± 2,65 404,16 ± 8,54 512,93 ± 15,47 1095,10 ± 126,54 

F1 30° 16985 ± 291 115,67 ± 1,06 222,16 ± 1,50 312,70 ± 1,87 619,63 ± 3,96 657,58 ± 7,01 606,94 ± 3,18 

F2 30° 17680 ± 313 87,16 ± 1,68 172,46 ± 2,34 259,12 ± 2,18 585,38 ± 3,28 655,47 ± 2,80 622,93 ± 9,83 

 

Legenda: Dn ... průměrná velikost částice v rozložení podle množství [µm] 

Ds ... průměrná velikost částice v rozložení podle povrchu [µm] 

Dv ... průměrná velikost částice v rozložení podle objemu [µm] 

Da ... Sauterův průměr = střední objemový průměr vážený podle povrchu [µm] 

Dmed ... průměr částic označující přesně 50 % v rozložení podle množství [µm] 

Dmod ... průměr nejvýznamnějších částic v rozdělení [µm]  
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Studie chování vodních kapek vybraných sprinklerových hlavic 
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Příloha D 

Fotografické ukázky délek expozice – měření trajektorie rozprášených 

vodních kapek 
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Stojatý sprinkler s použitím clony - ramena hlavice ve vodorovném postavení vůči potrubí, 

délka expozice 1/125 s. 

 

 

Stojatý sprinkler s použitím clony - ramena hlavice ve vodorovném postavení vůči potrubí, 

délka expozice 1/250 s. 
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Stojatý sprinkler s použitím clony - ramena hlavice ve vodorovném postavení vůči potrubí, 

délka expozice 1/500 s. 

 

 

Závěsný sprinkler výstřikový kužel - ramena hlavice jsou kolmo k potrubí, délka expozice 

1/125 s. 
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Závěsný sprinkler výstřikový kužel - ramena hlavice jsou kolmo k potrubí, délka expozice 

1/250 s. 

 

 

Závěsný sprinkler výstřikový kužel - ramena hlavice jsou kolmo k potrubí, délka expozice 

1/500 s. 
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Závěsný sprinkler výstřikový kužel - ramena hlavice jsou kolmo k potrubí, délka expozice 

1/1250 s. 

 

 

Závěsný sprinkler výstřikový kužel - ramena hlavice jsou kolmo k potrubí, délka expozice 

1/2500 s. 
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Stojatý sprinkler pohled ze shora dolů – ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení vůči 

potrubí, délka expozice 1/250 s. 

 

 

Stojatý sprinkler pohled ze shora dolů – ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení vůči 

potrubí, délka expozice 1/1250 s. 
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Stojatý sprinkler pohled ze shora dolů – ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení vůči 

potrubí, délka expozice 1/4000 s. 

 

 

Stojatý sprinkler pohled ze shora dolů – ramena hlavice jsou ve vodorovném postavení vůči 

potrubí, délka expozice 1/8000 s. 

 


