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Anotace 

FRODLOVÁ, B. Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení – 

338, 2012, 98 s. Disertace, školitel Kozubková, M. 

Disertační práce se zabývá modelováním proudění s uvažováním vlivu částečné 

smáčivosti stěn. V úvodní části se nachází přehled současného stavu problematiky částečné 

smáčivosti a cíle disertace. Dále je blíže popsána problematika jevu smáčivosti na fázových 

rozhraních a poté následují základní rovnice pro proudění skutečné kapaliny spolu 

s rovnicemi pro modelování vícefázového proudění. Následně práce uvádí metodiku 

zkoumání vlivu částečné smáčivosti povrchů na proudění kapalin, která je rozdělena 

na přístupy z hlediska fyzikálních experimentů, matematických modelů vybraných úloh 

a jejich numerického modelování. V závěrečné části je uveden přehled výsledků z fyzikálních 

experimentů a numerického testování vybraných úloh. Ke konci jsou zformulovány závěry 

plynoucí z disertace. 

 

Annotation 

FRODLOVÁ, B. Modelling of Flow with Consider of Influence of Surfaces Wetting. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment – 338, 2012, 98 p. 

Dissertation, head Kozubková, M. 

Dissertation is focused on modelling of flow with application of the partially wettable 

wall boundary condition. The introductory section provides an overview of the current state of 

the problem of partial wetting and aims of the dissertation. Further issue of the wettability 

phenomenon on phase interfaces is described, followed by the basic equations for flow of the 

real liquid and equations form multiphase flow modelling. Then the dissertation presents the 

methodology of surface partially wetting investigation and its effect on liquid flow. The 

methodology is divided into approaches in terms of physical experiments, mathematical 

models of selected problems and their numerical modelling. The final part of dissertation 

provides a summary of the results of physical experiments and numerical testing of selected 

tasks. The conclusions from the dissertation are formulated at the end of the work. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

a zrychlení (ms
–2

) 

aq objemový zlomek q-té fáze (1) 

E povrchová energie (J) 

F síla, obecně  (N) 

Fo objemová (hmotnostní) síla  (N) 

FP plošná síla (N) 

Fp tlaková síla (N) 

Fs setrvačná síla (N) 

Ft třecí síla (N) 

Fvol objemová síla zahrnující vliv povrchového napětí (N) 

g gravitační zrychlení (ms
–2

) 

hz ztrátová výška (m) 

k adhezní součinitel (Pasm
–1

) 

l délka, obecně (m) 

m hmotnost, obecně (kg) 

m   hmotnostní průtok (kgs
–1

) 

n


 vektor vnější normály (1) 

n̂


 jednotkový vektor povrchové normály v buňce u stěny (1) 

wn̂


 jednotková normála směrem ke stěně (1) 

p tlak (Pa) 

pA atmosférický tlak (Pa) 

pB(t),
 
p∞(t) tlak v bublině a v okolí bubliny (Pa) 

p
i, 

p
e
 tlaky ve dvou tekutinách na opačných stranách rozhraní (Pa) 

phz tlaková ztráta plynoucí ze ztrátové výšky (Pa) 
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ps statický tlak (Pa)

p tlakový spád (Pa) 

Qv objemový průtok (m
3
s

–1
) 

R poloměr, obecně (m) 

R1, R2 hlavní poloměry křivosti v ortogonálních směrech (m) 

Re, Rc zdrojový člen pro přenos hmoty spojený s růstem a kolapsem  

bublin (kgm
–3
s

–1
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Re Reynoldsovo číslo (1) 

r poloměr, obecně (m) 

S plocha, obecně (m
2
) 

S plocha pevného povrchu pod kapkou (m
2
) 

Saq zdrojový člen pro přenos hmoty (kgm
–3
s

–1
) 

SB plocha bubliny (m
2
) 

Sk plocha kapky z bokorysu (m
2
) 

s dráha (m) 

t čas (s) 

wt̂


 jednotková tečna u stěny (1) 

t časový krok (s) 

V objem, obecně (m
3
) 

v rychlost kapaliny (ms
–1

) 

vmax maximální rychlost kapaliny (ms
–1

) 

vstř střední rychlost kapaliny (ms
–1

) 

W
S
 práce potřebná na vytvoření nového povrchu (J) 

x souřadnice (m) 

1x  dráha kapky ve směru 1 (m) 
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1x  rychlost kapky ve směru 1 (ms
–1

) 

xcell velikost kontrolní buňky (m) 

y souřadnice (m) 

z souřadnice (m) 

 úhel naklonění roviny (°)

 povrch kapky (m
2
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 povrchová (mezifázová) energie (Jm
–2
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 třecí součinitel (1) 

 kinematická viskozita (m
2
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Seznam indexů 
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i složka vektoru 
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Úvod 

Disertace se zabývá numerickým modelováním smáčivosti a částečné smáčivosti 

povrchů a jejím vlivem na proudění kapalin kolem těchto stěn. Povrchy materiálů totiž 

ovlivňují proudění kapalin, ať už svými fyzikálními vlastnostmi či povrchovou úpravou. 

Všeobecným předpokladem je ulpívání kapaliny na povrchu pevného tělesa, takže relativní 

rychlost kapaliny je na stěně tělesa nulová. Při částečné smáčivosti ovšem kapalina neulpívá 

na pevném povrchu, tudíž má i na stěně určitou relativní rychlost. 

Fázová rozhraní, na kterých se děje řada fyzikálních či chemických procesů, jsou 

všude kolem nás a často je vůbec nevnímáme. Kolem pevných látek se tvoří rozhraní pevná 

látka-plyn, hladiny řek a oceánů představují fázové rozhraní kapalina-plyn. I jev smáčivosti 

probíhá na fázovém rozhraní a právě smáčivost ovlivňuje každou stránku našeho 

každodenního života. Adheze, biologie, životní prostředí, lékařství, biomateriály, povlakování 

materiálů, to vše jsou obory a technologie závislé na fenoménu smáčivosti. V některých 

případech je ideální variantou přiblížit se úplné smáčivosti. Např. u kontaktních čoček je 

smáčivost velmi důležitá pro jejich snášenlivost v oku, dobré přilnutí kontaktní čočky na 

slzný film a potřebný skluz kontaktní čočky na oku. V technice naopak panuje myšlenka 

využít superhydrofobní materiály, tedy materiály, které silně odpuzují vodu, v praxi. Zaměřit 

se dá na spoustu odvětví jako je energetika, hydraulické stroje a zařízení, letectví atd. Např. 

námraza na lopatkách větrných turbín ve výšce 60 m nad zemí způsobuje značné tření 

a snižuje výkon elektráren. Otázku, „Co kdybychom lopatku větrné turbíny nebo leteckého 

motoru opatřili nanomateriálem, který by dokázal odpuzovat vodu i led?“ [2] si položili vědci 

v Laboratořích pro mechanickou integraci a operabilitu při Globálním výzkumném centru 

General Electric v USA. Výsledkem by samozřejmě bylo obrovské zlepšení účinnosti. 

Podobnou otázkou se zabývají výzkumníci po celém světě, ať už jde o jakýkoli vědní obor. 

Velkou roli zde hraje právě zvolený materiál a jeho povrchová úprava. Přilnavost 

a adhezní síla se výrazně mění u různých druhů povrchů (sklo, ocel, teflon atd.), kdy bylo 

experimenty dokázáno [19], že adhezní síla u oceli z nerezového materiálu je výrazně vyšší 

než její hodnota zjištěná na teflonovém povrchu. Platí tedy, že adhezní síla u částečně 

smáčivých materiálů není tak velká, aby došlo k dokonalému ulpívání tekutiny na povrchu. 

Dále mají tyto částečně smáčivé povrchy nízkou hodnotu povrchové energie. Je však třeba si 

uvědomit, že nečistoty a přísady, které se adsorbují na povrchu tuhé fáze, mají vliv na její 

povrchové napětí. Smáčivost a naměřené hodnoty kontaktního úhlu mohou být ovlivňovány 
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nečistotami, přítomností adsorbovaných plynů a par i nerovnostmi na pevném povrchu. 

Kontaktní úhel může být také ovlivněn případnou interakcí pevné látky s kapalinou (chemická 

reakce, rozpouštění atd.). 

Numerické modelování je dobrým pomocníkem při ověřování navržených parametrů 

strojů či zařízení v různorodých typech úloh – při návrhu čerpadla, proudění tekutiny 

potrubím apod. Nespornou výhodou simulací je fakt, že lze nastavit různé okrajové podmínky 

pro určitý typ úlohy a ozkoušet jejich vliv na parametry proudění bez potřeby fyzikálních 

experimentů. Proto je také numerických simulací proudění (CFD – Computional Fluid 

Dynamics) stále více využíváno ve všech oborech strojírenství. V dnešní době je na výběr 

široké spektrum výpočetního software (FLUENT, CFX, FIDAP apod.). Software FLUENT 

pracuje metodou konečných objemů a danou úlohu lze řešit ve 2D i ve 3D, přičemž pro 

základní popis pohybu skutečné tekutiny se využívá Navierových-Stokesových rovnic. 

Numerickým modelování lze také predikovat vliv částečné smáčivosti stěn z různých 

materiálů na proudění. Přístup k problematice tkví ve spojení fyzikálních a numerických 

experimentů. Přesně tak je tomu u metody stanovení adhezního koeficientu k pro různé 

materiály, čímž se tato práce zabývá, kdy po provedeném fyzikálním experimentu je 

provedena jeho numerická simulace se stejnými vstupními parametry a okrajovými 

podmínkami. Změnou okrajové podmínky na stěně pomocí uživatelsky definované funkce 

(UDF), která v sobě zahrnuje podmínku částečné smáčivosti stěn, se v podstatě simuluje 

použití různých materiálů stěny, přičemž je nutné dosáhnout shody u výsledků z fyzikálního 

i numerického experimentu a z teorie. 
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1 Přehled současného stavu 

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody a jak voda smáčí pevné materiály – tato 

problematika byla předmětem nepřetržitého výzkumu od té doby, kdy na toto téma v 19. 

století Pierre Laplace a Thomas Young vydali svoji práci. Otázkou hydrofilnosti 

a hydrofobnosti se na počátku 30. let 20. století zabývali Langmuir a Blodgettová, kteří 

zkoumali mechanické vlastnosti monomolekulárních povlaků a hydrofobního či hydrofilního 

efektu dosahovali opakovaným nanesením filmu povrchově aktivní látky na povrch vzorku 

[31]. Mnoho dalších autorů se poté věnovalo otázce hydrofobnosti, ať už jako vlastnosti 

určitého materiálu či povlaku vytvořeného na jeho povrchu [32], [33], [34]. Toto snažení 

neustále trvá a s tím také vyvstává otázka, jak super-hydrofobního povrchu dosáhnout, kdy 

jako účinné se jeví upravit povrch plazmou [35], [36], [37]. 

Numerické modelování je užitečným nástrojem, který umožňuje podrobně vyšetřit 

mnoho variant daných úloh bez nutné potřeby fyzikálního experimentu. Pro modelování 

povrchového napětí Brackbill [15] navrhnul model zvaný „Continuum Surface Force (CSF)“. 

Tento model byl převzat a aplikován do software FLUENT, takže je možné do výpočtů 

vícefázového proudění zahrnout jak velikost povrchového napětí na zvoleném fázovém 

rozhraní, a to buď konstantou, nebo pomocí uživatelsky definované funkce (dále UDF), tak 

i hodnotu statického kontaktního úhlu. Zohlednění dynamického kontaktního úhlu a hystereze 

úhlu smáčivosti není v programu FLUENT obsaženo. 

V současnosti je numerického modelování pomocí laminárního modelu, vícefázového 

modelu VOF a modelu CSF hojně využíváno v různých aplikacích, přičemž model VOF 

spolu s CSF se osvědčil při numerických simulacích dopadu kapky na horizontální 

i nakloněné povrchy [38]. Z hlediska fyzikálních experimentů se o důkladný popis chování 

kapky při dopadu na rovinné i nakloněné plochy zasadil např. Šikalo [39], [40]. Mnoho 

dalších autorů se také stále snaží o numerické modelování dynamického kontaktního úhlu 

a pohyblivé linie smáčení využitím VOF modelu a modelu CSF [41], [42], [43]. 

Navzdory všeobecnému předpokladu ulpívání kapaliny na povrchu tělesa, kdy je 

relativní rychlost kapaliny na povrchu nulová, navrhnul francouzský inženýr a fyzik Claude 

Louis Navier již téměř před dvěma sty lety obecnou okrajovou podmínku, která v sobě 

zahrnuje prokluzování kapaliny na povrchu tělesa. Rovnice je však vhodná pouze pro rovinné 

proudění, nemůže řešit obecně zakřivené plochy. Pro případy obecně zakřivených ploch ve 

styku s kapalinou odvodil Pochylý [19] – [29] okrajovou podmínku částečně smáčivých stěn. 
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Disertace se zabývá využitím této podmínky při numerickém modelování proudění, kdy 

pomocí fyzikálních experimentů a jejich numerického modelování bude určena hodnota 

adhezního součinitele k pro různé materiály. 
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2 Cíle disertace 

Na základě obhajoby tezí doktorské práce byly vytýčeny tyto cíle disertace: 

- vytvořit matematický model proudění při úplné a částečné smáčivosti stěn a následné 

numerické modelování vybraných úloh, 

- specifikovat a realizovat fyzikální experimenty pro určení adhezního součinitele k, 

- určit adhezní součinitel na základě fyzikálních experimentů metodou numerického 

modelování, porovnat výsledy s teorií a přiřadit hodnotu adhezního součinitele 

jednotlivým materiálům, 

- specifikovat možnosti aplikace částečné smáčivosti na další úlohy – kavitace 

v Lavalově dýze. 
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3 Částečná smáčivost 

Smáčivost (hydrofilnost) je schopnost kapaliny smáčet určitou látku a vytvářet 

souvislou kapalinnou vrstvu na povrchu. Naopak částečná smáčivost, v limitním případě 

nesmáčivost, je vlastnost, kdy kapalina špatně smáčí povrch druhé fáze. Pojem smáčivost 

úzce souvisí s pojmy povrchové napětí a povrchová energie, což jsou mechanické projevy 

fázového rozhraní. Míra smáčivosti kapaliny je závislá na stupni snížení jejího povrchového 

napětí a platí, že velké povrchové napětí kapaliny ztěžuje proces smáčení. Rozdíl je znatelný 

např. při porovnání kapky vody s kapkou rtuti na stejném povrchu. Rtuť má při stejné teplotě 

až 6,5krát vyšší hodnotu povrchového napětí než voda, a tím tedy hůře smáčí povrch druhé 

fáze. Povrchové napětí souvisí i s teplotou, při rostoucí teplotě povrchové napětí kapaliny 

klesá. 

Pevné povrchy smáčené vodou jsou označovány jako hydrofilní (např. křemen, sklo, 

oxidy a hydroxidy kovů, nerez). Povrchy špatně smáčené vodou jsou označovány jako 

hydrofobní (např. pevné uhlovodíky a jejich fluorované deriváty, polymery, teflon, listy 

a květy lotosu). 

3.1 Povrchové napětí 

Jednou z fyzikálních vlastností kapalin je povrchové napětí   (Nm
–1

). Rozhraní 

kapaliny si lze představit tak, že je potaženo velmi tenkou a napjatou vrstvou, která má 

vlastnosti pružné blány charakterizované určitým povrchovým napětím. Kapalina se 

na rozhraní tedy vyznačuje odlišnými vlastnostmi, než panují v ostatním objemu kapaliny. 

Příčinou povrchového napětí jsou síly působící mezi molekulami kapaliny. Tyto 

soudržné (kohezní) Van der Waalsovy přitažlivé síly usilují o to, nashromáždit maximum 

částic do minimálního objemu. Uvnitř kapaliny je každá molekula obklopena ostatními 

ze všech stran, takže se jejich přitažlivé síly vyrovnají. Blíže k rozhraní a na povrchu jsou 

molekuly obklopeny více z jedné strany a jejich síly se dostatečně z druhé strany (z venku) 

nevyrovnávají, proto na molekulu působí síla F směřující dovnitř kapaliny (Obr. 3.1). 



- 16 - 
 

 

Obr. 3.1  Molekula na rozhraní objemových fází [7] 

Protože je působení jednotlivých molekul omezeno na velmi malou oblast, projevuje 

se tato nerovnováha mezimolekulárních sil jen na nepatrnou vrstvu kapaliny na hladině. Při 

přemístění částečky kapaliny na rozhraní se vykoná silou F práce. Při přesunu molekuly 

z objemové fáze do povrchové vrstvy vzroste její energie. Energie molekuly v povrchové 

vrstvě je tedy větší než energie molekuly v objemové fázi. Pro vytvoření nového povrchu je 

zapotřebí dodat určitou práci. 

Povrchové napětí je síla, které je potřebná pro zachování silové rovnováhy, 

V případech tekutin s volnou hladinou slouží povrchové napětí k minimalizaci volné energie 

tím, že se snaží dosáhnout stavu s minimální plochou rozhraní, což zaručuje dosažení stavu 

s minimální energií. Matematicky je povrchové napětí definováno jako poměr povrchové 

energie k ploše rozhraní nebo jako síla působící v kolmém směru na jednotku délky 

v povrchové vrstvě [11]: 

 lFSE //   (3.1) 

Povrchové napětí závisí na druhu látek, které tvoří rozhraní a platí, že čím větší je 

povrchové napětí kapalin, tím větší je úhel smáčení, který kapalina svírá s pevným povrchem. 

Ve skutečnosti je kapalina vždy obklopena nějakou látkou, ať už pevnou, kapalnou či plynnou 

a se všemi může tvořit rozhraní. Dle toho se rozlišují jednotlivá fázová rozhraní. 

Mezimolekulární síly od této kapaliny se budou vždy vyrovnávat se silami sousedního 

prostředí a výsledné povrchové napětí bude dáno vektorovým součtem obou složek. 

3.2 Povrchová energie 

Na vytvoření nového povrchu je třeba vynaložit určité množství práce. Potřebná práce 

dW
S
 je úměrná počtu molekul převedených z objemové fáze do fázového rozhraní a tedy 

ploše nově vytvořeného rozhraní dS [7]: 
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 SW dd S    (3.2) 

Konstanta úměrnosti   má význam izotermní vratné práce potřebné k jednotkovému 

zvětšení plochy fázového rozhraní a je označována jako povrchová (mezifázová) energie 

(Jm
–2

). 

Pro mobilní fázová rozhraní se obě veličiny, povrchová (mezifázová) energie 

a povrchové (mezifázové) napětí, shodují jak rozměrově, tak i číselně. Povrchové napětí vody 

je 7,72  mNm
–1

 ( 7,72 mJm
–2

). Systém z více fází se uspořádá vždy tak, aby součet 

energií všech fázových rozhraní a potenciálních energií všech fází byl minimální. 

3.3 Fázová rozhraní 

Objemová fáze je určitá část zkoumaného systému, ve které jsou vlastnosti konstantní 

nebo se spojitě mění v prostoru. Tyto fáze jsou odděleny fázovým rozhraním. 

Z makroskopického hlediska se vlastnosti systému při přechodu z jedné fáze do druhé mění 

skokem. Z mikroskopického, molekulárního hlediska má fázové rozhraní určitou tloušťku, 

většinou několik molekulárních průměrů, a tedy i určitý objem. Vlastnosti fázového rozhraní 

jsou ovlivňovány vlastnostmi všech stýkajících se fází. 

Fázová rozhraní se rozlišují dle skupenského stavu (pevný S, kapalný L, plynný G) 

stýkajících se fází [7]: 

 kapalina-vakuum, kapalina-plyn, kapalina-kapalina – mobilní rozhraní, 

 pevná látka-vakuum, pevná látka-plyn, pevná látka-kapalina, pevná látka-pevná 

látka. 

Fázová rozhraní pevná látka-plyn a kapalina-plyn se označují jako povrchy. 

3.3.1 Rozhraní tří fází: pevná látka-kapalina-plyn 

Při styku kapaliny s povrchem nerozpustné látky se uplatní tři mezifázové energie: 

povrchová energie pevné látky SG , mezifázová energie pevná látka-kapalina SL  a povrchová 

energie kapaliny LG , jejichž relativní hodnoty ovlivní výsledné uspořádání systému. 

Mezifázové napětí je vlastnost, která charakterizuje rozhraní mezi dvěma objemovými 

fázemi. Rozhraní tří fází – průsečnice tří dvoufázových rozhraní – je charakterizováno 

smáčecím (kontaktním) úhlem  . [7] 
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Jestliže je jedna fáze tuhá (S) a tvoří rovinnou podložku (Obr. 3.2) nebo svislou stěnu, 

jedna z dalších fází je kapalina (L) a poslední fáze je plyn nebo pára (G), platí podmínka 

rovnováhy – Youngova rovnice (3.3) [7], [8]: 

 
LG

SLSG
LGSLSG coscos







  (3.3) 

 

Obr. 3.2  Kapka kapaliny na pevné podložce při  90  [8] 

Youngova rovnice předpokládá ideální hladký homogenní povrch. I pečlivě připravené 

reálné povrchy mohou být drsné či chemicky nehomogenní. Potom každá rýha na povrchu 

může působit jako kapilára, v níž kapalina stoupá, je-li úhel   ostrý, nebo klesá, je-li   tupý. 

Drsný povrch je obvykle lépe smáčen dobře smáčejícími kapalinami než povrch hladký, 

zatímco špatně smáčející kapaliny se budou lépe rozestírat na hladkém povrchu. 

Kapalina, pevná látka a plyn se stýkají v křivce, která je označována jako linie 

smáčení. Tvar kapky je charakterizován úhlem, který svírá tečna k povrchu kapaliny 

s rozhraním pevná látka-kapalina v bodě linie smáčení. Při umístění malého množství 

kapaliny na pevný povrch mohou nastat tyto případy [7]: 

 dokonalé smáčení: LGSLSG    nebo  0  a LGSLSG  
 
– Obr. 3.3 a, 

 rovnovážný stav: LGSLSG  
 
– Obr. 3.3 b, c, 

- dobré smáčení: SLSG    – úhel smáčení   je ostrý (  900  ) – Obr. 3.3 b, 

- špatné smáčení: SLSG    – úhel smáčení   je tupý (  18090  ) – Obr. 3.3 c, 

 dokonalé nesmáčení: LGSLSG    a 180  – Obr. 3.3 d. 

Za hranici smáčivosti se obyčejně považuje  90 , tj. když SLSG   . Podmínka 

smáčivosti v rovnovážném stavu je LGSLSG0   . 
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Obr. 3.3  Kapka kapaliny ve styku s povrchem různých pevných látek [29] 

Z jednotlivých případů popsaných výše je zřejmé, že hodnoty povrchového napětí 

( povrchové energie) kapalin a pevných látek hrají velkou roli při posuzování částečné 

smáčivosti povrchů kapalinami. Jak již bylo zmíněno v úvodu kap. 3 na příkladu voda vs. 

rtuť, u kapalin platí, že čím vyšší povrchovou energii kapalina má, tím hůře smáčí povrchy 

pevné fáze. 

Pevné materiály lze podle výše jejich povrchové energie rozdělit do tří skupin: 

- materiály s velmi vysokou hodnotou povrchové energie, tj. vyšší než 50 mJm
–2

: 

např. nerezavějící ocel, hliník, zinek, měď, 

- materiály s vysokou hodnotou povrchové energie (35 ÷ 45) mJm
–2

: některé 

z plastů – ABS, PVC, polyester, vinyl, nylon a další, 

- materiály s nízkou hodnotou povrchové energie (30 ÷ 35) mJm
–2

: PP, PE, PVDF, 

polystyren. [50] 

Obecně mají plasty nízkou povrchovou energii v rozmezí (30 ÷ 45) mJm
–2

. Vysokými 

hodnotami povrchové energie se vyznačují kovy, sklo, keramika. Hodnoty se však mohou lišit 

vlivem různého zpracování materiálu, množství nečistot či přísad, čistoty povrchu, povrchové 

úpravy apod. Např. u skla, které má hodnotu povrchové energie ~1000 mJm
–2

 [49], mohou 

oxid chromitý či oxid molybdenový jako přísada zmenšit povrchovou energii, naopak oxid 

hlinitý ji zvýší. 

Čím větší je tedy povrchová energie pevného materiálu SG , tím se tento materiál 

stává více hydrofilním a naopak, hydrofobní, tedy nesmáčivé či částečně smáčivé materiály 

jsou materiály s nízkou hodnotou povrchové energie, s čímž souhlasí i vyobrazené kapky 

na Obr. 3.3 b, c. 
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4 Základní rovnice pro proudění skutečné 

nestlačitelné tekutiny 

Hydrodynamika se zabývá prouděním kapalin. Při proudění skutečných kapalin je 

nutno přihlédnout k jejich vazkosti, která se projevuje tím, že sousední částice kapaliny 

na sebe působí třecí silou. Částice kapaliny ulpívají na stěnách kanálu či potrubí a rychlost 

na stěně je nulová. Ve směru od povrchu dovnitř proudu rychlost kapaliny vzrůstá. Základní 

fyzikální zákony popisující proudění kapalin jsou: zákon zachování hmotnosti, hybnosti, tepla 

a případně dalších skalárních veličin. Jsou vyjádřeny rovnicí kontinuity spolu s Navierovými-

Stokesovými rovnicemi a popisují laminární i turbulentní režim proudění. 

Proudění skutečné kapaliny se dělí na [11], [12]: 

- laminární – částice kapaliny se pohybují v tenkých vrstvách, aniž by se přemisťovaly 

po průřezu a konaly pohyb ve směru kolmém na směr proudění, 

- turbulentní – částice kapaliny mají kromě podélné rychlosti také turbulentní (fluktuační) 

rychlost, jíž se přemísťují po průřezu. 

4.1 Rovnice kontinuity 

Označována jako rovnice spojitosti, popisuje zákon zachování hmotnosti (dm  0) a je 

shodná pro ideální i skutečnou tekutinu. Pro odvození rovnice kontinuity se vytkne kontrolní 

elementární objem kapaliny zyxV dddd  , ve kterém budou sledovány změny hmotnosti. 

Rychlost kapaliny, která protéká elementárním objemem, je dána vektorem 

 
zyx vvvv ,,


. Podle zákona zachování hmotnosti platí, že součet konvektivní změny 

průtoku (způsobena rozdílem hmotnosti přitékající a vytékající tekutiny z elementárního 

objemu) a časové změny průtoku (probíhá v elementu, tekutina se stlačuje nebo rozpíná) je 

roven nule [11]. 

Jednotlivé úlohy v disertaci se zabývají prouděním nestlačitelných tekutin (  konst.), 

obecnou rovnici kontinuity pro ustálené proudění nestlačitelné tekutiny lze tedy zapsat 

vztahem (4.1) [11]: 

   0div v


 (4.1) 
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4.2 Navierova-Stokesova rovnice 

Navierovými-Stokesovými rovnicemi je vyjádřena rovnováha sil při proudění 

skutečné kapaliny. Rovnice vyjadřují vztah, kdy setrvačná síla sF


 je rovna součtu hmotnostní 

síly oF


 
(vnější objemové, např. gravitační nebo odstředivá síla) a plošné síly PF


 (tlakové

 pF


 

a třecí síly
 tF


, které jsou dány napětími v kapalině) [11]: 

 Pos FFF


  (4.2) 

Pro ilustraci jsou síly definovány v diferenciálním tvaru, celkového znění lze 

dosáhnout jejich integrací přes objem. 

4.2.1 Napětí na stěně 

Pro odvození vztahů určujících napětí na stěně se z kapaliny vyjme elementární objem 

v podobě hranolku o stranách dx, dy a dz. Při vzájemném pohybu částic kapaliny vznikají ve 

skutečné kapalině tečná napětí, která způsobují úhlovou deformaci částic. 

Na elementární objem kapaliny tedy působí na jeho plochách smyková i normálová 

napětí, viz Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1  Napětí na elementárním objemu tekutiny [11] 
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Všeobecný zápis napětí na stěně 

Všeobecný zápis obou napětí užitých v kapalině, jak smykového napětí, tak 

i normálového napětí, lze zapsat vztahem pro tenzor molekulárních napětí Π  (4.3) [18]: 

   pΠ  (4.3) 

kde p je normálová složka napětí v tlaku, která je v hydromechanice definovaná ve směru 

vnitřní normály, takže je nutno tuto tlakovou sílu definovat se znaménkem mínus,   je tenzor 

smykových napětí,   je jednotkový tenzor se složkami ij, složky i, j můžou být x, y nebo z. 

Kroneckerovo delta ij může nabývat hodnot 1, pokud i  j nebo 0, pokud i ≠ j. 

Vektorovo-tenzorový zápis smykového napětí je [18]: 

       







  vvv


div

3

2T
 (4.4) 

kde v


  je tenzor gradientů rychlosti se složkami   ji vx / ,  Tv


  je transponovaný tenzor 

gradientů rychlosti se složkami  
ij vx /  a  vdiv  je divergence vektoru rychlosti. Pro 

nestlačitelnou tekutinu je   0div v


. 

Pro názornost je dále uvedena matice pro tenzor molekulárních napětí, která má 

následující tvar (4.5) a platí, že tenzor viskózních (smykových) napětí ij  ji [18]. 

 

zzzzzyzyzxzx

yzyzyyyyyxyx

xzxzxyxyxxxx

τpΠτΠτΠ

τΠτpΠτΠ

τΠτΠτpΠ







 (4.5) 

Protože dvě úlohy řešeny v disertaci jsou rovinné geometrie, kde souřadnice z  0, 

kombinací dvou okrajových podmínek – nulového skluzu a nulové penetrace, lze odvodit 

jednoduché vztahy pro Newtonův vztah pro napětí na pevné stěně. Při proudění kolem 

stacionární pevné plochy umístěné v souřadnici z  0, „no slip“ okrajová podmínka požaduje, 

aby byly tečné části rychlosti a tím jejich derivace v osách x a y na povrchu zanedbány [17]: 

 0,0,0,0 



















y

v

y

v

x

v

x

v yxyx
 (4.6) 
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kde parciální derivace jsou vztaženy k z  0. Dále okrajová podmínka nulového prostupu 

požaduje, aby normálová část rychlosti a tím i její derivace v osách x a y byly na povrchu 

taktéž zanedbány (4.7) [17], parciální derivace jsou opět vztaženy k z  0: 

 0,0 









y

v

x

v zz  (4.7) 

Smykové napětí na stěně 

Smykové napětí na stěnách elementárního objemu je dáno [11], [17]: 

 


























































z

v

y

v

x

v

z

v

x

v

y

v yz
zy

zx
zx

yx
xy  ,,  (4.8) 

Užitím vztahů (4.6) a (4.7) lze vztah (4.8) zjednodušit na (4.9) při z  0 [17]: 
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v y
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x
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  ,  (4.9) 

Normálové napětí na stěně 

Normálové napětí na pevném povrchu je dáno [11], [17]: 
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  2,2,2  (4.10) 

Pokud budou vztahy (4.10) vztaženy k z  0, zbude pouze poslední výraz pro zz. 

Jestliže se předpokládá nestlačitelnost kapaliny, lze použít rovnici kontinuity 

y

v

x

v

z

v yxz














 a první a čtvrtou rovnici z výrazu (4.6). Potom lze napsat, že 

.0)/(  zvz  Zbylý poslední výraz ze vztahu (4.10) se zjednoduší na tvar (4.11) [17]: 

 pzz   (4.11) 

Výsledné vztahy pro smykové (4.9) a normálové (4.11) napětí na stěně zůstávají 

platné dokonce, i když se povrch pohybuje s konstantní nebo časově závislou rychlostí. Navíc 

tyto rovnice lze aplikovat na zakřivené povrchy za předpokladu, že rovina xy je tečná 

k povrchu a osa z je kolmá k povrchu. 

4.2.2 Rovnováha sil v Navierově-Stokesově rovnici 

Setrvačná síla  zyx FFFF ssss ,,
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Diferenciál setrvačné síly pohybující se částice tekutiny je dán zrychlením a platí [11]: 

 V
t

v
m

t

v
F d

D

D
d

D

D
d s 


  (4.12) 

Objemová síla  zyx FFFF oooo ,,


 

Vnější objemová síla není v celém objemu konstantní, je nutné definovat diferenciál 

objemové síly pro elementární objem jako vektor [11]: 

  zyx aaaaVamaF ,,kde,ddd o 


  (4.13) 

Plošná síla  zyx FFFF PPPP ,,


 

Plošnou sílu, která zahrnuje jak sílu tlakovou, tak i sílu třecí, lze zapsat pomocí 

tenzoru molekulárních napětí Π  (blíže popsaného v kap. 4.2.1) ve tvaru: 

       SnvvpSnpSnΠF
T

dddd P


   (4.14) 

kde n


 je vnější normála k elementu dS uzavřené plochy. 

Stanoví-li se rovnováha všech sil působících na elementární objem, výsledkem je 

Navierova-Stokesova rovnice ve vektorovém zápise pro nestlačitelnou tekutinu 

v pravoúhlém souřadném systému tvar [11]: 
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4.2.3 Napětí na částečně smáčivé stěně dle prof. Pochylého 

Prof. Pochylý z odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana na VUT v Brně 

definoval okrajovou podmínku pro obecně zakřivený povrch, který je ve styku s kapalinou. 

Přesné odvození okrajové podmínky částečné smáčivosti stěn je v [19] – [29]. Předpokládá se, 

že vektor smykového napětí 


 leží v rovině určené vektorem vnější normály k povrchu n


 

a vektorem rychlosti v


 (Obr. 4.2). Na základě této představy lze předpokládat, že vektor 

smykového napětí na částečně smáčivém povrchu je úměrný rychlosti kapaliny. 
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Obr. 4.2  Smykové napětí na obecně zakřiveném povrchu [19] – [29] 

Pro vektor smykového adhezního napětí A


 platí vztah (4.16), kde k (Pasm
–1

) je 

adhezní součinitel. 

   vknn


 A  (4.16) 

4.3 Řešení základních rovnic proudění metodou konečných objemů 

Pohyb kapaliny lze popsat výše uvedenými rovnicemi (kap. 4.1, 4.2), které tvoří 

v obecné formě systém parciálních diferenciálních rovnic. Tyto základní rovnice jsou vhodné 

jak pro laminární, tak i pro turbulentní proudění a lze je dále řešit těmito metodami: diferenční 

metodou, metodou konečných objemů, metodou konečných prvků a spektrální metodou. 

V modelování proudění se využívá metoda konečných objemů, která spočívá ve třech 

základních bodech [12]: 

- dělení oblasti na diskrétní objemy užitím obecné křivočaré sítě, 

- bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech a diskreditace, 

- numerické řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru. 

Diskrétní konečné objemy jsou definovány užitím schématu, kdy jsou všechny 

proměnné uchovávány ve středech konečných objemů. Integrací rovnic přes konečné objemy 

se převedou výchozí diferenciální rovnice na objemový integrál. Užitím Gaussova 

divergenčního teorému na integrál plošný a diskretizací na výsledný algebraický tvar. 

V případě numerického modelování turbulentního proudění existují tři nejznámější 

teoretické přístupy: metoda přímé simulace DNS, metoda velkých vírů LES a metoda 

časového středování RANS. Nejvíce se využívají statické modely turbulence, které jsou 

založeny na metodě RANS (Reynolds Average Navier-Stokes equation) – metoda časového 
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středování veličin turbulentního proudění a na následujícím časovém středování bilančních 

rovnic [12]. Při ní se zavádějí nové veličiny jako Reynoldsova turbulentní napětí, která tvoří 

tenzor o devíti členech a existují jen při turbulentním proudění. 

Definování turbulentních napětí se nejčastěji provádí metodou Boussinesquovy 

hypotézy o vírové (turbulentní) viskozitě, která předpokládá, že podobně jako u laminárního 

proudění, kdy platí Newtonův vztah pro smykové napětí, jsou turbulentní napětí a turbulentní 

toky úměrné gradientu střední rychlosti, teploty, koncentrace apod. Modely turbulence lze 

z hlediska modelování turbulentní viskozity rozdělit na nularovnicové, jendorovnicové 

a dvourovnicové modely, ve kterých se do rovnic přidávají další veličiny jako je např. 

kinetická turbulentní energie k a rychlost disipace  v modelu k-. 

Turbulentní proudění je silně ovlivněno přítomností stěny, protože stěny jsou hlavním 

zdrojem vířivosti a turbulence. Modelování v blízkosti stěny výrazně ovlivňuje přesnost 

numerického řešení proudění. Mnohé experimenty dokázaly, že oblast v blízkosti stěny lze 

rozdělit na tři části. První vrstva, tzv. laminární podvrstva, je vrstva kapaliny s laminárním 

pohybem. Těsně za ní je přechodová vrstva a dále plně vyvinutá turbulence. Laminární 

podvrstva a přechodová vrstva tvoří mezní vrstvu [12]. 

K modelování proudění u stěny se využívá dvou přístupů [12]: 

- Stěnové funkce (standardní stěnová funkce a nerovnovážná stěnová funkce) – neřeší 

přímo laminární podvrstvu, ale využívají empirické vztahy, pomocí nichž se překlene 

oblast mezní vrstvy, tj. oblast mezi stěnou a plně vyvinutou turbulencí, kde se 

uplatňuje molekulární i turbulentní viskozita. Jsou méně přesné a tedy vhodné pro 

proudění s velkými Reynoldsovými čísly. 

- Dvouvrstvý model – řeší oblast včetně viskózní podvrstvy v souvislosti s jemností sítě 

směrem ke stěně. Výpočtová oblast je rozdělena na část, kde se projevuje vliv 

viskozity a na plně turbulentní oblast. Metoda je více přesná, dvouvrstvý model je 

vhodný v případech s nízkým Reynoldsovým číslem. 
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5 Modelování vícefázového proudění 

Vícefázové modely [13], [14], [15] umožňují modelování většího počtu oddělených, 

ale vzájemně se ovlivňujících fází. Fázemi se rozumí plyn, kapalina a pevná fáze. Ve 

vícefázovém proudění může být fáze definována jako identifikovatelná třída materiálu, který 

má částečně inertní odezvu na interakci s prouděním a potenciálním polem, ve kterém se 

vyskytuje. 

Prvním krokem při řešení vícefázového proudění je určení režimu vícefázového 

proudění, který bude představovat daný problém. Režimy vícefázového proudění se mohou 

rozdělit do čtyř kategorií dle stýkajících se fází: 

- plyn-kapalina nebo kapalina-kapalina – proudění bublin nebo kapek kapalin 

ve spojité tekutině, proudění kapek ve spojité fázi plynu, pomalé proudění velkých 

bublin a proudění nemísitelných kapalin rozdělených jasně definovaným rozhraní, 

proudění s volnou hladinou, 

- plyn-pevná látka – proudění pevných částic v plynu, pneumatická doprava, 

- kapalina-pevná částice – proudění kalu, vodní doprava, sedimentace, 

- třífázové proudění – kombinace předešlých variant. 

Existují dva přístupy k modelování vícefázového proudění [12], [13]: 

- Euler-Lagrangeův přístup – vychází z něj model diskrétních fází. Zde je tekutá fáze 

uvažována jako kontinuum a je řešena Navierovými-Stokesovými rovnicemi, zatímco 

dispergovaná fáze je řešena stopováním velkého počtu částic, bublin nebo kapek 

v proudovém poli. Základním předpokladem je, že dispergovaná fáze zaujímá malý 

objemový zlomek, ačkoli pro hmotnost, resp. hmotnostní průtok to platit nemusí. Používá 

se pro modelování proudění částic ve sprejích, sušičkách, spalování uhelných a kapalných 

paliv. 

- Euler-Eulerův přístup – různé fáze jsou řešeny matematicky jako vzájemně se 

prostupující kontinua. Protože objem jedné fáze nemůže být překryt druhou fází, je 

zaveden pojem objemového zlomku fáze. Tyto objemové zlomky se předpokládají jako 

funkce spojité v čase a prostoru a jejich součet je roven jedné. Rovnice jsou definovány 

pro každou fázi. V programu FLUENT jsou k dispozici tři různé modely na bázi Euler-

Eulerova přístupu – VOF model, model směsi a Eulerův model a každý je vhodný na jiné 

aplikace. 
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VOF model – je navržen pro proudění dvou a více nemísitelných fází řešením 

pohybové rovnice a sledováním objemového zlomku každé fáze v oblasti. Vhodný pro 

stratifikované (vrstvené) proudění, proudění s volnou hladinou, pohyb velkých bublin 

v kapalině, pohyb kapaliny přes hráz, predikce povrchového napětí a stacionární či 

nestacionární mapování jakéhokoli rozhraní kapalina-plyn. 

Model směsi (Mixture model) – zjednodušený vícefázový model k modelování 

vícefázového toku, kde se jednotlivé fáze posouvají různou rychlostí. Vazba mezi fázemi 

musí být silná. Vhodný pro aplikace proudění bublin, kavitaci, sedimentaci, cyklónové 

separátory. 

Eulerův model – nejvíce komplexní model pro vícefázové proudění, dovoluje 

modelování vícenásobných oddělených interaktivních fází. Počet dalších fází je limitován 

pouze požadavky na paměť a konvergenci řešení. Vhodný pro fluidní vrstvy, stoupací potrubí. 

Pro jednu v disertaci řešenou úlohu, případ stékání kapky po nakloněné rovině, je 

nejvíce vhodný VOF model, proto se kap. 5.1 a kap. 5.2 dále zabývá tímto modelem. Další 

řešenou úlohu, modelování kavitace, je naopak vhodné provést modelem směsi, jehož 

základní principy jsou uvedeny v kap. 5.3. 

5.1 VOF (Volume of Fluid) model 

VOF model je obvykle užíván k výpočtům časově závislých řešení, ovšem je možné 

řešit i stacionární úlohy. Model může modelovat proudění dvou nebo více nemísitelných fází 

řešením jednoduchého nastavení momentových rovnic a sledování objemového zlomku každé 

fáze v celé oblasti. 

Pro užití VOF modelu existují určité limity použití. Musí být použit „pressure-based 

solver“, což je řešič na bázi tlaku. Všechny kontrolní objemy musí obsahovat buď 

samostatnou fázi, nebo kombinací fází, protože VOF model neumí řešit prázdné objemy, kde 

se nenachází žádná tekutina. Pouze jedna z fází může být definována jako stlačitelný ideální 

plyn, pro stlačitelné kapaliny definované uživatelsky definovanou funkcí nejsou žádné limity. 

5.1.1 Definování fází a rovnice objemového zlomku 

Formulace VOF modelu spoléhá na fakt, že dvě nebo více fází se vzájemně 

neprostupují. Pro každou další fázi, která bude do úlohy přidána, je zavedena proměnná 

hodnota – objemový zlomek fáze ve výpočtové buňce. Součet objemových zlomků je 
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v každém kontrolním objemu roven jedné. Proměnné a vlastnosti v jakékoli dané buňce jsou 

buď čistě představitelem jedné z fází, nebo představitelem směsi fází, v závislosti na hodnotě 

objemového zlomku. Jestliže je objemový zlomek q-té fáze v buňce označen jako aq, potom 

mohou nastat tyto tři podmínky: 

- aq  0  buňka je prázdná, 

- aq  1  buňka je zaplněna, 

- 0 < aq < 1 buňka obsahuje rozhraní mezi q-tou fází a jednou nebo více 

   dalších fází. 

Na základě místní hodnoty aq jsou příslušné vlastnosti a proměnné přiřazeny každému 

kontrolnímu objemu v oblasti. 

Rovnice kontinuity pro objemový zlomek jedné nebo více fází bude mít pro q-tou fázi 

následující tvar [14]: 
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 (5.1) 

kde qpm  je hmotnostní průtok z fáze q k fázi p a pqm  je hmotnostní průtok z fáze p do fáze q. 

Zdrojový člen pro přenos hmoty na pravé straně rovnice (5.1), Saq, je přednastaven na nulu, 

ale uživatel si jej může sám specifikovat jako konstantu nebo uživatelsky definovanou funkcí 

pro každou fázi, pokud chce modelovat přenos hmoty. 

Objemový zlomek primární fáze je počítán na základě následujícího předpisu (5.2) 

[14]. Rovnice pro objemový zlomek může být řešena buď implicitní, nebo explicitní časovou 

diskretizací. 

 1
1




n

q

qa  (5.2) 

Pokud by byl do výpočtu definován stlačitelný ideální plyn, je doporučeno 

specifikovat jej jako primární fázi ke zlepšení stability výpočtu. 

5.1.2 Definování materiálových vlastností 

Vlastnosti objevující se v přenosových rovnicích jsou určeny přítomností všech fází 

v každém kontrolním objemu. Jestliže jsou např. fáze ve dvoufázovém systému označeny 
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indexy 1 a 2, a jestliže je objemový zlomek druhé fáze sledován, hustota v každé buňce je 

dána vztahem [14]: 

   1222m 1  aa   (5.3) 

Všeobecně pro n-fázový systém lze napsat [14]: 

  qqa m  (5.4) 

Všechny ostatní vlastnosti (např. viskozita) jsou počítány tímto způsobem. 

5.1.3 Rovnice zachování hybnosti (Navierova-Stokesova rovnice) 

Samotná momentová rovnice je řešena přes celou oblast a výsledné rychlostní pole je 

sdíleno společně všemi fázemi. Rovnice zachování hybnosti [14] závisí na objemových 

zlomcích všech fází pro vlastnosti – hustotu m  a dynamickou viskozitu m . 
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 kde g


 je gravitační zrychlení a F


složky vektorů objemových sil. 

5.2 Povrchové napětí a stěnová adheze ve vícefázovém proudění 

Při modelování částečné smáčivosti stěn ve VOF modelu je možné do výpočtů 

zahrnout vliv povrchového napětí na rozhraní dvou fází. Model může být rozšířen o další 

specifikace, jako je zadání kontaktního úhlu mezi fázemi a stěnou. Povrchové napětí lze 

v programu FLUENT definovat buď jako konstantu nebo pomocí UDF. 

5.2.1 Definice povrchového napětí ve VOF modelu 

Model pro povrchové napětí použitý v programu FLUENT byl definován Brackbillem 

[15] a je známý jako CSF („Continuum Surface Force“). Model přidává podmínky pro 

povrchové napětí do rovnice zachování hybnosti použité ve VOF modelu. Předpokládejme 

nyní případ, kdy je povrchové napětí po celém povrchu konstantní a síly ve směru normály 

působí k rozhraní. Je dokázáno, že pokles tlaku přes povrch závisí na koeficientu 

povrchového napětí  a také na zakřivení povrchu, které je dáno dvěma poloměry 

v ortogonálních směrech R1 a R2, vztah je označován jako obecný tvar Laplaceovy-Youngovy 

rovnice (5.6) [7], [14], [15], [16]. Rozdíl tlaků způsobený povrchovým napětím se nazývá 

Laplaceův nebo také kapilární tlak a je tím větší, čím větší je zakřivení fázového rozhraní. 



- 31 - 
 

 









21

ei 11

d

d

RRV

S
pp   (5.6) 

kde je p
i
, p

e
 tlaky ve dvou tekutinách na opačných stranách rozhraní (v případě 

   kapky: i – interní tlak, e – externí tlak), 

  koeficient povrchového napětí, 

  střední křivost neboli zakřivení fázového rozhraní ( > 0 povrch fáze je 

    konvexní,  < 0 povrch fáze označen jako konkávní), 

R1, R2 hlavní poloměry křivosti, mohou být kladné i záporné. 

CSF formulace se v programu FLUENT používá tam, kde je zakřivení povrchu 

na rozhraní počítáno z lokálních gradientů ve směru normály. Nechť je n


 normála k povrchu 

definována jako gradient aq objemového zlomku q-té fáze [14]. 

 qan 


 (5.7) 

Zakřivení povrchu je pak definováno v podmínce divergence jednotkového vektoru 

normály n̂


 [14]: 

 n̂

  (5.8) 

kde je 

 
n

n
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ˆ  (5.9) 

Povrchové napětí lze vyjádřit v podmínce pro tlakový skok přes povrch. Síla 

na povrchu může být vyjádřena jako objemová síla s využitím divergenčního teorému. Takto 

definovaná objemová síla je pak dosazena do rovnice zachování hybnosti a má tvar [14]: 
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(5.10) 

Tento výraz umožňuje hladké skládání sil blízko buněk, kde jsou přítomny více než 

dvě fáze. Pokud jsou v buňce pouze dvě fáze, poté ji    a ji aa  . Rovnice (5.10) se 

zjednoduší na tvar (5.11) [14], který ukazuje, že hlavní výraz povrchového napětí pro buňku 

je přímo úměrný průměrné hustotě v buňce. 
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kde m je objemově středovaná hustota počítaná ze vztahu (5.4). 

5.2.2 Stěnová adheze ve VOF modelu 

Kontaktní úhel vzniká na fázovém rozhraní při interakci jednotlivých fází. Je-li systém 

v klidu, vzniká rovnovážný, statický kontaktní úhel eq . Je-li systém v pohybu, tzn., že není 

v rovnováze, vzniká úhel dynamický, metastabilní (mění se s objemem kapky, s dodanou 

vnější energií a podle způsobu, s jakým se fáze mění). Rovnovážný kontaktní úhel je nazýván 

statickým kontaktním úhlem, protože je experimentálně měřen, pokud je kapalina v klidu. 

Rovnovážný kontaktní úhel není jen materiálová vlastnost kapaliny. Závisí také na drsnosti 

a geometrii stěny a je jednou z mála přímo měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná 

látka-kapalina. 

VOF model umožňuje specifikaci kontaktního úhlu stěnové adheze ve spojení 

s modelem povrchového napětí. Tento model je převzat z práce Brackbilla [15]. Okrajová 

podmínka zahrnující vliv stěnové adheze slouží ke stanovení povrchové normály v buňkách 

blízko u stěny. Lze tak definovat předpokládaný kontaktní úhel, který bude kapalina svírat se 

stěnou. Tato tzv. dynamická okrajová podmínka má za následek úpravu zakřivení povrchu 

v blízkosti stěny. 

Pokud je eq  rovnovážný kontaktní úhel na stěně, potom povrchová normála v buňce 

u stěny je [14], [15]: 

 
eqweqw sinˆcosˆˆ  tnn


  (5.12) 

kde wn̂


 je jednotková stěnová normála směrem ke stěně, wt̂


 leží u stěny a je to normála k linii 

smáčení mezi rozhraním a stěnou, tedy jednotková tečna. Kombinace tohoto kontaktního úhlu 

se standardně vypočtenou povrchovou normálou v první buňce od stěny určuje lokální 

zakřivení povrchu a toto zakřivení je dále použito ve vztahu pro výpočet objemové síly při 

výpočtu povrchového napětí. 

Okrajové podmínky stěnové adheze jsou více komplexní, pokud je linie smáčení 

v pohybu, např. když se kapalina v kontaktu se stěnou pohybuje relativně ke stěně. Podmínka 

rovnováhy stěnové adheze (5.12) pak musí být upravena nahrazením úhlu eq  dynamickým 
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kontaktním úhlem d , který závisí na místním stavu kapaliny a stěny. V případě reálného 

povrchu nebo naklonění roviny tedy vznikají nerovné klesající a stoupající úhly – vzniká 

hystereze. Kontaktní úhel kapaliny, která postupuje po pevném povrchu – úhel postupující, je 

větší než úhel na ustupujícím rozhraní – ustupující úhel. Rozdíl mezi postupujícím 

a ustupujícím úhlem smáčení může být až 50°. 

5.3 Model směsi (Mixture model) 

Model směsi může modelovat více fází (tekutina nebo částice) řešením rovnice 

kontinuity, pohybové rovnice, rovnice energie pro směsi, rovnice objemového zlomku pro 

druhou (dispergovanou) fázi a algebraického výrazu pro relativní rychlosti, pokud se fáze 

pohybují rozdílnými rychlostmi. U modelu opět existují určité limity jeho použití, z nichž 

několik je uvedeno dále. Musí být např. použit „pressure-based solver“, což je řešič na bázi 

tlaku, jen jedna fáze může být definována jako stlačitelný plyn a nelze řešit proudění nevazké 

tekutiny. 

Definování fází je stejné jako u VOF, je zavedena proměnná hodnota – objemový 

zlomek aq, ap fáze q a p ve výpočtové buňce. Součet objemových zlomků je v každém 

kontrolním objemu roven jedné. Objemový zlomek může mít hodnotu mezi 0 a 1 podle 

velikosti objemu, který daná fáze zabírá. Rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice 

energie jsou řešeny pro směs.  

5.3.1 Kavitační modely 

Kavitace je charakterizovaná vznikem dutin v proudící kapalině při lokálním poklesu 

tlaku kapaliny na tlak nasycených par, odpovídající teplotě kapaliny, následovaná jejich 

implozí. Za těchto specifických termodynamických podmínek se kapalina začíná odpařovat 

a tvoří se v ní velmi malé bublinky. Bubliny jsou unášeny proudem kapaliny, a jakmile se 

dostanou do oblasti s vyšším tlakem, pára v bublinách kondenzuje a tím vznikne kavitační 

dutina. Do dutiny následně vnikne velkou rychlostí okolní kapalina, čímž po zaplnění dutiny 

dochází k velkému rázu. Tento ráz, pokud kavitace vzniká např. v blízkosti stěn potrubí, 

lopatek turbín nebo čerpadla, má na povrchu materiálu destruktivní účinky nazývající se 

kavitační napadení nebo rozrušení. Jde o vytrhávání mikročástic materiálu, což způsobuje 

rychlé opotřebení. Kavitace však není pouze nežádoucím jevem, využívá se jí např. 

v medicíně, farmacii, potravinářství a dalších aplikacích. 
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Software FLUENT nabízí několik modelů kavitace, které jsou odlišné v přístupu 

řešení a zadávání vstupních parametrů. Zkoumaný systém musí obsahovat fázi kapaliny 

a páry. Hmotnostní tok mezi kapalinou a párou je řízen pomocí transportní rovnice páry [14]: 

     ce RRvaa
t





VVV


  (5.13) 

kde a je objemový zlomek páry, V je hustota páry, Vv


 je rychlost fáze páry, Re, Rc jsou 

zdrojové členy pro přenos hmoty spojené s růstem a kolapsem bublin páry. 

Všechny kavitační modely jsou založeny na linearizované Rayleigho-Plessetově 

rovnici [14] popisující růst jednotlivých bublin páry v kapalině: 
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   (5.14) 

kde pB(t) je tlak v bublině, p∞(t) je tlak v okolí bubliny, L je hustota kapaliny, L je 

kinematická viskozita kapaliny, R je poloměr bubliny, SB je plocha bubliny.   

V programu FLUENT jsou dostupné kavitační modely Singhal, Schnerr-Sauer 

a Zwart-Gerber-Belamri. Modely Schnerr-Sauer a Zwart-Gerber-Belamri jsou stabilnější 

a tím lze předpokládat rychlejší konvergenci řešení. Uživatelská příručka software FLUENT 

13.0 [13], [14] doporučuje použití modelu Schnerr-Sauer, popř. Zwart-Gerber-Belamri. 

Protože v úloze kavitace v Lavalově dýze (kap. 9) byly k numerickým výpočtům použity 

kavitační modely Singhal a Schnerr-Sauer, níže je proveden jejich stručný popis. Podrobně 

jsou modely popsány v [14]. 

Kavitační model Singhal 

Je založen na tzv. „plně kavitačním modelu“, kde jsou akceptovány efekty jako např. 

změna fáze, dynamika bublin apod. Model je numericky méně stabilní než zbývající dva 

modely. Lze jej použít jen s modelem směsi a s uvažováním dvoufázového systému. Dokáže 

počítat s vlivy nekondenzujících plynů. Požaduje však, aby primární fází byla kapalina 

a sekundární fází pára. 

Kavitační model Schnerr-Sauer 

Model je programem FLUENT přednastaven jako výchozí kavitační model. Je 

kompatibilní jak s modelem směsi, tak i s Eulerovským vícefázovým modelem a dále se 
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všemi modely turbulence dostupnými v programu. Neumí do výpočtů zahrnout 

nekondenzující plyny – pouze formou další fáze. 

Žádný z kavitačních modelů nemůže být použit s VOF modelem. Modely mohou být 

použity jen pro jednoduchý proces kavitace, kdy je v kavitaci obsažena jediná kapalina. Tato 

kapalina může být definována buď jako fáze nebo částice. Software FLUENT neumí řešit 

vícenásobné kavitační procesy. Vstupní materiálové vlastnosti užité v kavitačních modelech 

musí být buď konstantou, funkcí teploty nebo uživatelsky definované. 
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6 Metodika řešení vlivu částečné smáčivosti stěn 

na proudění kapalin 

Uvažované přístupy k vyřešení vlivu částečné smáčivosti stěn na proudění kapalin 

jsou rozebrány v následujících podkapitolách. V kap. 6.1 jsou stručně popsány fyzikální 

experimenty, kap. 6.2 obsahuje nejdůležitější rovnice matematického modelu částečné 

smáčivosti v kruhovém potrubí a při stékající kapce a kap. 6.3 se zabývá stručným popisem 

numerického modelování částečné smáčivosti stěn. 

6.1 Fyzikální experimenty 

Z hlediska fyzikálních experimentů je práce zaměřena na dvě různé úlohy – provedené 

měření tlakových ztrát v potrubí z různých materiálů při laminárním proudění a připravovaný 

experiment vyšetření pohybu kapky stékající po nakloněné rovině. Oba experimenty mají za 

cíl spolu s numerickým modelováním stanovit hodnotu adhezního součinitele k pro vybrané 

materiály potrubí a desek. 

6.1.1 Měření tlakových ztrát v potrubí 

Měření bylo provedeno v laboratořích Katedry hydromechaniky a hydraulických 

zařízení na VŠB-TUO. U potrubních systémů hrají třecí ztráty nemalou roli. Neovlivňuje je 

jen kvalita opracování povrchu, který je v přímém kontaktu s kapalinou, ale i to, nakolik je 

tento povrch hydrofobní. Experiment je proto zaměřen na měření třecích ztrát na vodní trati. 

Měření musí probíhat při laminárním proudění pro možnost srovnání výsledků fyzikálního 

experimentu s teorií částečně smáčivých stěn. Popis laminárního režimu proudění je 

všeobecně jednodušší než režimu turbulentního a k dispozici je teorie odvozená pro částečnou 

smáčivost stěn při proudění kapaliny v laminárním režimu od prof. Pochylého. 

Zkušební zařízení pro měření tlakových ztrát v potrubí je sestaveno ze dvou nádrží 

a 5 m dlouhých trubek z různých materiálů, přesný popis zařízení a materiálů potrubí viz 

kap. 7.1. Jakmile je dosáhnuto laminárního režimu proudění, naměří se hodnoty tlakové 

diference, které poslouží pro porovnání s hodnotami vypočtenými dle empirických vztahů. 

Tyto naměřené a vypočtené hodnoty tlakových ztrát jsou následně ověřeny numericky s cílem 

otestovat okrajovou podmínku definující částečně smáčivý povrch a stanovit adhezní 

součinitel pro použité materiály potrubí. 
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6.1.2 Pohyb kapky po nakloněné rovině 

Experiment pohybu kapky po nakloněné rovině byl částečně proveden ve spolupráci 

s VUT v Brně a bude se na něm dále pokračovat. Průběh experimentu je následující. 

Vysokorychlostní kamerou bude snímán pohyb kapky po nakloněné rovině z různých 

materiálů a bude vyhodnocena rychlost pohybu kapky, popř. její tvar. Následně budou 

provedeny numerické výpočty, které budou tento pohyb kapky po nakloněné rovině 

simulovat. Výsledky numerického modelování se porovnají s teorií částečně smáčivých stěn 

prof. Pochylého a tím se ověří okrajová podmínka pro částečně smáčivé povrchy pomocí 

UDF funkce v software FLUENT. Na základě provedených fyzikálních a numerických 

experimentů se bude určovat adhezní koeficient k pro materiály použitých desek. 

6.2 Teorie částečné smáčivosti 

V následujících dvou podkapitolách (kap. 6.2.1 a 6.2.2) je uvedena teorie částečné 

smáčivosti prof. Pochylého aplikovaná na uvažované úlohy, přičemž přesné odvození teorie je 

v [19] – [29]. 

6.2.1 Laminární proudění kapaliny v potrubí kruhového průřezu 

Na částečně smáčivém povrchu je předpokládána nenulová relativní rychlost kapaliny. 

Rychlostní profil v potrubí kruhového průřezu s částečně smáčivou stěnou tedy bude odlišný 

od rychlostního profilu v potrubí se smáčivou stěnou (Obr. 6.1). 

 

Obr. 6.1  Rychlostní profil pro smáčivý povrch (vlevo) 

a pro částečně smáčivý povrch (vpravo) [19] – [29] 

V případě uvažování prokluzu kapaliny na stěně potrubí dojde také ke změně odvození 

tlakové ztráty při pohybu kapaliny, což dokazují následující vztahy. 
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Vztah pro výpočet rychlostního profilu je dán: 
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Rychlost kapaliny je maximální v ose potrubí, proto dosadíme-li za r  0, dostaneme 

vztah pro maximální rychlost: 
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 (6.2) 

Střední rychlost pro smáčivý povrch je rovna polovině rychlosti maximální. V případě 

částečné smáčivosti však nelze uvažovat tento obecný vztah, protože rychlostní profil není 

tvořen pouze paraboloidem, ale i válcovou částí. Střední rychlost tedy musí být úměrná celé 

válcové části a polovině paraboloidu: 
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 (6.3) 

Tlaková ztráta v závislosti na průtoku Q lze vyjádřit vynásobením obou stran rovnice 

(6.3) plochou průřezu potrubí: 
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(6.4) 

6.2.2 Pohyb kapky po nakloněné rovině 

Matematický model pohybu kapky po nakloněné rovině uvažuje nestlačitelnou 

kapalinu. Schéma pohybu kapky po nakloněné rovině je na Obr. 6.2, kde S je povrch tuhého 

tělesa pod kapkou,  je povrch kapky. 

Dle literatury [19] – [29] byla odvozena okrajová podmínka pro napětí na stěně, která 

je úměrná rychlosti. Pro verifikaci numerických výpočtů pohybu kapky po nakloněné rovině s 

teorií lze odvodit vztahy z uvažování adhezních sil za klidu a za pohybu kapky. Níže je 

uveden stručný postup odvození konečných vzorců. Přesné odvození je uvedeno v [20]. 
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Obr. 6.2  Kapka na nakloněné rovině [20] 

 

Obr. 6.3  Počáteční podmínky pro kapku na 

nakloněné rovině [20] 

Navierovu-Stokesovu rovnici lze zapsat ve tvaru (4.15). Integrací přes objem kapky V, 

využitím Gauss-Ostrogradského věty a uvažováním síly působící na povrchu tuhého tělesa 

vyjádřenou jako SnΠF
S

d

 

 

lze získat vztah: 
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Předpokladem pro stanovení adhezní síly působící na kapku v pohybu je, že kapka 

vykonává translační pohyb, při kterém každý bod kapky má rychlost v1 a nakloněná rovina má 

konstantní úhel . Vztah pro ve směru 1 má tvar [20]: 
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kde ohraničený výraz je označen jako f a platí, že f  konst., pokud se za pohybu nemění tvar 

kapky. Dalším předpokladem je, že adhezní síla je úměrná rychlosti pohybu a že adhezní 

součinitel k nezávisí na rychlosti v1: 

 SvkSvkSnΠF
SS

jj 1111 dd    (6.8) 
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Řešením rovnice a určením integračních konstant z počátečních podmínek pro čas 

t  0, kdy platí 1x   0 a 11 vx  , viz Obr. 6.3, budou mít výsledné vztahy následující tvar: 
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(6.11) 

 

kde 1x  je dráha s, po které se kapka posune za čas t (m), m je hmotnost kapky (kg), S je 

plocha pevného tělesa pod kapkou (m
2
), 1v  je počáteční rychlost (ms

–1
), 1x  je rychlost 

kapky v v čase t (ms
–1

). 

Konstanta f, potřebná pro výpočet dráhy a rychlosti kapky, byla určena pomocí vztahu 

(6.9), kdy se využilo výsledků z programu FLUENT. 

6.3 Numerické modelování vlivu částečné smáčivosti stěn na proudění kapaliny 

Pro obě úlohy je uvažován laminární režim proudění. Při výpočtech je tedy použit 

jednofázový laminární model (kap. 4) pro modelování proudění kapaliny v potrubí (výsledky 

viz kap. 7) a vícefázový model VOF (kap. 5) spolu s laminárním modelem pro pohyb kapky 

po nakloněné rovině (výsledky viz kap. 8). Třetí numericky řešenou úlohou bylo vyšetření 

kavitace v Lavalově dýze s plně a částečně smáčivou stěnou (výsledky viz kap. 9), při němž 

byl použit turbulentní model (kap. 4.3) a vícefázový model Mixture (kap. 5.3). Protože se 

podmínka částečné smáčivosti v programu FLUENT nevyskytuje, je třeba ji definovat do 

výpočtu pomocí UDF funkce, která bude využita jak ve 2D, tak i 3D úlohách. 

Podmínku (4.16) lze zapsat jako uživatelsky definovanou funkci a definovat jí 

v software FLUENT částečnou smáčivost na stěnách. Vytvořená uživatelsky definovaná 

funkce je v příloze A1.1, přičemž vepsaná hodnota adhezního součinitele (k  0,01 Pasm
–1

) 

se může pro každý výpočet změnit. Napětí na stěně se pak při numerickém výpočtu změní 

tím, že se rychlost v první buňce od stěny vynásobí adhezním součinitelem k. Změnou 

parametru adhezního součinitele k v UDF lze měnit míru částečné smáčivosti stěn, přičemž 

platí, že čím menší hodnotu adhezní součinitel má, tím je povrch méně smáčivý a kapalina 

na něm více prokluzuje.  
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7 Vliv částečné smáčivosti povrchu na proudové pole v potrubí 

kruhového průřezu 

Kapitola se týká využití matematického modelu proudění při částečné smáčivosti stěn 

a vytvořené uživatelsky definovaná funkce, která byla aplikována na testovací úlohy 

v software FLUENT. Kapitola shrnuje poznatky z provedeného fyzikálního (kap. 7.1) 

a numerického (kap.7.2) experimentu vyšetření vlivu částečné smáčivosti povrchu na velikost 

tlakových ztrát v potrubí kruhového průřezu při laminárním proudění. Úloha měla nejprve za 

úkol numericky ověřit možnost použití okrajové podmínky pro částečně smáčivé povrchy 

v programu FLUENT, poté porovnat numerický experiment s naměřenými hodnotami 

z fyzikálního experimentu a přiřadit hodnotu adhezního součinitele jednotlivým materiálům 

proměřených potrubí (kap. 7.3). 

7.1 Fyzikální experiment měření tlakových ztrát v potrubí kruhového průřezu 

z různých materiálů 

Pro tento experiment bylo v rámci projektu SP2011/61 kolektivem autorů 

(Ing. Zavadil, doc. Ing. Drábková, Ph.D., Ing. Frodlová) navrhnuto a realizováno zkušební 

zařízení, které bylo přihlášeno jako funkční vzor pod evidenčním číslem 088/23-11-2011_F 

s názvem Zařízení pro měření třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění, viz schéma 

na Obr. 7.1. Informativní výrobní výkresy jednotlivých dílů zkušebního zařízení jsou 

v příloze A2.1, výrobní výkresy v originální velikosti jsou v příloze B1.1. 

 

Obr. 7.1  Schéma zařízení pro měření třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění 

Laminární proudění se vyznačuje uspořádaným pohybem kapaliny při malých 

rychlostech v jednotlivých vrstvách, které o sebe třou, ale nekonají příčný pohyb vzhledem ke 
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směru proudu. Při tření dochází ke ztrátám a právě tyto ztráty třením o stěny potrubí a mezi 

jednotlivými vrstvami kapaliny se vlivem vazkosti kapaliny projeví jako tlaková ztráta. 

Měřicí zařízení bylo umístěno do laboratoře, kde však i přes použití výškově 

stavitelných stolů nebylo možné docílit přesného vyrovnání nádrží a potrubí ve vodorovné 

rovině. Rozdíl hladin za klidu mezi spojenými nádržemi činil 5 mm a tlaková ztráta phz 

plynoucí z této ztrátové výšky, viz (7.1), byla při porovnání naměřených hodnot s teorií 

a numerickým výpočtem připočtena k teoretickým hodnotám. 

 Pa96,4881,92,998005,0zz  ghph   (7.1) 

Tlakový spád nutný pro laminární pohyb kapaliny v potrubí o celkové délce 5 m je 

zajištěn změnou výšky mezi přepady v nádržích. Také podmínky malé rychlosti proudění je 

docíleno právě formou přepadů, z nichž jeden přepad v nádrži 1 je pevný a slouží pro ustálení 

hladiny dopravované kapaliny po jejím vstupu do nádrže. V nádrži 2 je přepad posuvný, který 

je ke stěně nádrže dotlačen šrouby a zatěsněn těsnicí šňůrou a přes který dopravovaná 

kapalina přetéká do odměrné nádoby. Do různé výšky jej lze nastavit pomocí závitové tyče 

s maticí. Měření průtoku se uskutečňuje buď pomocí ocejchované clony, kdy výška hladiny 

v odměrné nádobě dle cejchovní křivky udává hodnotu objemového průtoku, nebo 

do odměrné nádoby, kdy se měří, jaký objem kapaliny vyteče za daný čas. 

Pro tyto malé rychlosti proudění a pro uvažovanou měřenou délku potrubí 4 m byl 

zvolen snímač pro měření tlakové diference mezi odběrnými místy – Honeywell ST 3000 

Smart Transmitter Draft s označením STD110-E1A-00000-AN,SM,9X+XXXX s volitelným 

rozsahem měření tlaku ve dvou stupnicích 0 ÷ 1/25 mbar (specifikace snímače viz příloha 

A3.1, katalogové listy viz příloha B1.2). Snímač zaručuje přesnost měření 0,1 %, což je při 

měření nízkých hodnot tlaku nutné. Diferenciální snímač tlaku je k potrubí připojen přes dvě 

odběrná místa, z nichž jedno se nachází 1 m za vtokem do potrubí z důvodu uvažování 

rozběhové délky a druhé na konci potrubí před výtokem. Všechna potrubí měla délku 5 m, 

vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr se mírně lišil dle možností dodavatelů – pozinkovaná 

trubka 12 mm, trubky PVC-C, PVC-U a ABS 12,4 mm, trubka PVDF 12,2 mm. 

7.1.1 Vlastnosti materiálů potrubí použitých při fyzikálním experimentu 

Protože si disertace kladla za cíl přiřadit hodnotu adhezního součinitele k různým 

částečně smáčivým materiálům, byla potrubí pro měření tlakové ztráty vybrána z odlišných 

materiálů. Jako smáčivý materiál (podmínka „no slip“) byla uvažována pozinkovaná ocel. Jak 

již bylo řečeno v úvodu, super-hydrofobního povrchu lze dosáhnout úpravou povrchu 
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zvoleného materiálu plazmou [37]. Plazmovou polymerizací se modifikuje povrch jakéhokoli 

materiálu tím, že se na něm vytvoří film tvořený monomery užívanými při polymerizaci, 

přičemž polymery obsahující ve svém polymerním řetězci fluor vykazují vysokou míru 

hydrofobnosti. Možnost úpravy ocelového potrubí plazmou však nebyla k dispozici, takže 

byla k měření vybrána potrubí z plastických hmot, u nichž se předpokládalo, že alespoň 

některá budou splňovat podmínku částečné smáčivosti, např. potrubí materiálu PVDF 

s polymerním řetězcem podobným teflonu, který obsahuje jen atomy uhlíku a fluoru. 

Materiály použitých potrubí jsou blíže popsány v příloze A4.1, tabulka technických 

parametrů v příloze A4.2, přičemž při specifikaci jejich vlastností a technických parametrů 

bylo čerpáno z literatur [8], [44], [45], [46], [47]. 

V tabulce technických parametrů plastů v příloze A4.2 lze vidět, že všechna použitá 

plastová potrubí spadají do kategorie materiálů s nízkou hodnotou povrchové energie, díky 

čemuž by měla být částečně smáčivá. Oproti nim má pozinkovaná ocel z galvanické lázně bez 

další povrchové úpravy povrchovou energii 70,8 mJm
–2

, dle typu povrchové úpravy se 

hodnota povrchové energie může lišit v rozsahu (50,8 ÷ 79) mJm
–2

. [48] A naopak teflon 

(PTFE), který je z běžně dostupných materiálů považován za nejvíce hydrofobní, má hodnotu 

povrchové energie pouhých 18 mJm
–2

. [49] Potrubí z materiálu PTFE požadovaných rozměrů 

potřebných pro fyzikální experiment bohužel nebylo k sehnání. 

7.1.2 Výsledky měření tlakových ztrát v kruhovém potrubí různých materiálů 

Hydraulické ztráty se dělí na ztráty třením a místní ztráty. Vzhledem k tomu, že 

na potrubí nejsou žádné tvarovky, lze tlakovou ztrátu považovat za ztrátu třením. Místní ztráty 

by bylo možné uvažovat například na vstupu a výstupu z potrubí. Bylo však předpokládáno, 

že tato místa jsou mimo odběrná místa tlaku a vzhledem k dostatečné rozběhové délce 1 m 

pro ustálení rychlostního profilu by tlakovou ztrátu třením neměla ovlivnit. 

Za další místní ztrátu by bylo možné uvažovat bublinky vzduchu, které se při měření 

usazují v potrubí. Měřicí zařízení je zkonstruováno jako neuzavřený obvod, kdy proudící 

kapalinou byla voda z vodovodního potrubí. Odvzdušnění potrubí probíhalo tak, že při 

nainstalování každého potrubí byl vytvořen co největší tlakový spád, aby se maximum 

bublinek v proudu vody utrhlo. Dále se před každým měření tlakové ztráty přistoupilo 

k odvzdušnění potrubí metodou proklepání celé délky trubky, přičemž bylo možné na výstupu 

pozorovat vyplouvání odtrhávajících se bublinek. Na následujícím Graf 7.1 jsou hodnoty 
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tlakových ztrát pro každou z trubek, v příloze A5.1 jsou uvedeny naměřené a vypočítané 

hodnoty veličin potřebných pro vytvoření grafu pro všechna potrubí. 

 

Graf 7.1  Naměřené hodnoty tlakové ztráty v potrubí různých materiálů v závislosti 

na Reynoldsově čísle 

Každé potrubí se zavzdušňovalo do jiné míry. Např. u potrubí z materiálu PVDF bylo 

možné pozorovat, že hodně malých bublinek ulpívá na stěnách, takže v podstatě tvoří 

„vzduchový povlak“. Dalo by se tedy říci, že je zde hodně místních ztrát a tlakový spád tedy 

bude větší. Trubka přitom vykazuje nejmenší hodnoty tlakového spádu, takže by se dala 

považovat za částečně smáčivou. Je možné, že částečná smáčivost materiálu je tedy 

zapříčiněna množstvím vzduchu, který na tomto materiálu ulpívá. 

V Graf 7.1, který obsahuje celý rozsah měřených Reynolsdových čísel, je možné 

odhadnout, kde režim proudění přechází z laminární oblasti, vyznačující se lineární závislostí 

p na Re, do přechodové či turbulentní oblasti. Teorie pro proudění v hladkém kruhovém 

potrubí („no slip“) předepisuje kritickou hodnotou Reynoldsova čísla Rek  2 320, avšak 

obecně se uvažuje, že laminární proudění může nastat v rozmezí Rek  2 000 ÷ 4 000. 

Zároveň však bylo možné pozorovat přechod z laminárního režimu proudění 

do turbulentního i dříve než u této kritické hodnoty Re, výrazně např. u pozinkované trubky. 

Tento přechod v nižších hodnotách Re lze vysvětlit porovnáním teoretických výpočtů 
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kritického Reynoldsova čísla pro určitý průměr potrubí, kdy proudícím mediem bude 

v jednom případě voda a v druhém směs vody a vzduchu. Kinematická viskozita se změní 

v závislosti na tom, jaký objemový zlomek vzduchu ve směsi předpokládáme. Při stejném 

průměru potrubí, stejné rychlosti proudění a odlišné kinematické viskozitě bude hodnota Rek 

pro směs více než 2x nižší než pro vodu, pokud uvažujeme směs z 90 % tvořenou vodou 

a z 10 % vzduchem. 

Při posuzování naměřených hodnot je třeba vzít v úvahu řadu nepřesností a chyb, které 

se mohly během měření vyskytnout. Je například nutné přihlédnout k nepřesnostem daným 

výrobou obou nádrží. Dále zde může figurovat nepřesnost snímače, který zaručuje přesnost 

měření 0,1 %. Chyba lidského faktoru hraje roli při měření objemu vytečené kapaliny a času 

vytékání. Protože byl experiment několikrát opakován, takže potrubí byla napouštěna a poté 

vypouštěna vodou, je také nutné přihlédnout ke změně povrchu materiálů, která se při této 

manipulaci mohla udát – v potrubí se mohly usadit drobné nečistoty, na stěnách se mohl 

vytvořit povlak apod. 

7.2 Aplikování podmínky částečné smáčivosti do výpočtů při numerickém 

modelování a její ověření 

K ověření, nakolik se případné výsledky vypočítané s pomocí teorie částečné 

smáčivosti budou shodovat s numerickými výsledky z programu FLUENT, byla připravena 

zkušební geometrie potrubí o vnitřním průměru 15 mm a délce 1 m. Proudění v potrubí bylo 

uvažováno jako laminární s Reynoldsovým číslem 1 500, nestlačitelné, izotermní 

a stacionární, proudícím médiem byla voda. Tab. 7.1 shrnuje vstupní parametry výpočtů, jako 

jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a okrajová podmínka na vstupu do potrubí. 

Tab. 7.1  Vstupní parametry pro výpočty proudění kapaliny v potrubí 

Fyzikální vlastnosti vody Hodnota 

Hustota (kgm
–3

) 998,2 

Dynamická viskozita (Pas) 1,00310
–3

 

Kinematická viskozita (m2
s

–1
) 1,0048110

–6
 

Okrajová podmínka na vstupu do potrubí Hodnota 

Střední rychlost vstř (ms
–1

) 0,1 
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Při zadání konstantní střední rychlosti na vstupu do potrubí nelze ihned stanovit 

tlakový spád, který by odpovídal výsledkům z teorie pro dané potrubí, protože tento 

rychlostní profil má tvar obdélníku ve 2D a válce ve 3D. Proto bylo nutné simulovat 

rozběhovou délku zapsáním profilu rychlosti na výstupu z potrubí po provedeném výpočtu 

a zvolením tohoto profilu jako vstupní podmínku rychlosti. Jakmile byly po několika 

opakováních profily na vstupu a výstupu téměř identické, což odpovídá ustálenému proudění 

s parabolickým profilem, mohl být tlakový spád určen. 

Proudění bylo řešeno ve 2D i 3D, přičemž oba výsledky prokázaly dobrou shodu 

s teorií. Teoretické výpočty rychlostních profilů a tlakového spádu pro částečně smáčivé stěny 

probíhaly dle vztahů uvedených v kap. 6.2.1. Pro stěny smáčivé bylo využito následujících 

vztahů. Vztah (7.2) pro výpočet rychlostního profilu při určitém Reynoldsově čísle a odtud 

plynoucí vztah závislosti tlakové ztráty v potrubí na průtoku (7.3): 
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Tlakovou ztrátu lze určit i ze střední rychlosti proudění v potrubí ze vztahu (7.4), kde 

 je třecí součinitel: 

 
2

2

střv

d

l
p   (7.4) 

Tyto vztahy byly později využity i pro následné porovnání fyzikálního experimentu 

s teorií proudění kolem smáčivých a částečně smáčivých stěn. 

Graf 7.2 ukazuje podobu rychlostních profilů z 3D simulací jak pro smáčivý povrch, 

tak pro částečně smáčivý povrch při různých hodnotách adhezního součinitele k. Lze vidět, 

jak skluzová délka na stěně se snižující se hodnotou adhezního součinitele roste. Při ověření 

numerických simulací teorií vychází výborná shoda výsledků teoretických s numerickými 

výsledky z programu FLUENT. V příloze A5.2 je uvedena tabulka s hodnotami rychlostí pro 

sestrojení rychlostních profilů z programu FLUENT a z teoretických výpočtů. 
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Graf 7.2  Porovnání rychlostních profilů z výsledků z programu FLUENT 

a empirických rovnic 

Po tomto porovnání výsledků z programu FLUENT s teorií bylo potvrzeno, že při 

laminárním režimu proudění kolem smáčivých stěn má rychlostní profil přesně daný 

parabolický tvar, na rozdíl od proudění kolem částečně smáčivých stěn, kdy rychlostní profil 

není tvořen pouze paraboloidem, ale je rozdělen na válcovou část a paraboloid. Maximální 

rychlost na stěně, kterou lze při použití podmínky částečné smáčivosti stěn a při nízké 

hodnotě adhezního součinitele pozorovat, je rovna střední rychlost proudění. Naopak při 

zvyšování hodnoty adhezního součinitele, čímž se podmínka na stěně přibližuje podmínce „no 

slip“, se rychlostní profil může maximálně přiblížit rychlostnímu profilu proudění kolem 

smáčivé stěny. 

Průběh smykového napětí v potrubí znázorňuje Graf 7.3, v příloze A5.3 jsou uvedeny 

tabulky s hodnotami smykového napětí pro různě smáčivé stěny. Průběh napětí je v souladu 

s rychlostními profily, kde u částečně smáčivých stěn není rychlost na stěně nulová. Čím větší 

je hodnota rychlosti na stěně, tím je smykové napětí na stěně nižší. Tato hodnota smykového 
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napětí na stěně je po délce celého potrubí konstantní, jak u částečně smáčivé, tak i smáčivé 

stěny. Teoretické hodnoty potvrzují hodnoty vypočítané v programu FLUENT. 

 

Graf 7.3  Porovnání průběhů smykového napětí v potrubí z výsledků z programu FLUENT 

a empirických rovnic 

Dalším sledovaným parametrem byl tlakový spád na potrubí, který byl v programu 

FLUENT vyhodnocen pomocí plošného integrálu metodou váženého průměru statického 

tlaku přes vstupní a výstupní průřez potrubí. Hodnoty byly odečteny až po ustálení 

rychlostního profilu, aby byly výsledky porovnatelné s teorií. Graf 7.4 srovnává vypočtené 

hodnoty s hodnotami z numerického experimentu při výpočtech na 3D geometrii. V příloze 

A5.4 je uvedena tabulka s hodnotami tlakového spádu z programu FLUENT a z teoretických 

výpočtů. 



- 49 - 
 

 

Graf 7.4  Tlakový spád pro smáčivou a částečně smáčivou stěnu potrubí 

Závislost tlaku na adhezním součiniteli má exponenciální průběh. Z grafu lze vyčíst 

skutečnost, že v určitém rozsahu nižších hodnot adhezního součinitele se projeví výrazně 

menší tlaková ztráta v potrubí. Při vyšších hodnotách adhezního součinitele se začíná tlakový 

spád přibližovat a poté téměř rovnat hodnotě pro smáčivé stěny. Odchylka tlakového spádu 

z numerického experimentu v porovnání s teorií nepřekročila 5 %. 

Pro komplexní pohled na problematiku částečně smáčivé stěny v potrubí byl vytvořen 

prostorový graf (Graf 7.5), který zahrnuje závislost smykového napětí na stěně w 

na adhezním součiniteli k a na Reynoldsově čísle. Z grafu je zřejmé, že smykové napětí 

na stěně má lineární závislost na Re (detailně viz příloha A5.5). Čím je adhezní součinitel 

vyšší a čím více se tedy dostáváme do oblasti blížící se podmínce smáčivých stěn („no slip“), 

tím má nárůst napětí strmější charakter. V nižších hodnotách adhezního součinitele k a ve 

vyšších hodnotách Re má smykové napětí na stěně v závislosti na k strmý nárůst hodnot, poté 



- 50 - 
 

křivka narůstá zvolna a přibližuje se hodnotám smykového napětí na stěně při „no slip“ 

podmínce. 

 

Graf 7.5  Závislost smykového napětí na stěně na adhezním součiniteli k a Reynoldsově čísle 

Protože bylo při fyzikálním experimentu zjištěno ulpívání vzduchu na stěně potrubí, 

byl na toto téma proveden numerický experiment, kde bylo zkoumáno, jak se hodnota 

tlakového spádu mění s přibývajícím vzduchem v potrubí. Bylo zjištěno, že čím více vzduchu 

bude do potrubí dodáno, tím bude pozorován menší tlakový spád na daném potrubí. Výsledek 

odpovídá zmíněnému předpokladu, že nesmáčivost materiálů může být zapříčiněna 

vzduchem, který ulpívá na stěně takového materiálu. Tento závěr může být podpořen také již 

zmiňovaným porovnáním hodnot kritického Reynoldsova čísla pro proudící medium vodu 

a pro směs vody a vzduchu, díky čemuž lze u částečně smáčivých materiálů vysvětlit přechod 

z laminární oblasti do turbulentní v nižších hodnotách Reynoldsova čísla.  
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7.3 Porovnání výsledků dosažených při fyzikálním experimentu s teorií úplné 

a částečné smáčivosti 

V předchozí kap. 7.2 bylo zjištěno, že teorie souhlasí s numerickými výsledky, takže 

pro další vyhodnocování bude použito teoretických výpočtů. Vzorce pro výpočty tlakového 

spádu na potrubí s částečně smáčivou stěnou jsou uvedeny v kap. 6.2.1. Teoretické výpočty 

pro smáčivou stěnu probíhaly dle obecně známých vzorců pro laminární proudění v potrubí 

kruhového průřezu s uvažováním hydraulických ztrát, a to pouze třecích. Vztahy jsou 

uvedeny v kap. 7.2, přičemž k takto vypočteným teoretickým hodnotám musela být 

připočtena tlaková ztráta plynoucí ze ztrátové výšky mezi dvěma odběrnými místy (kap. 7.1). 

Grafy v této kapitole jsou pro větší přehlednost rozděleny pro tři skupiny materiálů 

dle průměrů potrubí – pozinkované potrubí o průměru 12 mm, plastová potrubí (PVC-U, 

PVC-C, ABS) o průměru 12,4 mm a PVDF potrubí o průměru 12,2 mm. 

Nyní se již rozbor omezí pouze na laminární proudění. Nejprve jsou naměřené 

hodnoty tlakové ztráty v širším rozsahu Reynoldsova čísla srovnány s teorií. Samozřejmě je 

nutné přihlédnout k tomu, že teorie neobsáhne všechny souvislosti, které se vyskytnou při 

reálném měření. Plasty mohou mít např. jiný součinitel tření než pozinkovaná ocel [9], čímž 

by se teoretický tlakový spád pro smáčivou stěnu změnil. 

V Graf 7.6 je naměřená křivka hodnot tlakového spádu pro pozinkované potrubí. 

Tlaková ztráta je v nižších Reynoldsových číslech nižší než předepisuje „no slip“ teorie. 

Pozinkovaná trubka pak vykazuje strmý nárůst tlakové ztráty, již kolem Rek  1 350 se 

hodnoty tlakové ztráty dostávají nad teoretickou hodnotu a dále se zvyšujícím se Re prudce 

rostou. Jak bylo řečeno v kap. 3.3.1 a kap. 7.1.1, zinkový povlak by měl zaručovat největší 

smáčivost, takže by hodnoty tlakové ztráty měly být nejvýše ze všech hodnot pro použité 

materiály. Toto platí v oblasti nad Re  1 800. Skutečnost, že pozinkovaná trubka není zvláště 

v nižších Re nejlépe smáčena vodou, lze vysvětlit možnou úpravou zinkového povlaku na 

potrubí. Z výroby či další povrchové úpravy povlaku mohou na jeho povrchu zůstat 

mikročástice oleje či jiných, např. leskutvorných, přísad, které pak mohou výrazně ovlivnit 

smáčivost daného materiálu. 
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Graf 7.6  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na pozinkovaném potrubí 

s teorií pro smáčivé stěny 

Graf 7.7 zobrazuje naměřenou křivku hodnot tlakového spádu pro potrubí z materiálu 

PVDF. Tlaková ztráta je opět v nižších Reynoldsových číslech nižší než tlaková ztráta dle 

teorie pro „no slip“ podmínku. PVDF potrubí, u kterého byla předpokládána nejvyšší 

nesmáčivost, tento předpoklad splnilo a je s hodnotami tlakového spádu v celé laminární 

oblasti stále pod teoretickou hodnotou pro smáčivé stěny. Mírný přechod nad teoretické 

hodnoty nastává až kolem Rek  1 800, kde se ovšem hodnoty i nadále drží blízko teoretické 

hodnoty pro „no slip“ a až kolem Re  2 750 se naměřená křivka dostává do přechodové 

oblasti a hodnoty tlakového spádu prudce narůstají. 

V příloze A5.6 jsou uvedeny teoretické hodnoty tlakového spádu pro potrubí PVDF 

(o průměru potrubí 12,2 mm) se smáčivou stěnou v závislosti na Reynoldsově čísle. Výpočet 

teoretických hodnot tlakového spádu pro ostatní potrubí probíhal obdobně s tím rozdílem, že 

byl použit adekvátní průměr potrubí. 
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Graf 7.7  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na PVDF potrubí 

s teorií pro smáčivé stěny 

V následujícím Graf 7.8 jsou všechna ostatní plastová potrubí srovnána s příslušnou 

teoretickou hodnotou tlakového spádu pro smáčivé stěny. Lze vidět průběhy naměřených 

hodnot, kdy při nižších Re jsou hodnoty tlakového spádu pod teoretickou hodnotou, při 

vyšších Re tuto teoretickou hodnotu převyšují. Přechod přes teoretickou hodnotu nastává při 

Rek  1 250 ÷ 1 500. 

Nárůst tlakového spádu ve vyšších hodnotách Re lze vysvětlit přítomností vzduchu 

v potrubí. Při menších Re, kdy se jedná o laminární proudění, bublinky vzduchu více ulpívají 

na povrchu trubky a tím klesá tlakový spád. Při vyšších hodnotách Re jsou bublinky unášeny 

proudem, na stěně ulpívá méně vzduchu a tlakový spád narůstá. 
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Graf 7.8  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na plastových potrubích 

s teorií pro smáčivé stěny 

Co však vykazovala všechna měření, bylo kolísání hodnot měřeného tlakového spádu 

právě v oblasti vyspecifikovaných přechodů – nad Rek. Kmitání tlakového spádu značí, že se 

již režim proudění přesouvá z laminárního do přechodové oblasti proudění. V přechodové 

oblasti proudění je možné kmitání na měřiči zaznamenat okem, frekvence kmitání je nižší než 

v turbulenci. Z tohoto lze vyvodit předpoklad, že u naměřených hodnot se o laminární 

proudění jedná pouze v hodnotách pod Rek, nad Rek se dostáváme do přechodové oblasti 

proudění a dále do turbulence, kde teorie pro laminární režim proudění již neplatí. Proč jsou 

oblasti přechodu níže, než zmiňuje literatura, lze vysvětlit opět již zmiňovaným rozdílem 

v kritickém Reynoldsově čísle pro proudící vodu a směs vody a vzduchu. Všechna potrubí při 

měření obsahovala směs vzduchu a vody, což posouvá kritické Reynoldsovo číslo do nižších 

hodnot. 

Pro určení adhezního součinitele částečné smáčivosti je tedy vhodné se omezit jen 

na hodnoty naměřené v laminárním režimu proudění, tzn. pod kritickými hodnotami Rek. 

Pro přiřazení určité hodnoty adhezního součinitele danému materiálu je třeba sestrojit graf 

závislosti tlakového spádu na adhezním součiniteli k, viz Graf 7.9. Při zvoleném Reynoldsově 
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čísle je pak možné přiřadit naměřenou hodnotu tlakové ztráty k hodnotě na křivce dle teorie 

částečně smáčivých stěn. Pro Re  1 000 byla potrubí z materiálu PVDF přiřazena hodnota 

adhezního součinitele k  1,6 Pasm
–1

. Pozinkované trubce hodnota adhezního součinitele 

nebyla přiřazena, protože částečná smáčivost u tohoto materiálu byla způsobena pouze 

nečistotami na jejím povrchu. 

 

Graf 7.9  Přiřazení hodnoty adhezního součinitele k potrubí z materiálu PVDF 

Stejný postup byl aplikován při přiřazení adhezního součinitele ostatním plastům – 

PVC-U, PVC-C a ABS, viz Graf 7.10. Při Re  1 000 byla materiálu PVC-U přiřazena 

hodnota adhezního součinitele k  2 Pasm
–1

, materiálu PVC-C hodnota k  5,3 Pasm
–1

 

a materiálu ABS hodnota k  4,1 Pasm
–1

. 

V příloze A5.7 jsou uvedeny teoretické hodnoty tlakového spádu v závislosti 

na adhezním součiniteli pro všechna měřená potrubí o délce 4 m se smáčivou a částečně 

smáčivou stěnou při Re  1 000. 
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Graf 7.10  Přiřazení hodnoty adhezního součinitele k potrubím 

z materiálů PVC-U, PVC-C, ABS 

Z Graf 7.9 a Graf 7.10 je zřejmé, že čím bude potrubí méně smáčivé, tím menší 

tlakový spád na něm lze naměřit a naopak. Otázka by mohla znít, nakolik je částečná 

smáčivost vlastností materiálu a nakolik ulpěným vzduchem, který tyto částečně smáčivé 

materiály přitahují a který snižuje hodnotu tlakového spádu. Tyto dvě možnosti spolu úzce 

souvisí, protože čím více je materiál nesmáčivý, tím více odpuzuje danou kapalinu a tím více 

na něm ulpívá vzduchu. Tento vzduch je pak příčinou nižšího tlakového spádu. 

Již komentovaný graf závislosti tlakové ztráty p na Re (Graf 7.7, Graf 7.8) je možné 

doplnit o teoretické hodnoty tlakového spádu pro částečně smáčivé stěny – Graf 7.11 

pro PVDF potrubí, Graf 7.12 pro PVC-U, PVC-C a ABS potrubí. V Graf 7.11 je vidět 

teoretický průběh tlakového spádu v závislosti na Reynoldsově čísle ve smáčivém potrubí 

a v částečně smáčivém potrubí. Tyto dvě teoretické přímky kříží experimentálně naměřené 

hodnoty pro PVDF. Pro materiál PVDF při hodnotě Re  1 000 byla stanovena hodnota 

adhezního součinitele k  1,6 Pasm
–1

. Pokud bychom se však posunuli po grafu do nižších 

hodnot Re, dostali bychom nižší hodnoty adhezního součinitele k a tím tedy i větší 
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nesmáčivost. Naopak, při vyšších hodnotách Re budou experimentálně naměřené přímce pro 

materiál PVDF náležet vyšší hodnoty adhezního součinitele k, a tím více se přiblížíme 

smáčivosti. Vysvětlení je možné nalézt opět v příměsi vzduchu v proudící kapalině, kdy jak 

už bylo řečeno dříve, čím při měření dosahujeme nižších hodnot Re, tím kapalina proudí 

pomaleji a tím na stěnách potrubí ulpívá více vzduchu, který snižuje tlakovou ztrátu a naopak. 

 

Graf 7.11  Naměřené hodnoty na PVDF potrubí v porovnání s teorií pro smáčivé a částečně 

smáčivé stěny 

Teoretické hodnoty tlakového spádu pro potrubí PVDF (o průměru potrubí 12,2 mm 

s přiřazenou hodnotou adhezního součinitele k  1,6 Pasm
–1

) se smáčivou i částečně 

smáčivou stěnou v závislosti na Reynoldsově čísle jsou uvedeny v příloze A5.6. Výpočet 

teoretických hodnot tlakového spádu pro ostatní potrubí probíhal obdobně s tím rozdílem, že 

byl použit adekvátní průměr potrubí a hodnota adhezního součinitele k. 

Následující Graf 7.12 je vykreslen pro zbývající plastová potrubí, z nichž při daném 

Reynoldsově čísle je nejvíce nesmáčivé potrubí materiálu PVC-U, tedy klasický 

polyvinylchlorid, dále následuje potrubí z ABS a PVC-C. 
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Graf 7.12  Naměřené hodnoty na plastových potrubích v porovnání s teorií pro smáčivé 

a částečně smáčivé stěny 

Z výsledků naměřených hodnot vyplývá významný fakt, že adhezní součinitel není pro 

určitý materiál konstantou, která nezávisí na rychlosti proudění, tudíž se při jiné rychlosti 

proudící kapaliny, a tedy při rozdílném Reynoldsově čísle, jeho hodnota může změnit. 

Vytvoření grafu s teoretickými hodnotami tlakového spádu pro různé hodnoty adhezního 

součinitele je nutné pro každý z měřených materiálů. Pokud bychom pak s částečně smáčivým 

materiálem chtěli dále pracovat, graf poslouží jako východisko např. při numerických 

simulacích, kdy lze pro dané Re a danou hodnotu adhezního součinitele předběžně odhadnout 

hodnotu tlakového spádu. 

Měření ukázalo, že v daném rozsahu Reynoldsova čísla je nejvíce nesmáčivé potrubí 

materiálu PVDF, poté následuje materiál PVC-U, tedy klasický polyvinylchlorid a dále 

potrubí z materiálů ABS a PVC-C. 

Veškeré hodnoty veličin z fyzikálního experimentu, veličin získaných z numerických 

výpočtů v programu FLUENT a vypočítaných dle teoretických vztahů, které jsou potřebné 

k sestrojení grafů uvedených v kap. 7, jsou uvedeny v přílohách B1.  
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8 Vyšetření pohybu kapky po nakloněné smáčivé a částečně smáčivé 

stěně v programu FLUENT 

Kap. 8 popisuje numerický experiment, kdy se vyšetřovala schopnost programu 

FLUENT popsat pohyb různých kapek po nakloněné rovině (kap. 8.1). V kap. 8.2 jsou 

shrnuty výsledky numerických výpočtů, které simulují pohyb kapky po smáčivé stěně. Poté se 

přešlo k vyšetření pohybu kapky po částečně smáčivé stěně (kap. 8.3). Výsledky jsou 

porovnány s teorií částečně smáčivých stěn a vykazují dobrou shodu. 

8.1 Vyšetření samovolného pohybu kapky po nakloněné rovině 

Pro vyšetření samovolného pohybu kapky po nakloněné rovině byly pro kapky 

s různými kontaktními úhly použity totožné vstupní podmínky, přičemž proudění bylo 

uvažováno jako izotermní, nestlačitelné. Tab. 8.1 shrnuje základní údaje o kapkách 

a prvotním nastavení výpočtů. 

Tab. 8.1  Vstupní parametry totožné pro všechny varianty kapek 

Prvotní nastavení úlohy 

Úloha 2D, 3D 

Modely VOF, laminární, k- RNG 

Gravitační zrychlení g (ms
–2

) 9,81 

Velikost kapky Hodnota 

Hmotnost kapky ve 2D m (kg) 7,05610
–3

 

Hmotnost kapky ve 3D m (kg) 2,2368310
–5

 

Plocha pevného povrchu pod 3D kapkou S (m
2
) 1,9564810

–5
 

Plocha kapky z bokorysu Sk (m
2
) 7,068610

–5
 

Kontaktní úhly kapky  30, 75, 90, 150 

Fyzikální vlastnosti Hodnota 

Materiály dvou fází vzduch voda 

Hustota (kgm
–3

) 1,225 998,2 

Dynamická viskozita (Pas) 1,789410
–5

 1,00310
–3

 

Kinematická viskozita (m2
s

–1
) 1,460710

–5
 1,0048110

–6
 

Povrchové napětí vzduch-voda (Nm–1
) 0,0727 
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Výpočtová síť byla pro 2D úlohy vytvořena z elementů ve tvaru obdélníku a pro 3D 

úlohy z šestistěnů. Oblasti, kde bude ve výpočtu uvažováno s mezipovrchovým napětím, je 

výhodné síťovat právě z těchto prvků, protože výpočet je na takových sítích více přesný. 

Pro numerické modelování pohybu kapky po nakloněné rovině byla tedy vytvořena 

výpočtová síť a připraveny monitory v místech, kde bude monitorována rychlost kapek 

o různých kontaktních úhlech, viz příloha A6.2. Nejprve byl vyřešen samovolný pohyb kapek 

s kontaktními úhly 30°, 75°, 90° a 150° na smáčivé rovině nakloněné o 45° s uvažováním 

tíhového zrychlení. Ukázalo se, že kapka má vždy na počátku dráhy výrazné změny 

v rychlosti i zrychlení, kdy „pruží“ a přechází do tvaru předepsaného vstupními parametry. 

Tuto první fázi pohybu lze označit za rozběhovou dráhu (cca 0,15 m) a u vyhodnocení 

rychlosti je třeba ji neuvažovat. Dalším závěrem bylo, že čím větší kontaktní úhel kapka má 

a tedy čím menší je její styčná plocha s pevným povrchem, tím rychleji se sune po dráze. 

Kapky s příliš velkým kontaktním úhlem se v průběhu pohybu rozpadly na více menších 

kapek. Tyto výsledky jsou shrnuty v grafu v příloze A6.3. 

8.2 Kapka vody na nakloněné smáčivé stěně 

Pohyb kapky vody byl zkoumán na rovině nakloněné o 45° na délce 1 m. Pro výpočet 

byl použit VOF model a turbulentní k- RNG model. Pro k- RNG model je přednastavena 

standardní stěnová funkce („Standard Wall Functions“). Výpočet pro tuto stěnovou funkci 

proběhl při 20 iteracích a následně, pro zpřesnění, při 50 iteracích za jeden časový krok. 

Jelikož se v případu simulace pohybu kapky po nakloněné rovině jedná o proudění s nízkým 

Reynoldsovým číslem a snaha byla výpočet co nejvíce zpřesnit, byl pro další výpočty 

testován dvouvrstvý model – „Enhanced Wall Treatment“, který je pro modelování proudění 

s nízkými Reynoldsovými čísly v blízkosti stěny vhodný. 

Nejlepší konvergence, a tedy nejpřesnějších výsledků, bylo dosaženo u úlohy 

s dvouvrstvým modelem. Ustálená rychlost kapky na konci dráhy se u všech variant 

pohybovala kolem hodnoty 0,85 ms
–1

 a hodnoty se od sebe lišily maximálně o 4 %, viz graf 

rychlostí kapek v příloze A6.4. Obr. 8.1 porovnává tvary kapek při různých stěnových 

funkcích pro všechny tři výpočty ve stejném čase. Ve všech třech případech se tedy jedná 

o kapku vody o stejném kontaktním úhlu 75°, na jednom druhu povrchu (smáčivá „no slip“ 

stěna), při stejném naklonění roviny (45°). 
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Obr. 8.1  Tvary kapek v čase 1,1 s při výpočtu a) se standardní stěnovou funkcí 

s 20 iteracemi, b) se standardní stěnovou funkcí s 50 iteracemi, c) s dvouvrstvým modelem 

Ve 3D byl pohyb kapky byl zkoumán na rovině nakloněné o 45° na délce 0,6 m. 

Velikost kapky při pohledu z bokorysu (v příčném řezu v ose kapky) pro 2D a 3D úlohu 

zůstala zachována, hmotnost kapky se vzhledem k jejímu objemu změnila. Oba výpočty 

proběhly s VOF modelem a turbulentním k- RNG modelem s dvouvrstvým modelem. 

Rychlosti pohybu kapek se od sebe liší nejvýše o 8 % v konečné fázi dráhy, kdy kapka ve 3D 

úloze byla na konci své dráhy o 0,05 s pomalejší než ve 2D úloze. Přesnost výpočtu lze 

očekávat vyšší u 3D úlohy, kdy reziduály tlaku dosáhly hodnot v řádu 110
–4

, zatímco u 2D 

úlohy 110
–3

. Srovnání rychlostí kapek vyhodnocených z programu FLUENT pro 2D a 3D 

kapku je v grafu v příloze A6.5. Obr. 8.2 ukazuje tvar kapky vody při výpočtu ve 3D. 

   

Obr. 8.2  Tvar 3D kapky vody na konci své dráhy v půdorysu (vlevo), 

kapka znázorněna isoplochou (vpravo) 

Pohyb jedné kapky byl dále testován na dvou různě nakloněných rovinách, hodnota 

náklonu byla 45° a 20°. Graf 8.1 znázorňuje závislost rychlostí kapek a ujetých drah v čase. 

a) 
b) c) 
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Graf 8.1  Závislost rychlostí kapek s kontaktním úhlem 75° a ujetých drah v čase na dvou 

různě nakloněných rovinách (45°, 20°) 

Kapka vody s kontaktním úhlem 75° na rovině nakloněné o 45° ujela danou dráhu 1 m 

o 0,6 s rychleji a její rychlost přitom byla o 35 % vyšší než u stejné kapky na rovině 

nakloněné o 20°. Rychlosti obou kapek se po počátečním strmém nárůstu rychlosti ustálily, 

takže jejich zrychlení bylo téměř nulové. 

8.3 Kapka vody na nakloněné částečně smáčivé stěně a porovnání s teorií 

částečné smáčivosti 

Pohyb kapky vody s kontaktním úhlem 75°, který je možné naměřit na částečně 

smáčivém povrchu [29], byl zkoumán na rovině nakloněné o 20° na délce 1 m. Byl využit 

VOF model a turbulentní k- RNG, poté se z důvodu lepší konvergence a možnosti srovnání 

výpočtů s teorií přešlo na laminární model. Smáčivý povrch je takový povrch, kterému nebyl 

přisouzen adhezní koeficient k, jedná se tedy o „no slip“ podmínku. Částečně smáčivého 

povrchu bylo dosaženo zadáním adhezního koeficientu k do výpočtu, a to pomocí UDF. 

Propočítané varianty jsou shrnuty v  Tab. 8.2. 
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Tab. 8.2  Provedené výpočty pohybu kapky po částečně smáčivé nakloněné stěně 

Modely 
Hodnota adhezního 

součinitele k (Pasm
–1

) 

Počet buněk výpočetní 

sítě 

VOF a k- RNG 

no slip 

250 000 0,0001 

0,01 

Adaptace sítě 0,01 325 000 

VOF a laminární 

0,01 
250 000 

0,1 

0,2 265 000 

0,3 400 000 

 

Při výpočtech pohybu kapky na smáčivém a částečně smáčivém povrchu 

při nejmenších hodnotách k (0,0001, 0,01 a 0,1) zabírala fáze vody přibližně 174 buněk z celé 

oblasti, jemnost sítě byla zcela dostačující. Při vyšších hodnotách k ale docházelo k divergenci 

úloh. Z tohoto důvodu byla vždy, když úloha divergovala, provedena adaptace sítě u stěny, 

čímž bylo možné navýšit adhezní součinitel k. 

Obr. 8.3 porovnává tvary kapek v místě 0,9 m dráhy na smáčivém a částečně 

smáčivém povrchu. Doba, za kterou kapky tuto dráhu ujely, se pro různé povrchy liší, pro 

povrch bez zadaného adhezního koeficientu byl tento čas 1,75 s, pro povrch se všemi k je to 

rozmezí časů od 0,75 s do 0,8 s. 

 

Obr. 8.3  Tvary kapek na a) smáčivém 

a b) částečně smáčivém povrchu 

 

Obr. 8.4  Ustupující kontaktní úhel kapky 

na smáčivém povrchu 

Kapka, která se sune po smáčivém povrchu, vykazuje tvar stékající kapky s hysterezí 

úhlu smáčivosti, zatímco tvar kapky, která se sune po částečně smáčivém povrchu, zůstává 
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zachován dle předpisu ve tvaru kruhové úseče s kontaktním úhlem 75° a postupující 

či ustupující úhly se neprojevují vůbec. Jev lze vysvětlit tím, že povrchové napětí na částečně 

smáčivé stěně pod kapkou je mnohokrát menší než na stěně smáčivé, a tedy nebrzdí kapku. 

Software FLUENT má předepsanou podmínku pouze pro statický, neboli rovnovážný 

kontaktní úhel, nepočítá s dynamickým kontaktním úhlem. Proto je jev hystereze jen 

zdánlivý, v první buňce od stěny je totiž udržován kontaktní úhel kapky cca 75° na obou 

jejích stranách. Toto omezení zapříčiňuje při výpočtech určitou nepřesnost. Výpočtová síť je 

ovšem u stěny zjemněna, takže se chyba projeví jen v malé oblasti a její vliv není nijak velký. 

Na Obr. 8.4 je detail kapky vody na smáčivém povrchu se zaměřením na ustupující kontaktní 

úhel. Z měření bylo zjištěno, že hodnoty kontaktního úhlu na obou stranách kapky se při 

výpočtech pohybovaly maximálně v rozmezí 70° ÷ 75° pro ustupující úhel a 75° ÷ 80° 

pro úhel postupující. 

Porovnání numericky vypočítaných rychlostí pohybu kapek na různých površích 

s teorií je v Graf 8.2. Rozdíl v rychlosti pohybu kapky na smáčivém a částečně smáčivém 

povrchu je znatelný, hodnoty rychlosti se od sebe liší až o 75 %. Hodnoty rychlostí pohybu 

numericky simulovaných kapek na částečně smáčivém povrchu při různých hodnotách 

adhezního součinitele k jsou z důvodu malého rozpětí hodnoty k blízko u sebe. Lze si také 

povšimnout, že rychlost kapky na smáčivém povrchu se po svém rozběhu ustálila a zrychlení 

kapky je téměř nulové. Naopak kapky na částečně smáčivém povrchu ustálených hodnot 

rychlosti nedosahují, zrychlení se po celé dráze u všech variant pohybuje okolo hodnot 

(2 ÷ 3) ms
–2

. 

Teorie pro pohyb kapky po částečně smáčivé stěně byla stručně nastíněna v kap. 6.2.2. 

Vzorců pro výpočet ujeté dráhy (6.10) a rychlosti kapky (6.11) bylo využito pro srovnání 

výsledků z numerických výpočtů s teorií, což je vykresleno v Graf 8.2 a Graf 8.3. 

K hodnotám srovnávaných rychlostí byly dále pro ilustraci přidány teoretické křivky rychlostí 

kapek pro další hodnoty adhezního součinitele k – šedé křivky pro k  (1 ÷ 4) Pasm
–1

. Trend 

při zvyšování hodnoty adhezního součinitele je zřejmý, čím vyšší adhezní součinitel při 

výpočtu použijeme, tím více se přiblížíme podmínce „no slip“. Všechny křivky končí v čase, 

kdy kapka dosáhne dráhy 1 m, je tedy i vidět prodlužující se čas potřebný k dosažení stejné 

dráhy při různé smáčivosti povrchu. 
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Graf 8.2  Porovnání rychlostí pohybu kapek na částečně smáčivém a smáčivém povrchu 

v závislosti na čase 

Graf 8.3 zobrazuje průběhy drah kapek vypočítaných z numerických simulací na čase 

v porovnání s teoretickými výpočty. Opět jsou přikresleny teoretické průběhy pro další 

hodnoty adhezního součinitele. 

 

Graf 8.3  Porovnání numericky vypočítané ujeté dráhy v čase pro různě smáčivé stěny s teorií 
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Z Graf 8.2 a Graf 8.3 je zřejmé, že numerické výsledky pohybu kapky odpovídají 

teorii částečné smáčivosti. Hodnoty rychlostí z numerických výpočtů se v porovnání 

s teoretickými výsledky v závěru dráhy (1 m) liší o necelých 5 %. V příloze A6.6 jsou 

uvedeny tabulky obsahující hodnoty rychlostí a drah vypočítaných dle teoretických vztahů 

a vyhodnocených z programu FLUENT pro kapku na částečně smáčivé stěně s adhezním 

součinitelem k  0,3 Pasm
–1

. 

Znatelný rozdíl je i v numericky vypočítaných hodnotách smykového napětí na stěně 

při pohybu kapky po smáčivé a částečně smáčivé stěně, viz Graf 8.4, kdy hodnoty 

pro „no slip“ podmínku jsou v detailu grafu. 

 

Graf 8.4  Porovnání smykového napětí na částečně smáčivé stěně 

(v detailu zahrnuto napětí na stěně smáčivé) 

Veškeré hodnoty veličin získaných z numerických výpočtů v programu FLUENT 

a vypočítaných dle teoretických vztahů, které jsou potřebné k sestrojení grafů uvedených 

v kap. 8, jsou uvedeny v přílohách B2. 
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9 Kavitační jev v Lavalově dýze s plně 

a částečně smáčivou stěnou 

Jedním z úkolů disertace bylo specifikovat možnosti aplikace částečné smáčivosti 

na další úlohy. K tomu byla vybrána úloha kavitace v Lavalově dýze, přičemž stručný popis 

vzniku kavitace je uveden v kap. 5.3.1. Kavitace je ve strojírenství většinou nežádoucím 

jevem pro své nepříznivé vlivy na pevných površích, jejich porušením, a také hlukem, který 

vytváří. Právě proto je jí věnována velká pozornost a intenzivní výzkum probíhá již od chvíle, 

kdy Parsons (1906) provedl své první experimenty na kavitaci. 

Kavitační jev byl nejprve vyšetřen v dýze s plně smáčivou stěnou. Byl proveden 

fyzikální experiment (kap. 9.1) pro naměření statického tlaku v odběrných místech dýzy 

a poté i numerický experiment (kap. 9.2), který byl důležitý z hlediska ověření správnosti 

výpočtu této úlohy programem FLUENT před tím, než se přejde k aplikování částečné 

smáčivosti na stěny dýzy. Kap. 9.3 již uvádí výsledky numerického experimentu kavitace 

v dýze s částečně smáčivou stěnou. 

9.1 Fyzikální experiment – hydraulický obvod s Lavalovou dýzou 

Fyzikální experiment zkoumající vývoj a chování kavitační oblasti při proudění vody 

v Lavalově dýze proběhl na půdě VŠB-TUO. Hydraulický obvod se skládá z těchto prvků: 

odstředivé čerpadlo typu CR, indukční průtokoměr Flonet, frekvenční měnič YASKAWA, 

polypropylenová válcová nádrž, potrubí typu NASSA a Lavalova dýza. Celá Lavalova dýza 

se skládá ze tří částí vyrobených z průhledného materiálu Tecanat, z nichž geometrie hlavní 

střední části je na Obr. 9.1. Kavitační oblast je pozorovatelná právě v zúžení Lavalovy dýzy. 

 

Obr. 9.1  Geometrie střední části Lavalovy dýzy 
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Byly proměřeny tlaky na vstupu a výstupu z dýzy a vstupní průtok. Dále bylo 

provedeno měření statického tlaku v určitých odběrných místech dýzy v oblasti kavitace (viz 

Obr. 9.2) pomocí snímače tlaků a přístroje Hydac HMG3000. 

 

Obr. 9.2  Umístění odběrných míst za zúžením Lavalovy dýzy (m) 

Pro dosažení větší přesnosti proběhlo měření statického tlaku za použití snímače tlaku 

s rozsahem (–1 až 1) bar pro všechna odběrná místa za nejužším místem Lavalovy dýzy, tedy 

v 0,01 m, 0,025 m a 0,04 m. Statický tlak na vstupu psin a výstupu psout z Lavalovy dýzy byl 

měřen pomocí snímače tlaku s rozsahem (1 až 9) bar a tyto tlaky měly hodnotu 

psin  165 052 Pa, psout  105 536,5 Pa. 

Nejužší místo bylo poté v dvourozměrné i třírozměrné geometrii (2D, 3D) zvoleno 

za počátek souřadného systému, v x-ové souřadnici je to tedy 0 m. Měření proběhlo pro tři 

různé vzorkovací frekvence měřicího přístroje: 0,5 ms po dobu 60 s, 5 ms a 10 ms po dobu 

120 s. V průběhu experimentu dýzou protékala voda o konstantním průtoku 3 kgs
–1

. 

Atmosférický tlak v místnosti byl naměřen 97 393,68 Pa. Průměrné hodnoty statického tlaku 

v absolutních hodnotách ve třech odběrných místech shrnuje následující Tab. 9.1. 

Tab. 9.1  Průměrné hodnoty statického tlaku v absolutních hodnotách 

v daných odběrných místech 

Vzorkovací 

frekvence 

(ms) 

Čas 

snímání 

(s) 

Průměrný statický tlak v absolutních hodnotách ve třech odběrných 

místech (Pa) 

0,01 m 0,025 m 0,04 m 

0,5 60 2 587,05 11 638,61 58 147,07 

5 120 3 049,81 11 608,06 58 230,83 

10 120 3 034,06 11 654,48 58 166,60 
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V Graf 9.1 se nacházejí zaznamenané průběhy tlaků ze tří odběrných míst 

pro vzorkovací frekvenci 0,5 ms. V příloze A7.1 je pro příklad zobrazeno prvních 21 

naměřených hodnot statického tlaku. 

 

Graf 9.1  Průběhy statického tlaku v absolutních hodnotách ve třech odběrných místech dýzy 

Při pozorování kavitační oblasti se oblast jevila jako nestabilní, v průběhu fyzikálního 

experimentu měnila svoji velikost i tvar a okem bylo možné sledovat mírné periodické 

kmitání této oblasti. Tvar a délka kavitační oblasti jsou na Obr. 9.3. 

 

Obr. 9.3  Kavitační oblast za zúžením dýzy 
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Délka kavitační oblasti byla dlouhá cca 35 mm. Délku je nutné odhadnout pouhým 

pozorováním, kdy lze okem špatně určit, kde se ještě pára nachází a kde již pozorujeme mírné 

odtrhy. 

9.2 Numerický experiment kavitace v dýze se smáčivou stěnou 

Rovnice kontinuity vyjadřující zákon zachování hmotnosti a Navierovy-Stokesovy 

rovnice vyjadřující zákon zachování hybnosti jsou základními fyzikálními zákony, které 

popisují proudění kapalin. K modelování kavitace je však navíc nutné použít vícefázový 

model proudění – viskózní model Mixture. 

Na základě fyzikálního experimentu byl připraven dvourozměrný (2D) a třírozměrný 

(3D) model dýzy potřebný pro numerické výpočty, přičemž rozměry dýzy a následně 

okrajové podmínky byly v obou případech totožné. 

Při numerickém výpočtu proudění v Lavalově dýze s plně smáčivou stěnou se 

pro možné srovnání různých výsledků vycházelo ze dvou kavitačních modelů – Schnerr-Sauer 

a Singhal. Model Zwart-Gerber-Belamri byl testován již dříve [52] a vykazoval podobné 

výsledky jako model Schnerr-Sauer. 

V kavitačním modelu Schnerr-Sauer jsou zadávanými parametry: 

tlak nasycených par 2 368,7 Pa, 

počet bublin  1·10
10

. 

Hodnota tlaku nasycených par se liší vlivem závislosti na teplotě. Teplotě 20 °C 

odpovídá tlak nasycených par 2 368,7 Pa. 

V nabídce je dále model Singhal, kde jsou zadávány tři základní parametry: 

tlak nasycených par  2 368,7 Pa, 

povrchové napětí  0,0727 N·m
–1

, 

hmotnostní zlomek nekondenzujícího plynu 1,5·10
–8

 (1) 

9.2.1 Matematický model pro řešení kavitace a okrajové podmínky 

Proudícím médiem v dýze byla směs vody a páry. Schéma oblasti vychází zcela 

z geometrie dýzy použité při fyzikálním experimentu, viz Obr. 9.4. 
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Na vstupu do Lavalovy dýzy byla nastavena průtoková podmínka „Mass Flow Inlet“ 

odpovídající průtoku vody 3 kg·s
–1

. Na výstupu z trysky byla již pro směs definována tlaková 

podmínka „Pressure Outlet“ s tlakem 105 000 Pa. Ostatní hranice byly definovány jako stěna 

„Wall“, viz Obr. 9.4. 

 

Obr. 9.4  Nastavení okrajových podmínek na výpočetní geometrii dýzy 

Úlohy byly v programu FLUENT 13.0 modelovány jako osově symetrické a řešeny 

jako časově závislé. Protože lze proudění v dýze s Re  75 000 považovat za turbulentní, byl 

pro výpočty použit dvourovnicový turbulentní model k-ε RNG s dvouvrstvým modelem 

„Enhanced Wall Treatment“, který se používá k modelování proudění u stěny a řeší oblast 

včetně viskózní podvrstvy v souvislosti s jemností sítě směrem ke stěně. Kavitace byla kvůli 

jednotlivě modelovaným fázím vody a páry řešena vícefázovým viskózním modelem směsi 

Mixture (viz kap. 5.3). Fázemi byla voda a pára, přičemž je možné uvažovat i s příměsí 

vzduchu. 

9.2.2 Kavitační oblast v dýze se smáčivou stěnou – výsledky numerických výpočtů 

v programu FLUENT 

Vyšetření proudění v dýze bylo provedeno kavitačním modelem Schnerr-Sauer 

a Singhal. V Graf 9.2 je znázorněn průběh průměrného statického tlaku na stěně po délce 

dýzy spolu s vyznačenými hodnotami statického tlaku naměřeného při fyzikálním 

experimentu v jednotlivých odběrných místech. 

Lze vidět, že každý model popisuje průběh tlaku v nejužším místě dýzy odlišně. 

V tomto místě je hodnota tlaku nasycených par 2 368,7 Pa, poté u modelu Schnerr-Sauer tlak 

v nejužším místě prudce stoupá. Model Singhal drží v nejužším místě dýzy hodnotu 

statického tlaku na hodnotě tlaku nasycených par déle a průběh statického tlaku má vyhlazený 

charakter. Tlak na vstupu a výstupu z dýzy je u obou modelů na stejné hodnotě, pro vstup je 

to cca 162 000 Pa, na výstupu 105 000 Pa. 
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Graf 9.2  Průměrný statický tlak na stěně dýzy u modelů Schnerr-Sauer a Singhal spolu 

s vyznačenými hodnotami statického tlaku naměřeného při fyzikálním experimentu 

Z Graf 9.2 vyplývá, že se hodnoty statického tlaku z výpočtu s kavitačním modelem 

Singhal více shodují s hodnotami tlaků z fyzikálního experimentu ve všech odběrných 

místech. 

V konturách rychlosti (Obr. 9.5) lze vidět, že na vstupu do zúženého místa dýzy je 

rychlost proudící kapaliny nejvyšší a po délce dýzy se snižuje. Tomu odpovídá průběh tlaku, 

kdy v nejužším místě je tlak nejnižší a s postupným rozšiřováním dýzy se pomalu zvyšuje. 

Kapalina zde proudí opačným směrem a dochází tu k zavíření, které je charakterizováno 

zápornou hodnotou rychlosti. V detailu Obr. 9.5 je znázorněno zavíření charakterizováno 

směrem vektorů. 
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Obr. 9.5  Průměrná axiální rychlost s detailem vektorů rychlosti v místě zavíření (ms
–1

) 

Důsledkem toho, že v nejužším místě dýzy tlak klesl na hodnotu tlaku nasycených par, 

je pozorovatelný vznik kavitace v tomto místě, viz kontury objemového zlomku páry na Obr. 

9.6 a Graf 9.3 s délkou kavitační oblasti. 

 

Obr. 9.6  Kontury průměrného objemového zlomku páry v dýze 

pro modely Schnerr-Sauer a Singhal 

Schnerr-Sauer 

Singhal 
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Oba modely počítají kavitaci jiným způsobem, tj. jsou rozdílné ve vyjádření generace 

páry a kondenzace. Zatímco u modelu Schnerr-Sauer byla kavitační oblast nestálá a pulzovala 

v daných intervalech, kavitační oblast u modelu Singhal pulzovala jen velmi nepatrně a spíše 

neměnila svůj tvar ani délku. Také množství páry je pro oba modely odlišné, viz Obr. 9.6, 

u modelu Schnerr-Sauer se maximum páry pohybovalo mírně přes 0,6 objemového zlomku, 

kdežto u modelu Singhal bylo maximum páry v 0,9 objemového zlomku. 

Stejně jako je rozdíl výpočtů patrný v konturách páry, kdy Singhal délku kavitace silně 

podhodnocuje, ovšem objemový zlomek páry je vyšší, totéž potvrzuje Graf 9.3, z kterého lze 

vyčíst jak průměrnou délku kavitační oblasti, tak i hodnotu objemového zlomku páry. 

 

Graf 9.3  Porovnání délky kavitační oblasti pro modely Schnerr-Sauer a Singhal 

Při porovnání numerických výpočtů s fyzikálním experimentem lze shrnout, že 

kavitační model Singhal se více přibližuje experimentu s hodnotami statického tlaku v dýze, 

zatímco kavitační model Schnerr-Sauer lépe popisuje délku, velikost a tvar kavitační oblasti. 

Kavitační oblast byla testována i na 3D modelu Lavalovy dýzy (viz Obr. 9.7). 

Pro numerický výpočet byl použit kavitační model Schnerr-Sauer a vstupní podmínky byly 

nastaveny stejně jako u 2D výpočtů. 
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Tento 3D výpočet a jeho výsledky odhalily, že kavitační oblast není po obvodu zcela 

symetrická a její délka tedy nejde jednoduše určit. Tento jev bylo možné pozorovat 

i u experimentu, kdy z různých pohledů vypadala kavitační oblast různě dlouhá. 

 

Obr. 9.7  Kavitační oblast v 3D modelu Lavalovy dýzy 

9.3 Numerický experiment kavitace v dýze s částečně smáčivou stěnou 

Bylo ověřeno (viz kap. 7), že při laminárním režimu kolem částečně smáčivých stěn 

není rychlostní profil tvořen pouze paraboloidem, ale je rozdělen na válcovou část 

a paraboloid. Při turbulentním proudění v dýze nelze přesně určit tvar rychlostního profilu, 

musí se proto vycházet z předpokladů zjištěných při experimentu proudění kapaliny 

v kruhovém potrubí (kap. 7) – rychlost na stěně se musí pohybovat ve vytýčeném rozmezí 

hodnot, tedy od nulové hodnoty rychlosti (podmínka „no slip“) po hodnotu střední rychlosti 

proudu, což by v limitním případě odpovídalo nulovému napětí na stěně. 

K vyšetření průběhu kavitace při proudění vody v dýze s částečně smáčivou stěnou byl 

použit pouze model Schnerr-Sauer. Okrajové podmínky na vstupu a výstupu zůstaly stejné 

jako v předchozím zkoumání. 
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Tlakový spád se s různou hodnotou adhezního součinitele mění. Čím nižší je hodnota 

součinitele k, tím nižší je i tlakový spád podél dýzy. Hodnoty tlakového spádu na dýze s různě 

smáčivou stěnou shrnuje Tab. 9.2. 

Tab. 9.2  Tlakový spád na dýze při různé smáčivosti stěn 

Různá smáčivost 

stěn 

Adhezní součinitel k (Pasm
–1

) 
No slip 

No slip 

experiment 2 5 15 

Tlakový spád (Pa) 52 462,48 53 776,14 54 448,77 56 858,94 59 515,50 

 

Bylo zjištěno, že délka kavitační oblasti se mění s různou mírou smáčivosti stěny 

dýzy, viz kontury objemového zlomku páry na Obr. 9.8 a Graf 9.4. Pro nižší hodnoty 

adhezního součinitele k, a tedy pro méně smáčivé povrchy, se délka kavitační oblasti 

prodlužuje. 

 

Obr. 9.8  Kavitační oblast u různých povrchů stěny dýzy – částečně smáčivé stěny s k  2, 5, 

a 15 Pasm
–1

, plně smáčivá stěna s podmínkou „no slip“ 

V Graf 9.4 jsou srovnány délky kavitační oblasti pro různě smáčivé stěny, přičemž 

kavitační oblast pozorovatelná okem je dlouhá po předěl mezi tmavou a světlou barvou 

sloupce v grafu. Pokud půjdeme v sloupci grafu výše do světlé barvy, zde se nacházejí tzv. 

odtrhy páry o minimální hodnotě objemového zlomku páry. 

Maximum objemového zlomku páry se pohybuje od 0,6 do 0,7 a platí, že čím je stěna 

méně smáčivá a tedy čím menší je adhezní součinitel k, tím je objemový zlomek páry vyšší. 

Při částečné smáčivosti stěny tedy páry nevzniká o mnoho více (příloha A7.2), pouze se 

proudem kapaliny roznese více do délky a tím se zvětšuje délka kavitační oblasti. 

no slip 
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Graf 9.4  Délka kavitační oblasti na stěně dýzy při různě smáčivé stěně 

Na následujícím Graf 9.5 jsou srovnány rychlostní profily v příčném řezu v blízkosti 

vstupu do dýzy, numericky vypočítané hodnoty rychlostí v dýze jsou v příloze A7.3. 

 

Graf 9.5  Srovnání rychlostních profilů pro různě smáčivé stěny před zúžením dýzy 
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Na smáčivé stěně (podmínka „no slip“) je rychlost kapaliny na stěně nulová. Na 

částečně smáčivé stěně není rychlost nulová, což odpovídá okrajové podmínce. Maximum 

rychlosti v ose dýzy nepřevyšuje maximální rychlost pro smáčivou stěnu. Pro nesmáčivou 

stěnu je rychlost konstantní v celém průřezu. 

Hodnoty průměrné axiální rychlosti v blízkosti stěny přímo v kavitační oblasti, 

tj. v nejužším místě dýzy, jsou v Graf 9.6. Lze si povšimnout trendu, že se snižující se 

hodnotou adhezního součinitele k rychlost kapaliny vzrůstá, což odpovídá teorii o částečné 

smáčivosti stěn. V Graf 9.6 si lze povšimnout záporné rychlosti v nejužším místě dýzy, což je 

způsobeno sekundárním zavířením kapaliny. 

 

Graf 9.6  Velikost axiálních rychlostí v blízkosti stěny v nejužším místě dýzy 

při různé smáčivosti stěn 

Graf 9.7 znázorňuje průběh smykového napětí na stěně v oblasti zúžení dýzy. Rozdíl 

v hodnotách smykového napětí na smáčivé a částečně smáčivé stěně je zřetelně vidět 

v nejužším místě dýzy. Hodnoty smykového napětí na smáčivé stěně jsou nejvyšší a se 

zmenšující se smáčivostí stěny (se snižujícím se adhezním součinitelem) klesají. 
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Graf 9.7  Smykové napětí na stěně v zúžení dýzy při různé smáčivosti stěn 

Z výsledků je zřejmé, že numerické výsledky, týkající se částečné smáčivosti stěn, 

jsou ve shodě s teoretickými předpoklady. 

Veškeré hodnoty veličin z fyzikálního experimentu a veličin získaných z numerických 

výpočtů v programu FLUENT, které jsou potřebné k sestrojení grafů uvedených v kap. 9, jsou 

uvedeny v přílohách B3. 
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10 Závěr 

Disertace se zabývá modelováním proudění s uvažováním vlivu částečné smáčivosti 

povrchů. Jsou shrnuta základní fakta o smáčivosti, povrchovém napětí a vlastnostech 

fázového rozhraní (kap. 3). V kap. 4 jsou definovány základní rovnice proudění skutečné 

kapaliny, jejichž znalost je důležitá pro modelování proudění, kap. 5 se zabývá vícefázovým 

modelem potřebným pro numerický experiment kapky na nakloněné rovině a kavitace 

v Lavalově dýze. Přístupy k řešení vlivu částečné smáčivosti stěn na proudění jsou uvedeny 

v kap. 6, kde je uvedena myšlenka jak fyzikálních experimentů, tak i matematických modelů 

potřebných k numerickému modelování zvolených úloh. Kap. 7, 8 a 9 shrnují výsledky úloh 

v rámci fyzikálního a numerického testování. Cíle disertace byly následující: 

- Vytvořit matematický model proudění při úplné a částečné smáčivosti stěn 

a následné numerické modelování vybraných úloh. 

Byl vytvořen matematický model proudění při úplné a částečné smáčivosti. Klasické 

smáčivé stěny v programu FLUENT představuje podmínka nulové rychlosti na stěně, tzv. 

„no slip“. K simulování částečné smáčivosti byla vytvořena uživatelsky definovaná funkce 

(UDF), která byla ověřena na jednoduché geometrii potrubí. Následně byly provedeny 

numerické simulace vybraných úloh – proudění kapaliny v potrubí kruhového průřezu za 

použití podmínky částečné smáčivosti, pohyb kapky po nakloněné rovině a kavitace 

v Lavalově dýze. 

- Specifikovat a realizovat fyzikální experimenty pro určení adhezního součinitele. 

Byly specifikovány dva fyzikální experimenty, které měly ve spojení s teorií částečné 

smáčivosti za úkol určit hodnotu adhezního součinitele k pro různé materiály. Byl realizován 

fyzikální experiment měření třecích ztrát v potrubí kruhového průřezu při laminárním 

proudění. Druhý experiment – pohyb kapky po nakloněné rovině, byl proveden ve spolupráci 

s VUT v Brně zatím jen částečně a jednalo se spíše o vizuální zhodnocení pohybu kapek 

po částečně smáčivém povrchu (viz příloha A6.1). 

Měření tlakových ztrát při laminárním proudění bylo provedeno na zařízení, které se 

skládá ze dvou nádrží s přepady a potrubí z různých materiálů (pozinkovaná ocel, PVC-U, 

PVC-C, ABS, PVDF) o celkové délce 5 m. Popis zařízení je uveden v kap. 7.1. Při měření 

bylo možné pozorovat přechod z laminárního režimu proudění do turbulentního v nižších 

hodnotách Re, což bylo v kap. 7.1.2 vysvětleno porovnáním výpočtů kritického Reynoldsova 
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čísla, kdy je proudícím mediem voda a směs vody a vzduchu. Za stejných podmínek 

a při odlišné kinematické viskozitě je hodnota Rek pro směs nižší než pro vodu. 

Tlakové ztráty na potrubí byly uvažovány za třecí ztráty a jejich hodnoty naměřené 

na všech potrubích v laminární oblasti proudění byly nižší než teoretické hodnoty pro smáčivé 

stěny, plastová potrubí by se tedy dala označit za částečně smáčivá. Z měření vyplynulo, že 

bublinky vzduchu usazující se na stěnách potrubí netvoří místní ztrátu a tedy nezvyšují 

naměřené hodnoty tlakových ztrát, ale naopak tlakovou ztrátu snižují. Je tedy možné, že 

částečná smáčivost materiálu je zapříčiněna množstvím vzduchu, který na tomto materiálu 

ulpívá z důvodu nízké hodnoty jeho povrchové energie. Měření ukázalo, že v laminárním 

rozsahu Reynoldsova čísla je nejvíce nesmáčivé potrubí materiálu PVDF, poté následuje 

materiál PVC-U a dále potrubí z materiálů ABS a PVC-C. 

- Určit adhezní součinitel na základě fyzikálních experimentů metodou 

numerického modelování, porovnat výsledy s teorií a přiřadit hodnotu adhezního 

součinitele jednotlivým materiálům. 

Na základě porovnání výsledků fyzikálního experimentu s výsledky z numerických 

výpočtů byla zjištěna dobrá shoda s odchylkou hodnot nepřekračující 5 %. Všem použitým 

materiálům potrubí byla při Re  1 000 na křivce dle teorie částečně smáčivých stěn přiřazena 

hodnota adhezního součinitele k. Pro PVDF potrubí byla přiřazena hodnota k  1,6 Pasm
–1

, 

PVC-U k  2 Pasm
–1

, PVC-C k  5,3 Pasm
–1

 a ABS hodnota k  4,1 Pasm
–1

. Pozinkované 

trubce hodnota adhezního součinitele nebyla přiřazena, protože částečná smáčivost u tohoto 

materiálu byla způsobena pouze nečistotami na jejím povrchu. 

Z měření vyplynul důležitý závěr – hodnota adhezního součinitele pro daný materiál 

platí jen za určitých podmínek. Adhezní součinitel k není pro částečně smáčivý materiál 

konstantou, ale proměnnou dle rychlosti proudění, tudíž se při jiné rychlosti proudící 

kapaliny, a tedy při rozdílném Reynoldsově čísle, jeho hodnota může změnit. Pro každý 

z měřených materiálů je proto třeba vytvořit graf závislosti tlakové ztráty na Re, 

doplněný teoretickými hodnotami tlakového spádu pro různé hodnoty adhezního součinitele 

(viz kap. 7.3). Z teorie částečné smáčivosti platí, že tlakový spád i smykové napětí na stěně 

mají lineární závislost na Reynoldsově čísle. Sestrojené grafy pak mohou sloužit jako 

východisko např. při numerických simulacích, kdy lze pro dané Re a danou hodnotu 

adhezního součinitele předběžně odhadnout hodnotu tlakového spádu a smykového napětí 

na stěně. 
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U numerického experimentu pohybu kapky po nakloněné rovině byla nejprve 

vyšetřena schopnost programu FLUENT popsat pohyb různých kapek po nakloněné rovině. 

Poté byl pohyb vybrané kapka sledován na smáčivé a částečně smáčivé stěně a byla 

monitorována její rychlost, tvar, testovaly se různé modely a různé hodnoty k. 

Kapka, která se sune po smáčivém povrchu, vykazuje tvar stékající kapky s hysterezí 

úhlu smáčivosti, zatímco tvar kapky na částečně smáčivé stěně zůstává zachován dle předpisu 

ve tvaru kruhové úseče (kap. 8.3). Rozdíl v hodnotách rychlostí pohybu kapek na smáčivém 

a částečně smáčivém povrchu je 75 %. Rychlost kapky na smáčivém povrchu se po svém 

rozběhu ustálí a zrychlení kapky je téměř nulové. Naopak kapky na částečně smáčivém 

povrchu ustálených hodnot rychlosti nedosahují, jejich zrychlení po celé dráze je téměř 

konstantní. Znatelný rozdíl je i v numericky vypočítaných hodnotách smykového napětí 

na různě smáčivé stěně, se snižující se hodnotou k se snižují hodnoty smykového napětí. 

Numerické výsledky pohybu kapky odpovídají teorii částečné smáčivosti. Hodnoty rychlostí 

na konci dráhy vypočítané z numerických výpočtů se v porovnání s teorií liší o necelých 5 %. 

- Specifikovat možnosti aplikace částečné smáčivosti. 

Pro aplikaci částečné smáčivosti na další úlohy byla vybrána úloha kavitace 

v Lavalově dýze. Nejprve byl proveden fyzikální experiment v dýze se smáčivou stěnou, aby 

bylo možné porovnat naměřené hodnoty s následným numerickým experimentem a tím se 

ověřila správnost numerických simulací při výpočtech kavitace za použití dvou kavitačních 

modelů. Při porovnání numerických výpočtů s fyzikálním experimentem bylo zjištěno, že 

kavitační model Singhal se více přibližuje experimentu v hodnotách statického tlaku v dýze, 

zatímco kavitační model Schnerr-Sauer lépe popisuje délku, velikost a tvar kavitační oblasti. 

Ke zkoumání částečné smáčivosti v dýze byl použit již jen kavitační model Schnerr-

Sauer, okrajové podmínky pro výpočet byly zachovány. Bylo zjištěno, že tlakový spád se 

s různou hodnotou adhezního součinitele mění. Čím nižší je hodnota součinitele k, tím nižší je 

i tlakový spád podél dýzy. Maximální hodnota objemového zlomku vzniklé páry se mění jen 

mírně a platí, že čím je stěna méně smáčivá a tedy čím menší je adhezní součinitel k, tím je 

objemový zlomek páry vyšší. Pro méně smáčivé povrchy se však délka kavitační oblasti 

prodlužuje. Z toho lze vyvodit závěr, že při částečné smáčivosti stěny nevzniká v dýze 

o mnoho více páry, pouze se proudem kapaliny roznese více do délky a tím se zvětšuje délka 

kavitační oblasti. Dále se snižující se hodnotou k rychlost kapaliny v dýze vzrůstá a naopak 

hodnoty smykového napětí klesají. 
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Dosažené výsledky z fyzikálních a numerických experimentů představují komplexní 

pohled na problematiku částečné smáčivosti a mohou přispět k hlubšímu pochopení 

problematiky. Dále mohou posloužit jako podklad pro náročnější úlohy, ať již ve formě 

fyzikálního nebo numerického experimentu. 

Důležitým výstupem disertace je zjištění, že adhezní koeficient k je závislý 

na rychlosti kapaliny proudící kolem částečně smáčivého povrchu, což vyplynulo z měření 

třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění. Tento závěr je nutné ověřit dalšími 

experimenty, např. již zmiňovaným fyzikálním experimentem pohybu kapky po nakloněné 

částečně smáčivé rovině. Numerické modelování pohybu kapky po nakloněné smáčivé 

i částečně smáčivé stěně je již dostatečně zpracováno mnoha provedenými výpočty 

v programu FLUENT. Závěry plynoucí z výsledků úlohy kavitace v Lavalově dýze predikují 

chování kavitační oblasti při použití částečně smáčivé stěny dýzy. Na tyto numerické výpočty 

je možné navázat fyzikálním experimentem a ověřit jejich správnost. 

V této fázi práce je z dosažených výsledků zřejmé, že částečná smáčivost stěn může 

být v mnoha aplikacích výhodná, ovšem existují i aplikace, kam se částečně smáčivé stěny 

příliš nehodí. Pro společenskou praxi může být zajímavá možnost snížení tlakového spádu při 

použití částečně smáčivých stěn hydraulických prvků a zařízení. Ve složitých geometriích, 

např. v hydraulických čerpadlech, kde by využití jevu částečné smáčivosti znamenalo zvýšení 

jejich účinnosti a snížení energetické náročnosti, je potřeba použití částečně smáčivých stěn 

ověřit numerickými výpočty. V aplikacích, kde se setkáváme s kavitací, je použití částečně 

smáčivých stěn také možné. Protože bylo zjištěno, že v částečně smáčivé dýze byla kavitační 

oblast větší, jde pak především o to, zda je kavitace a případné zvětšení její oblasti v dané 

aplikaci žádoucí či nikoli. Práce dále předkládá výsledky týkající se možné míry částečné 

smáčivosti různých plastických materiálů. Pro firmy může být provedené testování čtyř plastů 

přínosem při rozhodování o použití daného materiálu. 

Závěry plynoucí z disertace mají také význam pro další rozvoj vědního okruhu 

hydromechaniky ve spojení s problematikou částečné smáčivosti. Jako velmi vhodná se jeví 

součinnost s oborem materiálového inženýrství, což může být přínosem pro vývoj částečně 

smáčivých materiálů, popř. aplikaci částečně smáčivých povlaků na dostupné materiály. Cíle 

disertace byly splněny a poznatky plynoucí z předložené práce mohou být přínosem v praxi 

při snaze o využití jevu částečné smáčivosti v hydromechanice a hydraulických zařízeních. 

Stejně tak jsou výstupy z disertace důležité pro další zkoumání částečné smáčivosti a její 

možnou aplikaci na další úlohy.  
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11 Conclusion 

Dissertation is focused on modelling of flow taking into account the effect of the 

partial wettability of surfaces. The basic facts about the wettability, surface tension and 

properties of the phase interface are summarized in Chap. 3. The basic equations for 

description real liquid flow are defined in Chap. 4; the knowledge of these equations is 

important for flow modelling. Chap. 5 deals with multiphase model needed for numerical 

experiment of a drop movement on an inclined plane and cavitation in the Laval nozzle. 

Approaches to solving the influence of partial wetting of walls on liquid flow are presented in 

Chap. 6, where there is shown the methodology of physical experiments and mathematical 

models required for numerical modelling of selected tasks. Chap. 7, 8 and 9 summarize the 

results of tasks within the physical and numerical testing. The goals of the dissertation were 

following: 

- Creation of a mathematical model of flow in complete and partial wetting of the 

walls and subsequent numerical modelling of selected tasks. 

The mathematical model of flow in case of complete and partial wall wetting was 

created. Classic wettable wall in FLUENT software is a condition of zero velocity on the wall, 

so-called “no slip” condition. To simulate partial wettability the user-defined function (UDF) 

was devised, which was verified by the simple geometry of the pipe. Subsequently, numerical 

simulations of selected tasks were performed – liquid flow in pipe of circular cross section 

with using partial wetting condition, the movement of drops on an inclined plane and the 

cavitation in the Laval nozzle. 

- Specification and realization of physical experiments to determine the adhesive 

coefficient. 

Two physical experiments were specified, which had the task to determine the value of 

the adhesive coefficient k for different materials in connection with the theory of partial 

wetting. Physical experiment of the friction losses measurement in pipes of circular cross 

section by laminar flow was realized. The second experiment – the drop movement on an 

inclined plane, was performed in cooperation with the University of Technology in Brno only 

partially and it was more a visual assessment of the drops movement on partially wettable 

surface (see addendum A6.1). 
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Measurement of pressure losses in laminar flow was performed on a device that 

consist of two tanks with overflows and pipes of different materials (galvanized steel, PVC-U, 

PVC-C, ABS, PVDF) with a total length of 5 m. Device is described in Chap. 7.1. It was 

possible to observe the transition from laminar regime of flow to turbulent regime of flow in 

lower values of Re during the measurement. This was explained in Chap. 7.1.2 by comparing 

the calculations of the critical Reynolds number when the flowing medium is water and 

mixture of water and air. The value of Rek for the mixture is lower than for water under the 

same conditions and at different kinematic viscosity. 

Pressure losses in pipes were considered as friction losses and the values obtained in 

all the pipes in laminar flow were lower than the theoretical values for wettable walls, plastic 

pipes can be therefore described as partially wettable. The measurements showed that air 

bubbles adhering on the walls of pipes don´t form a local loss and therefore do not increase 

the measured values of pressure loss, but rather reduce the pressure loss. It is possible that 

partial wettability of the material is caused by the amount of air that adheres to this material 

because of its low surface energy. Measurements showed that in the laminar range of 

Reynolds number, the pipe from PVDF material is the most hydrophobic, followed by 

PVC-U, ABS and PVC-C material. 

- Determination of the adhesive coefficient on the basis of physical experiments by 

the method of numerical modelling, comparison of results with the theory and 

assignment of adhesive coefficient value to each material. 

Based on the comparison of physical experiment results with the numerical results has 

been found good agreement with the deviation values below 5 %. The value of adhesive 

coefficient k was assigned for all material of pipes at Re  1 000 on the curve according to the 

theory of partially wettable walls. For the PVDF pipe there was assigned a value 

k  1,6 Pasm
–1

, for PVC-U material k  2 Pasm
–1

, for PVC-C material k  5,3 Pasm
–1

 and 

for ABS material k  4,1 Pasm
–1

. The value of adhesive coefficient wasn´t assigned for the 

galvanized pipe because the partial wettability of this material was caused due to dirt on the 

surface. 

The measurement showed the important conclusion – the value of adhesive coefficient 

for the material is valid only under certain conditions. Adhesive coefficient k is not a constant 

for partially wettable material, but variable according to the velocity of flow, so at another 

velocity of liquid and thus at different Reynolds number, its value may be changed. For each 
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of the measured materials is therefore necessary to create a graph of dependence of pressure 

drop on Re. The graph must be completed with theoretical values of the pressure drop for 

various values of the adhesive coefficient (see Chap. 7.3). It is evident, that from the theory of 

partial wetting the pressure drop and wall shear stress have a linear dependence on the 

Reynolds number. Constructed graphs can then serve as the basis for numerical simulations 

where for the given Re and for the given value of adhesive coefficient the value of the 

pressure drop and value of the wall shear stress can be preliminarily estimated. 

In case of numerical experiment of drops movement on an inclined plane, the ability 

of FLUENT software to describe the motion of different droplets on an inclined plane was 

first tested. Subsequently the movement of selected droplet was monitored on wettable and 

partially wettable wall and its velocity, shape, various models and different values of adhesive 

coefficient k were tested. 

Drop of water that moves on the wettable surface has the shape of flowing droplet 

with wetting angle hysteresis, while the shape of droplet on partially wettable wall is 

maintained according to prescription in the shape of circular segment (Chap. 8.3). The 

difference in the velocity values of drops on wettable and partially wettable surface is 75 %. 

Droplet velocity on wettable surface is stabilized after its start-up and the droplet acceleration 

is almost zero. On the other hand drops on partially wettable surfaces do not reach steady-

state velocity values and their acceleration by all the way is almost constant. A noticeable 

difference is in the numerically calculated values of wall shear stress on different wettable 

walls; with decreasing value of k the values of wall shear stress is decreasing too. Numerical 

results of drops movement corresponds to the theory of partially wetting. The values of 

velocity at the end of the way calculated from numerical simulations are in comparing with 

theory different by less than 5 %. 

- Specification of the possibility of partial wetting application. 

For the application of partial wettability the cavitation in the Laval nozzle was chosen. 

First, physical experiment on the Laval nozzle with wettable wall was performed for 

comparison of measured values with subsequent numerical experiment and verification of the 

correctness of the numerical simulations of cavitation with using two cavitation models. It 

was found that the Singhal cavitation model is closer to the physical experiment in the values 

of static pressure in the nozzle, while the Schnerr-Sauer cavitation model describes the length, 

size and shape of the cavitation area better. 
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To investigate the partial wettability in the nozzle, only the Schnerr-Sauer cavitation 

model was used and boundary conditions for the calculation were maintained. It was found 

that the pressure drop changes with different value of the adhesive coefficient. When the 

value of adhesive coefficient is lower, pressure drop along the nozzle is lower to. The 

maximum value of vapour volume fraction varies only slightly. It is valid that when the wall 

is less wettable and therefore the adhesive coefficient is smaller, the vapour volume fraction is 

higher. For less wettable surfaces, however, the length of the cavitation area extends. It can be 

concluded that the partial wetting wall in the nozzle does not form more vapour, vapour only 

spreads to the length by the liquid flow and thus increases the length of the cavitation area. 

Furthermore, with the decreasing value of adhesive coefficient k, liquid velocity in the nozzle 

increases and conversely the values of wall shear stress decreases. 

The results obtained from physical and numerical experiment represent 

a comprehensive view on the issue of partial wetting and can contribute to a deeper 

understanding of the issue. Results can also serve as a basis for demanding tasks, whether in 

the form of physical or numerical experiment. 

An important outcome of the dissertation is the finding dependence of the adhesive 

coefficient k on the velocity of the liquid flowing around a partially wettable surface. Result 

follows from a measurement of the friction losses in the pipes at laminar flow regime. This 

conclusion must be verified by additional experiments, such as the above-mentioned physical 

experiment of drop movement on an inclined partially wettable surface. Numerical modelling 

of droplet movement on an inclined wettable and partially wettable wall is adequately treated 

in many calculations made in FLUENT software. The conclusions from the results of the task 

of cavitation in the Laval nozzle predict the cavitation behaviour with using partially wettable 

wall of the nozzle. On these numerical calculations can be continued by physical experiment 

to verify their correctness. 

In this phase of work is evident from results that partial wetting of the walls may be 

advantageous in many applications, but there are also applications where the partially 

wettable wall is not well suited. For social practice can be interesting possibility of reducing 

the pressure drop using partially wettable walls of hydraulic components and equipment. In 

complicated geometries, such as hydraulic pumps, where the using of phenomenon of partial 

wetting meant the increasing their efficiency and reducing energy consumption, is necessary 

the using partially wettable wall to verify by numerical calculations. In applications where 

cavitation is encountered, the use of partially wettable walls is also possible. Because it was 
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found that in partially wettable nozzle the cavitation area was greater, the most important 

thing is whether the cavitation and potential enlargement of its area in the application is 

required or not. The dissertation also presented results of the possible amount of partial 

wettability of various plastic materials. The accomplished testing of four plastics can be 

beneficial for companies in deciding about using the material. 

The conclusions of the dissertation also have significance for the further development 

of the scientific sphere of hydromechanics in connection with the issue of partial wetting. The 

interaction with the field of material engineering seems to be very useful, which may be 

contribution for development of partially wettable materials or for application of partially 

wettable coating to available materials. The aims of the dissertation have been fulfilled and 

finding resulting from the work may be beneficial in practice when trying to use the 

phenomenon of partial wetting in hydromechanics and hydraulic equipment. Equally the 

conclusions of dissertation are important for further examination of partial wetting and its 

possible application to other tasks. 
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A1.1  UDF zapsaná pro hodnotu adhezního součinitele k  0,01 Pasm
–1
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A2.2  Sestavené zařízení pro měření třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění 

 

  

Nádrž 1 

Nádrž 2 

Snímač tlaku 

Potrubí 5m 

1. odběrné místo 
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A3.1  Diferenciální snímač tlaku Honeywell STD110-E1A-00000-AN,SM,9X+XXXX 

Specifikace měřidla: 

Typ snímače:  STD110-E1A-00000-AN,SM,9X 

     ST…inteligentní snímač 

     D…diference 

     110…tlakový rozsah 0 ÷ 1/25 mbar (0 ÷ 100/2500 Pa) 

     E…nerezové těleso i membrána 

     1…náplň silikonový olej 

     A…montážní uchycení – závit 1/4" NPT vnitřní 

     AN…výstupní signál: 4 ÷ 20 mA 

     SM…digitální displej 

     9X…prostředí bez nebezpečí výbuchu 

 

Přesnost měřidla: ±0,1 % z rozsahu v analogovém módu 

     ±0,0875 % z rozsahu v digitálním módu 

 

 

 

Katalogové listy měřidla jsou v příloze B1.2.  
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A4.1  Vlastnosti materiálů použitých potrubí 

Pozinkovaná ocel 

Galvanické zinkování patří mezi elektrochemické povrchové úpravy. Mechanismy 

elektrolytického vylučování kovů se souhrnně nazývají elektrolýza. Z hlediska galvanického 

vylučování kovů je důležité, aby se na záporně nabité elektrodě (katodě) začal vylučovat kov 

– zinek. Při galvanickém pokovování mohou nastat případy, kdy se z roztoku začne vylučovat 

pouze vodík (nepoužitelné), nebo se z roztoku vylučuje jen kov, což by bylo z hlediska 

galvanotechniky ideální, avšak v praxi těžko dosažitelné. Nejčastějším případem je 

vylučování kovu i vodíku z roztoku. 

Zinkové povlaky chrání ocelové předměty před korozí. Pro galvanické zinkování se 

používá kyanidových nebo bezkyanidových alkalických lázní a kyselých lázní. V každém 

typu lázní je zinek přítomen v jiné formě (zinečnatan sodný, síran zinečnatý, chlorid 

zinečnatý). Kyanidové lázně mají velmi dobou hloubkovou účinnost a lze do nich přidat 

leskutvorné přísady pro docílení lesku povlaku. Jsou však silně jedované a zneškodňování 

odpadních vod je náročné. Bezkyanidové lázně jsou vhodné pro hromadné zinkování. Povlaky 

jsou matné, proto je nutné použít leskutvorných přísad. Slabě kyselé lázně se vyznačují 

vysokou rychlostí vylučování, lázeň má výbornou hloubkovou účinnost a povlak má dobrou 

kvalitu. Kyselé lázně jsou vhodné pro zinkovací automaty pro pokovování pásu či drátů. 

Povlaky jsou bez leskutvorných přísad matné a hrubé. 

Absolutní drsnost povrchu pozinkovaného potrubí se může pohybovat v rozmezí 

k  (0,15 ÷ 0,5) mm a hodnota povrchové energie může dle povrchové úpravy lišit v rozsahu 

(50,8 ÷ 79) mJm
–2

 [48]. 

PVC-U – Polyvinylchlorid (tmavošedý RAL 7011) 

Polyvinylchlorid je nejznámější a nejrozšířenější plastická hmota, většinou je známa 

pod označením PVC nebo Dekadur. Připravuje se polymerizací vinylchloridu, plynného 

monomeru, za přítomnosti emulzního nebo suspenzního polymeru. Patří do skupiny 

termoplastů, je částečně recyklovatelný a má dobré dielektrické vlastnosti. PVC-U je klasické 

PVC bez změkčovadel a bez plnidel. Aby se PVC dal zpracovávat na vytlačovacích 

i vstřikovacích lisech, kde je třeba přidávat prostředky na zpracování, jako jsou maziva 

a stabilizátor, dále – pokud se žádá zabarvení produktu – pigment. Součet všech přísad leží 

pod 5%. 
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Má výbornou chemickou odolnost proti kyselinám, zásadám a všem běžným 

dezinfekčním roztokům. Není odolný proti aromatickým rozpouštědlům. Používá se pro 

skladování a dopravu agresivních médií. Je ideálním materiálem pro vodárenství, čistírny 

odpadních vod a dopravu chemických látek uvnitř objektů. Je odolný proti stárnutí, vyznačuje 

se nízkou nasákavostí, dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je 

fyziologicky nezávadný. 

Tento termoplast je dobře svařitelný i lepitelný, také tepelně tvárný, a to i opakovaně, 

nedoporučuje se tvarování za studena. Na ochranu proti tepelnému rozkladu během 

zpracování a UV záření je PVC stabilizován kovovými stabilizátory, např. cínem, čímž je 

možné jej použít i pro vodovody pitnou vodu, jakož i v oblasti potravin. 

Nejrozšířenější plast pro stavbu potrubních rozvodů má rozmezí provozních teplot 

0 °C ÷ +60 °C, a tlaků PN 4, PN 6, PN 10 a PN16. 

PVC-C – Chlórovaný polyvinylchlorid (achátově šedý RAL 7038) 

PVC-C je znám pod označením Dekadur-C. Vyrábí se působením chlóru na základní 

materiál PVC, čímž vzniká přechlorované PVC-C obsahující (65 ÷ 67) % Cl, což je o 7 % 

více než PVC-U. 

PVC-C je neobyčejně hodnotný, konstrukčně tuhý a pevný materiál. Má velmi dobrou 

chemickou odolnost, je odolný proti většině kyselin a louhů. Trvale snáší tepelné zatížení +80 

až 90 °C. Díky vysoké chemické a tepelné odolnosti je tento plast určen především pro teplé 

chemické roztoky. Snáší všechny kyseliny vysokých koncentrací, veškeré alkálie, soli 

a částečně i halogeny. Odolnost proti aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům, aminům 

a ketonům je nízká. 

Komponenty z PVC-C lze použít v rozmezí teplot 0 °C ÷ +80 °C, krátkodobě až 

do +90 °C, dodávají se v tlakových řadách PN 10 a PN 16 s požadavky na vyšší chemickou 

odolnost než PVC-U. 

ABS – Akrylonitril-Butadien-Styren (světlešedý RAL 7001) 

Jedná se o relativně nový, mimořádně pevný a houževnatý plast s vysokou tlakovou 

odolností a mechanickou odolností na otěr. Odolává atmosférickým vlivům a má velmi 

nízkou tepelnou vodivost, díky čemuž není nutná izolace. 
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ABS je mimořádně odolný vůči UV záření, má velký útlumový součinitel (tlumení 

zvuku), je ekologický, netoxický a dobře recyklovatelný. Jeho mechanické vlastnosti jsou 

dobré i za nízkých teplot. Používají se např. v rozvodech médií v chladírenských 

a mrazírenských provozech nebo v rozvodech tlakového vzduchu. Spojování ABS se provádí 

lepením. 

Komponenty z ABS lze použít pro teploty od –40 °C do +60 °C a dodávají se 

v tlakových řadách PN 10 a PN 16. 

PVDF – Polyvinylidenfluorid (přírodní bílý, částečně průhledný) 

PVDF je vysoce krystalický nevyztužený fluoropolymer, spojující dobré mechanické, 

termické a elektrické vlastnosti s vynikající chemickou odolností vůči kyselinám, alifatickým 

i aromatickým rozpouštědlům a chlorovaným rozpouštědlům. Lze jej použít i na silně 

oxidující látky. Není odolný vůči silně zásaditým aminům a alkáliím. Vykazuje dobrou 

mechanickou pevnost, tuhost a odolnost proti tečení při vysoké maximální přípustné provozní 

teplotě (150°C), vynikající hydrolytickou odolnost, vynikající odolnost proti vlivům počasí, 

UV záření a pronikavé radiaci, dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení, dobré 

elektroizolační vlastnosti. Je fyziologicky inertní (vhodný i pro styk s potravinami), má velmi 

dobrou rozměrovou stálost a inherentní nízkou hořlavost. Polymerní řetězec 

polyvinylidenfluoridu je velmi podobný teflonu (PTFE), avšak neobsahuje takové množství 

fluoru. 

Má široký tlakový i teplotní rozsah, vynikající rázovou houževnatost i za nízkých 

teplot a vynikající otěruvzdornost. Komponenty z PVDF lze použít pro teploty od –20 °C 

do +140 °C. dodávají se v tlakových řadách PN 6, PN 10 a PN 16. 

Materiál PVDF je určen především pro rozvody v chemickém průmyslu, farmacii, pro 

rozvody superčistých médií apod. Plastové komponenty PVDF se spojují polyfúzním 

svařováním nebo svařováním natupo. 
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A4.2  Technické parametry materiálů plastových potrubí 

 PVC-U PVC-C ABS PVDF 

Provozní teplota 

(°C) 
0 ÷ 60 0 ÷ 90 –40 ÷ 60 –20 ÷ 140 

Měrná hmotnost 

(kgm
–3

) 
1 400 1 500 ~1 030 

1)
 ~1 780 

2)
 

Povrchová energie 

(mJm
–2

) 
39 39 35 30 ÷ 35 

Koef. délkové roztažnosti 

(mmm
–1
K

–1
) 

0,08 0,07 0,1 0,12 ÷ 0,18 
3)

 

Modul pružnosti v tahu 

(Nmm
–2

) 
3 000 

4)
 3 000 

4)
 1 800 

5)
 2 100 

6)
 

Střední nasákavost 

(%) 
0,2 0,2 0,2 0,05 

Povrchová úprava 

vnitřního povrchu 

Drsnost povrchu 

k  0,007 mm 
Ra ≤ 0,5 µm

*
 

 

Pozn.: 
1)

 ISO 1183, 
2)

 ISO 1183/ASTM D 792, 
3)

 DIN 53752, 
4)

 DIN 53457, 
5)

 EN ISO 

527-1, 
6)

 ISO 527/ASTM D 790 

 
*
 pro komponenty vyrobené vstřikováním, protlačováním 
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A5.1  Naměřené a vypočítané hodnoty tlakového spádu pro jednotlivá potrubí 

Pozinkované potrubí 

Naměřené hodnoty Vypočítané hodnoty 

t V p Qv Qv Qv v Re 

(s) (l) (Pa) (ls
–1

) (lmin
–1

) (m
3
s

–1
) (ms

–1
) (1) 

58,42 1,870 900 0,0320 1,9206 3,2010
–5 0,2830 3 380 

65,09 1,900 805 0,0292 1,7514 2,9210
–5 0,2581 3 082 

70,83 1,930 720 0,0272 1,6349 2,7210
–5 0,2409 2 877 

81,63 1,925 640 0,0236 1,4149 2,3610
–5 0,2085 2 490 

89,49 1,940 600 0,0217 1,3007 2,1710
–5 0,1917 2 289 

97,25 1,915 540 0,0197 1,1815 1,9710
–5 0,1741 2 079 

56,32 0,990 450 0,0176 1,0547 1,7610
–5 0,1554 1 856 

52,32 0,965 350 0,0184 1,1067 1,8410
–5 0,1631 1 948 

59,50 0,990 255 0,0166 0,9983 1,6610
–5 0,1471 1 757 

67,18 0,995 192,5 0,0148 0,8887 1,4810
–5 0,1310 1 564 

65,37 0,820 143 0,0125 0,7526 1,2510
–5 0,1109 1 325 

81,30 0,855 103 0,0105 0,6310 1,0510
–5 0,0930 1 111 

89,68 0,760 69 0,0085 0,5085 8,4710
–6 0,0749 895 

69,31 0,470 40,3 0,0068 0,4069 6,7810
–6 0,0600 716 

 

PVC-U potrubí 

Naměřené hodnoty Vypočítané hodnoty 

t V p Qv Qv Qv v Re 

(s) (l) (Pa) (ls
–1

) (lmin
–1

) (m
3
s

–1
) (ms

–1
) (1) 

40,46 1,940 880 0,0479 2,8769 4,7910
–5 0,3970 4 900 

42,79 1,920 845 0,0449 2,6922 4,4910
–5 0,3716 4 585 

45,74 1,920 765 0,0420 2,5186 4,2010
–5 0,3476 4 290 

45,59 1,955 620 0,0429 2,5729 4,2910
–5 0,3551 4 382 

45,76 1,960 550 0,0428 2,5699 4,2810
–5 0,3547 4 377 

48,82 1,940 410 0,0397 2,3843 3,9710
–5 0,3291 4 061 

54,98 1,940 357 0,0353 2,1171 3,5310
–5 0,2922 3 606 

63,15 1,945 309 0,0308 1,8480 3,0810
–5 0,2550 3 147 

76,16 1,920 255 0,0252 1,5126 2,5210
–5 0,2088 2 576 

95,30 1,955 208 0,0205 1,2308 2,0510
–5 0,1699 2 096 

115,21 1,865 165,3 0,0162 0,9713 1,6210
–5 0,1340 1 654 

123,65 1,320 108,8 0,0107 0,6405 1,0710
–5 0,0884 1 091 

137,92 0,820 63,5 0,0059 0,3567 5,9510
–6 0,0492 608 

114,57 0,430 40,1 0,0038 0,2252 3,7510
–6 0,0311 384 
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PVC-C potrubí 

Naměřené hodnoty Vypočítané hodnoty 

t V p Qv Qv Qv v Re 

(s) (l) (Pa) (ls
–1

) (lmin
–1

) (m
3
s

–1
) (ms

–1
) (1) 

43,92 1,940 1 100 0,0442 2,6503 4,4210
–5 0,3658 4 514 

47,36 1,950 1 050 0,0412 2,4704 4,1210
–5 0,3409 4 208 

49,14 1,850 960 0,0376 2,2589 3,7610
–5 0,3117 3 847 

41,39 1,920 800 0,0464 2,7833 4,6410
–5 0,3841 4 740 

47,90 1,925 710 0,0402 2,4113 4,0210
–5 0,3328 4 107 

50,99 1,940 620 0,0380 2,2828 3,8010
–5 0,3151 3 888 

55,28 1,980 535 0,0358 2,1491 3,5810
–5 0,2966 3 660 

62,27 1,930 510 0,0310 1,8596 3,1010
–5 0,2567 3 167 

67,16 1,900 450 0,0283 1,6974 2,8310
–5 0,2343 2 891 

66,88 1,665 385 0,0249 1,4937 2,4910
–5 0,2062 2 544 

79,52 1,740 310 0,0219 1,3129 2,1910
–5 0,1812 2 236 

47,41 0,945 270 0,0199 1,1960 1,9910
–5 0,1651 2 037 

55,53 0,960 237 0,0173 1,0373 1,7310
–5 0,1432 1 767 

64,08 0,855 149,7 0,0133 0,8006 1,3310
–5 0,1105 1 363 

77,29 0,775 111 0,0100 0,6016 1,0010
–5 0,0830 1 025 

77,20 0,555 82 0,0072 0,4313 7,1910
–6 0,0595 735 

100,12 0,515 60,1 0,0051 0,3086 5,1410
–6 0,0426 526 

 

ABS potrubí 

Naměřené hodnoty Vypočítané hodnoty 

t V p Qv Qv Qv v Re 

(s) (l) (Pa) (ls
–1

) (lmin
–1

) (m
3
s

–1
) (ms

–1
) (1) 

53,16 1,890 792 0,0356 2,1332 3,5610
–5 0,2944 3 633 

52,29 1,915 685 0,0366 2,1974 3,6610
–5 0,3033 3 742 

49,78 1,900 550 0,0382 2,2901 3,8210
–5 0,3161 3 900 

59,10 1,940 465 0,0328 1,9695 3,2810
–5 0,2718 3 354 

60,53 1,915 380 0,0316 1,8982 3,1610
–5 0,2620 3 233 

69,17 1,920 310 0,0278 1,6655 2,7810
–5 0,2299 2 837 

81,16 1,880 250 0,0232 1,3898 2,3210
–5 0,1918 2 367 

51,24 0,965 202 0,0188 1,1300 1,8810
–5 0,1559 1 925 

72,71 0,975 145 0,0134 0,8046 1,3410
–5 0,1110 1 370 

67,43 0,750 119 0,0111 0,6674 1,1110
–5 0,0921 1 137 

58,03 0,575 108,3 0,0099 0,5945 9,9110
–6 0,0821 1 013 

76,66 0,550 80,1 0,0072 0,4305 7,1710
–6 0,0594 733 

81,90 0,510 70,5 0,0062 0,3736 6,2310
–6 0,0516 636 

96,11 0,330 40,8 0,0034 0,2060 3,4310
–6 0,0284 351 
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PVDF potrubí 

Naměřené hodnoty Vypočítané hodnoty 

t V p Qv Qv Qv v Re 

(s) (l) (Pa) (ls
–1

) (lmin
–1

) (m
3
s

–1
) (ms

–1
) (1) 

43,62 1,870 922 0,0429 2,5722 4,2910
–5 0,3667 4 453 

48,20 1,940 850 0,0402 2,4149 4,0210
–5 0,3443 4 180 

47,21 1,990 690 0,0422 2,5291 4,2210
–5 0,3606 4 378 

56,58 1,900 580 0,0336 2,0148 3,3610
–5 0,2873 3 488 

60,91 1,935 505 0,0318 1,9061 3,1810
–5 0,2718 3 300 

65,01 1,930 403 0,0297 1,7813 2,9710
–5 0,2540 3 083 

68,46 1,920 315 0,0280 1,6827 2,8010
–5 0,2399 2 913 

75,01 1,940 264 0,0259 1,5518 2,5910
–5 0,2212 2 686 

93,27 1,900 207 0,0204 1,2223 2,0410
–5 0,1743 2 116 

59,15 0,980 169,2 0,0166 0,9941 1,6610
–5 0,1417 1 721 

71,95 0,970 137,5 0,0135 0,8089 1,3510
–5 0,1153 1 400 

93,70 0,915 100,2 0,0098 0,5859 9,7710
–6 0,0835 1 014 

132,48 0,575 46 0,0043 0,2604 4,3410
–6 0,0371 451 
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A5.2  Hodnoty rychlostí v potrubí pro sestrojení rychlostních profilů z teoretických 

výpočtů a z programu FLUENT při Re  1 500 

Teorie FLUENT 

Poloměr no slip 
k  0,8 

Pasm
–1

 

k  0,01 

Pasm
–1

 
Poloměr no slip 

k  0,8 

Pasm
–1

 

k  0,01 

Pasm
–1

 

r v r v 

(m) (ms
–1

) (m) (ms
–1

) 

–0,0075 0 0,0407 0,0982 –0,0075 0 0,0406 0,0985 

–0,0070 0,0257 0,0564 0,0987 –0,0074 0,0027 0,0422 0,0985 

–0,0065 0,0495 0,0710 0,0991 –0,0074 0,0045 0,0433 0,0985 

–0,0060 0,0717 0,0845 0,0995 –0,0073 0,0119 0,0476 0,0987 

–0,0055 0,0920 0,0970 0,0999 –0,0071 0,0194 0,0521 0,0988 

–0,0050 0,1106 0,1084 0,1003 –0,0070 0,0283 0,0573 0,0990 

–0,0045 0,1274 0,1186 0,1006 –0,0068 0,0387 0,0635 0,0991 

–0,0040 0,1424 0,1278 0,1008 –0,0065 0,0508 0,0706 0,0993 

–0,0035 0,1557 0,1360 0,1011 –0,0062 0,0646 0,0787 0,0996 

–0,0030 0,1672 0,1430 0,1013 –0,0058 0,0804 0,0880 0,0998 

–0,0025 0,1769 0,1490 0,1015 –0,0054 0,0981 0,0984 0,1001 

–0,0020 0,1849 0,1538 0,1016 –0,0049 0,1174 0,1097 0,1003 

–0,0015 0,1911 0,1576 0,1017 –0,0043 0,1374 0,1213 0,1006 

–0,0010 0,1955 0,1603 0,1018 –0,0037 0,1548 0,1314 0,1008 

–0,0005 0,1982 0,1619 0,1019 –0,0031 0,1691 0,1397 0,1009 

0 0,1990 0,1625 0,1019 –0,0025 0,1794 0,1456 0,1010 

0,0005 0,1982 0,1619 0,1019 –0,0021 0,1875 0,1503 0,1011 

0,0010 0,1955 0,1603 0,1018 –0,0019 0,1894 0,1514 0,1011 

0,0015 0,1911 0,1576 0,1017 –0,0012 0,1974 0,1560 0,1012 

0,0020 0,1849 0,1538 0,1016 –0,0010 0,1993 0,1570 0,1012 

0,0025 0,1769 0,1490 0,1015 –0,0006 0,2016 0,1584 0,1012 

0,0030 0,1672 0,1430 0,1013 0 0,2027 0,1590 0,1012 

0,0035 0,1557 0,1360 0,1011 0,0006 0,2017 0,1585 0,1012 

0,0040 0,1424 0,1278 0,1008 0,0007 0,2010 0,1581 0,1012 

0,0045 0,1274 0,1186 0,1006 0,0012 0,1978 0,1563 0,1012 

0,0050 0,1106 0,1084 0,1003 0,0018 0,1906 0,1521 0,1011 

0,0055 0,0920 0,0970 0,0999 0,0024 0,1808 0,1465 0,1011 

0,0060 0,0717 0,0845 0,0995 0,0030 0,1697 0,1401 0,1010 

0,0065 0,0495 0,0710 0,0991 0,0036 0,1561 0,1323 0,1008 

0,0070 0,0257 0,0564 0,0987 0,0042 0,1391 0,1224 0,1006 

0,0075 0 0,0407 0,0982 0,0048 0,1189 0,1106 0,1004 

    0,0049 0,1170 0,1095 0,1003 

    0,0054 0,0977 0,0982 0,1001 

    0,0058 0,0801 0,0878 0,0998 

    0,0062 0,0644 0,0786 0,0996 

    0,0065 0,0506 0,0704 0,0993 
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Pokračování tabulky:     

    0,0068 0,0386 0,0633 0,0991 

    0,0070 0,0282 0,0572 0,0990 

    0,0071 0,0194 0,0520 0,0988 

    0,0073 0,0118 0,0475 0,0987 

    0,0074 0,0045 0,0432 0,0985 

    0,0074 0,0027 0,0421 0,0985 

    0,0075 0 0,0405 0,0985 
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A5.3  Hodnoty smykového napětí v potrubí z teoretických výpočtů 

a z programu FLUENT při Re  1 500 

Teorie 

Poloměr no slip 
k  0,8 

Pasm
–1

 

k  0,01 

Pasm
–1

 

r w 

(m) (Pa) 

0,0075 5,1510
–2

 3,2610
–2

 9,8210
–4

 

 

FLUENT 

Poloměr no slip 
k  0,8 

Pasm
–1

 

k  0,01 

Pasm
–1

 

r 

(m) (Pa) 

0,0075 5,5210
–2 3,1510

–2
 9,6910

–4
 

0,0071 5,0910
–2 3,0510

–2
 9,3610

–4
 

0,0068 4,7910
–2 2,8810

–2
 8,7910

–4
 

0,0064 4,5210
–2 2,7210

–2
 8,2810

–4
 

0,0060 4,2610
–2 2,5710

–2
 7,7710

–4
 

0,0056 3,9910
–2 2,4110

–2
 7,2610

–4
 

0,0053 3,7310
–2 2,2510

–2
 6,7510

–4
 

0,0049 3,4610
–2 2,0910

–2
 6,2510

–4
 

0,0045 3,1910
–2 1,9310

–2
 5,7510

–4
 

0,0041 2,9310
–2 1,7610

–2
 5,2510

–4
 

0,0038 2,6610
–2

 1,6010
–2

 4,7510
–4

 

0,0034 2,3910
–2

 1,4410
–2

 4,2610
–4

 

0,0030 2,1210
–2

 1,2710
–2

 3,7710
–4

 

0,0026 1,8610
–2

 1,1110
–2

 3,2910
–4

 

0,0023 1,5910
–2

 9,4910
–3

 2,8010
–4

 

0,0019 1,3210
–2

 7,8810
–3

 2,3210
–4

 

0,0015 1,0510
–2

 6,2710
–3

 1,8410
–4

 

0,0011 7,8010
–3

 4,6510
–3

 1,3710
–4

 

0,0008 5,1710
–3

 3,0610
–3

 9,0410
–5

 

0,0004 1,3510
–3

 8,4710
–4

 2,3910
–5

 

0 3,8810
–4

 2,9510
–4

 7,0410
–6
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A5.4  Hodnoty tlakového spádu z teoretických výpočtů 

a z programu FLUENT při Re  1 500 

Adhezní součinitel 

k 

Teorie FLUENT 

p pinlet poutlet p 

(Pasm
–1

) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 

no slip 14,20 14,93 –2,2210
–3 14,93 

25 13,97 14,62 –1,9310
–3 14,62 

15 13,77 14,41 –2,1110
–3 14,41 

10 13,54 14,16 –2,4110
–3 14,16 

7 13,25 13,84 –2,8510
–3 13,85 

5 12,89 13,45 –3,4510
–3 13,45 

3 12,11 12,60 –4,6310
–3 12,61 

2,5 11,75 12,22 –5,0810
–3 12,23 

2 11,25 11,69 –5,5910
–3 11,69 

1,5 10,52 10,90 –6,1310
–3 10,90 

1 9,29 9,60 –6,5010
–3 9,61 

0,8 8,55 8,81 –6,4810
–3 8,82 

0,7 8,09 8,33 –6,3910
–3 8,33 

0,6 7,54 7,75 –6,2210
–3 7,76 

0,5 6,89 7,07 –5,9510
–3 7,08 

0,4 6,10 6,23 –5,2310
–3 6,23 

0,3 5,13 5,17 –4,4810
–3 5,17 

0,2 3,88 3,87 –3,9710
–3 3,88 

0,1 2,25 2,21 –2,4710
–3 2,21 

0,05 1,22 1,18 –1,5010
–3 1,18 

0,01 0,26 0,24 –8,1310
–4 0,24 
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A5.5  Závislost smykového napětí na stěně na Reynoldsově čísle pro různě smáčivé stěny 

dle teoretických výpočtů 
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A5.6  Teoretické hodnoty tlakového spádu v závislosti na Reynoldsově čísle pro PVDF 

potrubí o měřené délce 4 m se smáčivou a částečně smáčivou stěnou 

PVDF 

d  0,0122 m 

Re 
Smáčivá stěna 

Částečně smáčivá stěna 

k  1,6 Pasm
–1

 

p 

(1) (Pa) 

1 49,03 49,01 

100 56,07 54,00 

200 63,17 59,03 

300 70,27 64,07 

400 77,38 69,10 

500 84,48 74,13 

600 91,59 79,17 

700 98,69 84,20 

800 105,80 89,24 

900 112,90 94,27 

1000 120,00 99,31 

1100 127,11 104,34 

1200 134,21 109,38 

1300 141,32 114,41 

1400 148,42 119,45 

1500 155,52 124,48 

1600 162,63 129,52 

1700 169,73 134,55 

1800 176,84 139,59 

1900 183,94 144,62 

2000 191,05 149,65 

2100 198,15 154,69 

2200 205,25 159,72 

2300 212,36 164,76 

2400 219,46 169,79 

2500 226,57 174,83 
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A5.7  Teoretické hodnoty tlakového spádu v závislosti na adhezním součiniteli k 

pro měřená potrubí o délce 4 m se smáčivou a částečně smáčivou stěnou při Re  1 000 

Adhezní 

součinitel k 

PVDF PVC-U, PVC-C, ABS 

d  0,0122 m d  0,0124 m 

p 

(Pasm
–1

) (Pa) 

no slip 120,00 116,62 

25 118,18 114,91 

22,5 117,99 114,73 

20 117,74 114,50 

17,5 117,43 114,21 

15 117,02 113,82 

12,5 116,45 113,29 

10 115,62 112,51 

7,5 114,28 111,25 

5 111,75 108,87 

4 109,97 107,20 

3 107,23 104,62 

2 102,42 100,08 

1 91,82 90,04 

0,5 79,64 78,45 

0,3 71,22 70,39 

0,2 65,53 64,94 

0,1 58,34 58,02 

0,05 53,98 53,81 

0,02 51,06 50,99 

0,01 50,03 49,99 

0,0001 48,97 48,97 

0,000001 48,96 48,96 
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A6.1  Fyzikální experiment – kapky vody na nakloněné částečně smáčivé stěně 

Kapky vody na vzorku dřeva ošetřeném plazmovým nástřikem. 
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A6.2  Tvar kapek s různými kontaktními úhly (30°, 75°, 90°, 150°) a výpočtová oblast 

v programu FLUENT 

Prvotní rozvaha o velikosti kapek s různými kontaktními úhly: 

 

 

Výpočtová oblast v programu FLUENT: 

V detailu kapka s kontaktním úhlem 75° na částečně smáčivé stěně nakloněné o 20° 

v čase 0,6 s své dráhy. 

  

Monitorovací místa 
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A6.3  Pohyb kapek s různými kontaktními úhly (30°, 75°, 90°, 150°) na smáčivé rovině 

nakloněné o 45° s uvažováním tíhového zrychlení 

 

Pozn.: Žlutě vyznačené body – rozpad kapky na více menších kapek. 
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A6.4  Rychlost kapek s kontaktním úhlem 75° na smáčivé stěně dlouhé 1 m, nakloněné 

o 45°, při použití různých přístupů modelování proudění u stěny 
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A6.5  Srovnání rychlostí kapek vyhodnocených z programu FLUENT 

pro 2D a 3D kapku na dráze 0,6 m 
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A6.6  Rychlost a dráha kapky na částečně smáčivé stěně (k  0,3 Pasm
–1

) vypočítaná 

z teoretických vztahů a vyhodnocená z programu FLUENT 

Teorie 

Čas Dráha Rychlost 

t sx 1  vx 1  

(s) (m) (ms
–1

) 

0 0 0 

0,05 0,0039 0,1572 

0,10 0,0157 0,3124 

0,15 0,0351 0,4656 

0,20 0,0622 0,6167 

0,25 0,0968 0,7659 

0,30 0,1388 0,9132 

0,35 0,1881 1,0585 

0,40 0,2446 1,2019 

0,45 0,3082 1,3435 

0,50 0,3789 1,4832 

0,55 0,4565 1,6211 

0,60 0,5410 1,7572 

0,65 0,6322 1,8915 

0,70 0,7301 2,0241 

0,75 0,8346 2,1550 

0,80 0,9456 2,2841 

0,82 0,9918 2,3353 

0,85 1,0630 2,4116 

0,90 1,1867 2,5374 

0,95 1,3167 2,6615 

1 1,4528 2,7841 
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FLUENT Výpočet 

Monitory 

Čas Dráha 
Změna 

času 

Změna 

dráhy 
Rychlost 

t sx 1  dt 1dx  vx 1  

(s) (m) (s) (m) (ms
–1

) 

1 0,0668 0,020 – – – 

2 0,0864 0,025 0,0196 0,005 0,2551 

3 0,1023 0,030 0,0159 0,005 0,3145 

4 0,1163 0,035 0,0140 0,005 0,3571 

5 0,1288 0,040 0,0125 0,005 0,4000 

6 0,1399 0,045 0,0111 0,005 0,4505 

7 0,1508 0,050 0,0109 0,005 0,4587 

8 0,1605 0,055 0,0097 0,005 0,5155 

9 0,1697 0,060 0,0092 0,005 0,5435 

10 0,1787 0,065 0,0090 0,005 0,5556 

11 0,1871 0,070 0,0084 0,005 0,5952 

12 0,1951 0,075 0,0080 0,005 0,6250 

13 0,2028 0,080 0,0077 0,005 0,6494 

14 0,2104 0,085 0,0076 0,005 0,6579 

15 0,2177 0,090 0,0073 0,005 0,6849 

16 0,2246 0,095 0,0069 0,005 0,7246 

17 0,2314 0,10 0,0068 0,005 0,7353 

18 0,2913 0,15 0,0599 0,05 0,8347 

19 0,3414 0,20 0,0501 0,05 0,9980 

20 0,3854 0,25 0,0440 0,05 1,1364 

21 0,4253 0,30 0,0399 0,05 1,2531 

22 0,4621 0,35 0,0368 0,05 1,3587 

23 0,4965 0,40 0,0344 0,05 1,4535 

24 0,5290 0,45 0,0325 0,05 1,5385 

25 0,5598 0,50 0,0308 0,05 1,6234 

26 0,5893 0,55 0,0295 0,05 1,6949 

27 0,6176 0,60 0,0283 0,05 1,7668 

28 0,6449 0,65 0,0273 0,05 1,8315 

29 0,6714 0,70 0,0265 0,05 1,8868 

30 0,6970 0,75 0,0256 0,05 1,9531 

31 0,7219 0,80 0,0249 0,05 2,0080 

32 0,7462 0,85 0,0243 0,05 2,0576 

33 0,7698 0,90 0,0236 0,05 2,1186 

34 0,7929 0,95 0,0231 0,05 2,1645 

35 0,8155 1 0,0226 0,05 2,2124 
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A7.1  Hodnoty statického tlaku v Lavalově dýze naměřené při fyzikálním experimentu 

Naměřené hodnoty statického tlaku Přepočítané hodnoty statického tlaku 

Čas Senzor A Senzor B Senzor C Čas 0,01 m 0,025 m 0,04 m 

t psrel t psabs 

(ms) (bar) (s) (Pa) 

0 –0,948 –0,87 –0,398 0 2 593,68 10 393,68 57 593,68 

0,5 –0,948 –0,87 –0,398 0,0005 2 593,68 10 393,68 57 593,68 

1,0 –0,947 –0,869 –0,404 0,0010 2 693,68 10 493,68 56 993,68 

1,5 –0,947 –0,872 –0,400 0,0015 2 693,68 10 193,68 57 393,68 

2,0 –0,947 –0,866 –0,396 0,0020 2 693,68 10 793,68 57 793,68 

2,5 –0,946 –0,868 –0,391 0,0025 2 793,68 10 593,68 58 293,68 

3,0 –0,947 –0,866 –0,391 0,0030 2 693,68 10 793,68 58 293,68 

3,5 –0,947 –0,866 –0,385 0,0035 2 693,68 10 793,68 58 893,68 

4,0 –0,947 –0,866 –0,381 0,0040 2 693,68 10 793,68 59 293,68 

4,5 –0,948 –0,866 –0,379 0,0045 2 593,68 10 793,68 59 493,68 

5,0 –0,948 –0,867 –0,379 0,0050 2 593,68 10 693,68 59 493,68 

5,5 –0,948 –0,866 –0,383 0,0055 2 593,68 10 793,68 59 093,68 

6,0 –0,947 –0,866 –0,387 0,0060 2 693,68 10 793,68 58 693,68 

6,5 –0,948 –0,866 –0,395 0,0065 2 593,68 10 793,68 57 893,68 

7,0 –0,947 –0,867 –0,399 0,0070 2 693,68 10 693,68 57 493,68 

7,5 –0,947 –0,866 –0,407 0,0075 2 693,68 10 793,68 56 693,68 

8,0 –0,947 –0,866 –0,407 0,0080 2 693,68 10 793,68 56 693,68 

8,5 –0,947 –0,865 –0,406 0,0085 2 693,68 10 893,68 56 793,68 

9,0 –0,946 –0,864 –0,404 0,0090 2 793,68 10 993,68 56 993,68 

9,5 –0,945 –0,866 –0,399 0,0095 2 893,68 10 793,68 57 493,68 

10 –0,946 –0,864 –0,396 0,0100 2 793,68 10 993,68 57 793,68 

 

Pozn.: V tabulce je přepočet prvních 21 naměřených hodnot statického tlaku 

z celkových 120 000 naměřených hodnot. 

Vzorkovací frekvence měřicího přístroje 0,5 m, měření tlaku po dobu 60 s. 

Hmotnostní průtok vody 3 kgs
–1

. 

Atmosférický tlak v místnosti naměřen 97 393,68 Pa. 
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A7.2  Objem vody a páry v Lavalově dýze při různé smáčivosti stěny 

Adhezní 

součinitel k 

V 

(m
3
) 

(Pasm
–1

) voda pára 

no slip 1,70862610
–3

 6,33921210
–7

 

15 1,70821410
–3

 1,04630510
–6

 

5 1,70830510
–3

 9,54877410
–7

 

2 1,70694110
–3

 2,31895710
–6

 

 

Pozn.: Objem Lavalovy dýzy je 1,7092610
–3 

m
3
. 
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A7.3  Hodnoty numericky vypočítaných rychlostí v dýze z programu FLUENT 

pro sestrojení rychlostních profilů 

Poloměr no slip 
k  20 

Pasm
–1

 

k  15 

Pasm
–1

 

k  5 

Pasm
–1

 

k  2 

Pasm
–1

 
 = 0 Pa 

r v 

(m) (ms
–1

) 

0 1,6037 1,5850 1,5788 1,5601 1,5463 1,5312 

0,0010 1,6037 1,5850 1,5788 1,5600 1,5463 1,5312 

0,0020 1,6035 1,5848 1,5786 1,5600 1,5463 1,5311 

0,0030 1,6032 1,5846 1,5784 1,5599 1,5462 1,5311 

0,0040 1,6027 1,5843 1,5782 1,5597 1,5461 1,5311 

0,0050 1,6022 1,5839 1,5778 1,5595 1,5460 1,5311 

0,0060 1,6014 1,5834 1,5774 1,5593 1,5459 1,5310 

0,0070 1,6005 1,5827 1,5768 1,5590 1,5457 1,5310 

0,0080 1,5994 1,5819 1,5762 1,5586 1,5455 1,5309 

0,0090 1,5981 1,5810 1,5754 1,5582 1,5453 1,5309 

0,0100 1,5966 1,5800 1,5745 1,5577 1,5450 1,5308 

0,0110 1,5949 1,5787 1,5734 1,5571 1,5447 1,5308 

0,0120 1,5928 1,5773 1,5722 1,5564 1,5443 1,5307 

0,0130 1,5904 1,5755 1,5707 1,5556 1,5439 1,5307 

0,0140 1,5876 1,5735 1,5690 1,5546 1,5434 1,5306 

0,0150 1,5843 1,5711 1,5670 1,5535 1,5428 1,5306 

0,0160 1,5803 1,5683 1,5646 1,5522 1,5421 1,5305 

0,0170 1,5755 1,5649 1,5617 1,5506 1,5413 1,5305 

0,0180 1,5697 1,5607 1,5582 1,5487 1,5404 1,5304 

0,0190 1,5624 1,5555 1,5538 1,5462 1,5391 1,5304 

0,0200 1,5530 1,5487 1,5481 1,5430 1,5376 1,5304 

0,0210 1,5403 1,5395 1,5404 1,5387 1,5355 1,5304 

0,0220 1,5213 1,5258 1,5289 1,5322 1,5323 1,5303 

0,0230 1,4855 1,4997 1,5072 1,5199 1,5265 1,5303 

0,0230 1,4855 1,4997 1,5072 1,5199 1,5265 1,5303 

0,0235 1,4620 1,4824 1,4928 1,5117 1,5226 1,5303 

0,0240 1,4029 1,4373 1,4545 1,4890 1,5118 1,5303 

0,0240 1,4029 1,4373 1,4545 1,4890 1,5118 1,5303 

0,0243 1,3613 1,4039 1,4254 1,4708 1,5029 1,5303 

0,0245 1,2676 1,3254 1,3532 1,4216 1,4770 1,5303 

0,0248 1,0352 1,1209 1,1477 1,2575 1,3718 1,5304 

0,0248 1,0352 1,1209 1,1477 1,2575 1,3718 1,5304 

0,0249 0,7280 0,9005 0,9005 1,0794 1,2615 1,5304 

0,0250 0 0,7173 0,6915 0,9330 1,1724 1,5304 

 


