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Seznam použitých značek a symbolů 

a  obecný vektor 

A koeficient (1) 
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B koeficient (1) 

c absolutní rychlost (ms
-1
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c1 absolutní rychlost na vstupu do oběžného kola (ms
-1

) 

c2 absolutní rychlost na výstupu z oběžného kola (ms
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cm meridiánová rychlost (ms
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cu unášivá absolutní rychlosti (ms
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fx,y,z složky vnějších objemových sil (N) 
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-2
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Gk produkce kv důsledku středního gradientu rychlosti (kgm
-1
s

-3
) 

G produkce kv důsledku středního gradientu rychlosti (kgm
-3
s

-2
) 

kG
~

 modifikovaná produkce k pro k – w SST model (kgm
-1
s

-3
) 

hs sací výška (m) 
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pv tlak na výtlaku čerpadla (Pa) 

Qv objemový průtok (m
3
s

-1
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3
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) 
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S plocha (m
2
) 

S rychlost deformace (s
-1

) 

Sk zdrojový člen definovaný uživatelem (kgm
-1
s

-3
) 

 S zdrojový člen definovaný uživatelem (kgm
-3
s

-2
) 

t čas (s) 

t časový krok (s) 

T absolutní teplota (K) 

u unášivá rychlost (ms
-1

) 
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u složka rychlosti (ms
-1

) 

u1 unášivá rychlost na vstupu do oběžného kola (ms
-1

) 

u2 unášivá rychlost na výstupu z oběžného kola (ms
-1

) 

v relativní rychlost (ms
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v1 relativní rychlost na vstupu do oběžného kola (ms
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) 
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Yk disipace k v důsledku turbulence (kgm
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-3
) 

Y disipace v důsledku turbulence (kgm
-3
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-2
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Yt teoretická měrná energie (Jkg
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) 
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2
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-1
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*
 koeficient tlumení turb. viskozity (1) 

1 úhel sevřený relativní a unášivou rychlostí na vstupu do O.K (°) 

2 úhel sevřený relativní a unášivou rychlostí na výstupu z O.K (°) 

 rychlost disipace (m
2
s

-3
) 

k,  difuzivita k a  (Pas) 

c celková účinnost  (1) 

h hydraulická účinnost (1) 

  koeficient (1) 

  dynamická viskozita (Pas) 
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t  turbulentní viskozita (Pas) 

  kinematická viskozita (m
2
s

-1
) 

t  turbulentní kinematická viskozita (m
2
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-1
) 

 hustota (kgm
-3

) 

k,  turbulentní Prandtlova čísla pro k a  (1) 

r  viskózní napětí (Pa) 

 specifický poměr disipace (s
-1

) 

 úhlová rychlost (rads
-1

) 

Indexy: 

i složka vektoru (1) 

j sčítací index (1) 
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Úvod 

Již ve starověku bylo zapotřebí dopravovat vodu na různá místa. K tomu sloužily 

například vrátky, většinou poháněné lidskou silou, nebo později silou tažných zvířat. 

Později se začaly vyskytovat aplikace využívající například sílu větru nebo proudící vody. 

Takto získaná energie se přeměňovala na energii mechanickou, kterou využívaly mlýny 

nebo jednoduché buchary. Dlouhá léta se pak vodní kola držela ustálené koncepce 

osvědčené v praxi. Teprve mnohem později se začala vodní kola stávat předmětem zájmu 

konstruktérů a inženýrů, zlepšovali jejich konstrukci a tvar, přičemž využívali zákonitosti 

hydrodynamiky a konstrukční výpočty. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

nastává éra technologického rozvoje a vznik prvních vodních turbín. 

Snaha o zdokonalování parametrů energetických strojů přetrvává dodnes. 

Vzhledem k ohleduplnosti na životní prostředí a úspory energií jsou kladeny požadavky 

na dosahování vysokých účinností daných strojů. S tímto trendem souvisí velké investice 

do zdokonalování současných konstrukcí. 

Tento trend zasáhl i čerpací techniku, v dnešní době se setkáváme s aplikacemi, 

které svým výkonem dosahují až stovek megawatt při účinnostech nad 90%. Požadavky 

jsou kladeny především na zmíněnou účinnost, ale i stabilní charakteristiku, kavitační 

vlastnosti, životnost a tím i spolehlivost atd. Především konkurenční prostředí firem, které 

se zabývají výrobou čerpadel, nutí výrobce snižovat dobu potřebnou k realizaci nových 

koncepcí na minimum s vynaložením minimálních finančních prostředků. Hydraulický 

návrh čerpadla a jeho částí zajišťuje především výslednou geometrii jednotlivých částí 

čerpadla, aby bylo možné předat požadované množství energie kapalině s co největší 

účinností. Vzhledem k prostorovému proudění a vzájemnému působení geometrických 

a hydraulických parametrů je výpočet značně složitý. 

S rozvojem výpočetní techniky je možné využívat simulační programy, které 

umožňují řešit proudění v zadané geometrii. Takovéto programy využívají 

pro trojrozměrné proudění především Navier - Stokesovy rovnice. 

Právě řešením podoby proudění ve 3D geometriích se zabývá metoda CFD – 

„Computional Fluid Dynamics“. Tato metoda umožňuje zachytit dynamické účinky 

proudění v čerpadle, vlastní interakci oběžného kola s difuzorem a dále stanovit například 

objemovou účinnost či ztráty třením na discích hydrodynamického čerpadla. Tento přístup 
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umožňuje zkrácení doby návrhu čerpadla pro požadované parametry bez nutnosti výroby 

modelů čerpadla. Díky teoretickému rozboru proudění uvnitř čerpadla lze totiž odhalit 

některé nepříznivé vlivy proudění jako víry, odtržení ap. 

Avšak CFD metody lze použít jen na danou geometrii čerpadla, pro samotný návrh 

geometrie čerpadla je nutno využít jiné přístupy. Lze tak spojit například CAD – CFD – 

CAM aplikace k přímému návrhu geometrie čerpadla, modelování proudění a přímý 

převod geometrie do souborů pro CNC stroje a tvorbu modelového čerpadla. Tyto metody 

jsou dnes velmi produktivní a umožňují dosahovat špičkových parametrů. 

 

Obr. 1  Kontury tlaku v hydrodynamickém čerpadle 

Obecně lze řešit proudění jako stacionární a nestacionární. Vzhledem k faktu, že 

oběžné kolo rotuje danou rychlostí, můžeme tvrdit, že proudění je vždy nestacionární. 

Avšak řešení nestacionárního proudění je ještě stále v dnešní době časově náročné. 

Pro získání rychlého přehledu o proudění v oběžném kole můžeme použít některé modely, 

které řeší tyto úlohy jako stacionární se zanedbáním některých dynamických jevů. 

Stacionární úlohy jsou několikanásobně rychlejší a produktivnější. 
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1  Hydrodynamická čerpadla 

1.1  Funkce čerpadla 

K dopravě kapaliny v čerpacím systému je za potřebí určité množství energie. Tuto 

energii je nutné v určitých případech dodávat. K tomuto účelu slouží v systému čerpadla, 

která pracují v čerpacím systému s potrubím. Lze říci, že čerpadlo je v systému prvkem 

aktivním, to znamená, že čerpadlo energii dodává a naopak potrubí v důsledku 

hydrodynamických odporů energii spotřebovává, jedná se tedy o prvek pasivní. Z hlediska 

přeměny energie v čerpadle samotném, můžeme rozdělit čerpadla na: 

 Čerpadla hydrostatická 

 Čerpadla hydrodynamická 

V našem případě se, jak již název kapitoly napovídá, budeme zabývat pouze čerpadly 

hydrodynamickými a to z důvodu, že simulace proudění bude provedena právě 

na hydrodynamickém čerpadle radiálního typu. 

  

      Obr.1.1 Hydrodynamické čerpadlo [16]         Obr.1.2  Hydrostatické čerpadlo [16] 
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1.2  Princip činnosti hydrodynamických čerpadel 

Hydrodynamická čerpadla lze definovat jako lopatkové stroje, kterými kontinuálně 

protéká dopravovaná kapalina během čerpacího procesu. Dopravovaná kapalina nejdříve 

vstupuje sacím hrdlem čerpadla, odtud se dostává do rotujícího oběžného kola, které 

navyšuje kinetickou energii kapaliny a již v oběžném kole dochází k přeměně této energie 

na energii tlakovou. Z oběžného kola vystupuje kapalina do bezlopatkové spirální skříně 

(obr. 1.12), popř. rozváděcího kola (obr. 1.11), kde dochází k další přeměně přebytečné 

pohybové energie na energii tlakovou, a odtud vystupuje kapalina výtlačným hrdlem ven 

z čerpadla. K navýšení tlaku dochází díky působení odstředivých sil a relativního proudění 

v kanálech. Proudění v rotujících kanálech vymezených oběžným kolem popisuje 

Bernoulliho rovnice: 

zogh
u

gh
vpu

gh
vp


2222

2

2
2

2

22

2

1
1

2

11


 

(1.1) 

 

kde je v1 – složka relativní rychlosti na vstupu do oběžného kola, 

 v2 – složka relativní rychlosti na výstupu z oběžného kola, 

 u1 – složka unášivé rychlosti na vstupu do oběžného kola, 

 u2 – složka unášivé rychlosti na výstupu z oběžného kola, 

 hzo – hydraulické ztráty spojené s průtokem kapaliny oběžným kolem.  

Kinematické poměry lze vyjádřit pomocí rychlostních trojúhelníků. Ty jsou tvořeny 

složkami rychlostí na vstupu a výstupu z oběžného kola. Absolutní rychlost je dána 

vektorovým součtem relativní a unášivé rychlosti. 

uvc


  (1.2) 

kde je c


 – vektor absolutní rychlosti, 

 v


 – vektor relativní rychlosti, 

 u


 – vektor unášivé rychlosti. 
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Obr. 1.3  Kinematické poměry na vstupu a výstupu z oběžného kola [16] 

D1 – vstupní průměr do oběžného kola, D2 – výstupní průměr oběžného kola, c – absolutní 

rychlost, v – relativní rychlost, u – unášivá rychlost, 

F1,2 – hybnostní síla 

Základnou rychlostního trojúhelníku je unášivá rychlost u, relativní rychlost v svírá 

se základnou úhel  a absolutní rychlost c svírá se základnou úhel . Další složkou je 

meridiánová rychlost cm, která tvoří výšku rychlostního trojúhelníku. Meridiánová rychlost 

přímo souvisí s velikostí průtoku dle rovnice kontinuity. Průmětem rychlosti absolutní 

do směru rychlosti unášivé dostaneme rychlost cu, což je hybná složka absolutní rychlosti 

a souvisí s teoretickou měrnou energií čerpadla dle Eulerovy čerpadlové rovnice: 

1122 uut cucuY   (1.3) 

kde u1,u2 – unášivá rychlost, 

 cu1,cu2 – hybná složka absolutní rychlosti. 

Tento vztah je ovšem zcela ideální za předpokladu, že čerpadlo má nekonečně 

velký počet nekonečně úzkých kanálů, které zajišťují dokonalé vedení nevazké kapaliny. 

Ve skutečnosti má čerpadlo daný počet lopatek, kapalina je vazká a vzhledem 

k prostornosti kanálů nedochází k dokonalému vedení kapaliny. Z tohoto faktu vyplývá, že 

skutečná měrná energie dodaná čerpadlem je vždy nižší, než kterou udává výše uvedený 

vztah. K upřesnění výpočtu skutečné měrné energie slouží výpočet zohledňující konečný 

počet lopatek a zahrnující ztráty v oběžném kole založený na řadě empirických vztahů. 
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1.3  Hlavní konstrukční části hydrodynamického čerpadla 

 Většinu částí hydrodynamického čerpadla lze uvažovat jako standardní strojní 

součásti. V této kapitole se budu zabývat pouze hlavními hydraulickými částmi 

hydrodynamického čerpadla, jedná se o části, které mají v čerpadle svůj charakteristický 

význam [2]. 

 

Obr. 1.4  Hlavní konstrukční části hydrodynamického čerpadla [9] 

1 – Oběžné kolo, 2 – Difuzor, 3 – Rotor, 4 – Ucpávky 

1.3.1  Oběžné kolo 

 Na oběžné kolo jsou kladeny požadavky, aby vyhovělo především podmínkám 

pevnosti, dobré slévatelnosti a obrobitelnosti. Technologie výroby spočívá většinou 

v odlévání oběžného kola. Jako konstrukční materiály lze volit šedou litinu, bronzy, 

ocelolitiny popř. pro menší rozměry oběžných kol výlisky z plastu nebo svařence 

z nerezových plechů. Volba materiálu závisí i na oblasti použití daného čerpadla, jelikož 

pokud pracuje čerpadlo s agresivními látkami např. v chemickém průmyslu, je třeba volit 

materiál, který podobným účinkům odolá. 
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 Pevnostní dimenzování oběžného kola je dosti složité. K tomuto faktu přispívá 

tvarová složitost lopatek, které jsou prostorově tvarované a působí na ně momenty 

od nerovnoměrného tlakového pole včetně dynamických účinků a odstředivých sil. 

Ve valné většině však není nutné realizovat pevnostní analýzu, jelikož z technologického 

hlediska jsou lopatky oběžného kola značně předimenzovány. Pevnostní výpočet má své 

opodstatnění u vysoce namáhaných oběžných kol, např. vysokootáčkové stroje. Pro 

extrémně zatížená oběžná kola je někdy nutné vytvořit model, na kterém se naměří 

namáhání lopatek a podle zákonitostí podobnosti se stanoví poměrně přesně výsledné 

namáhání. 

Podoba různých typů oběžných kol [9]: 

 

 Obr. 1.5  Radiální oběžné kolo s  Obr. 1.6  Radiální oběžné kolo se 

   nezborcenou plochou lopatek   zborcenými lopatkami 

 

 Obr. 1.7  Diagonální kolo s krycími  Obr. 1.8  Diagonální kolo bez krycích 

        disky a pevnými lopatkami       disků s naklápěcími lopatkami 

 

 Obr. 1.9  Jednokanálové uzavřené   Obr. 1.10  Vírové kolo (typ TURO) 

kolo 
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1.3.2  Difuzor čerpadla 

Difuzor hydrodynamického čerpadla zajišťuje transformaci kinetické energie 

za oběžným kolem na energii tlakovou. Tvar difuzoru čerpadla má rozhodující vliv na tvar 

tělesa čerpadla a je také největší částí čerpadla. Difuzor může být konstruován jako 

lopatkový (rozvaděč) obr. 1.11 nebo bezlopatkový (spirála) obr. 1.12. Konstrukčním 

materiálem bývá ve většině případů litina, pro speciální požadavky lze volit jiný materiál. 

Tvarová složitost difuzoru znemožňuje jednoduché řešení pevnostního výpočtu, avšak 

vzhledem k technologii výroby zajišťuje tloušťka stěn dostatečnou pevnost. Problém může 

nastat u vysokotlakých zařízení nebo vlivem pnutí v odlitku, které vzniká nerovnoměrným 

tuhnutím. 

 

   Obr. 1.11  Lopatkový rozvaděč [4]   Obr. 1.12  Bezlopatková spirála [4] 

Pevnostní analýza pro vysoce namáhaná čerpadla se zpravidla řeší experimentem 

v oblasti nulového průtoku, který je nejnepříznivějším režimem práce čerpadla vlivem 

dosažení nejvyšších tlaků. K pevnostním problémům může v některých aplikacích přibýt 

i teplotní dilatace. Proto je zapotřebí postupovat k problému po analýze výsledků 

jednodušších problémů a analogicky navazovat na komplikovanější úlohy. Jak pevnostní, 

tak i teplotní namáhání lze dnes řešit s použitím programového vybavení, které potřebuje 

jen model daného zařízení. Pevnostní analýzy se provádí například u napájecích čerpadel 

do jaderných elektráren, kde je potřeba vzhledem ke konstrukci řešit i ohřev svorníkových 

šroubů, které vzhledem k rozdílným teplotám při startu čerpadla a za provozních podmínek 

mění svou délku a tím se mění i hodnota přepětí ve šroubu a čerpadlo by mohlo ztratit svou 

těsnost, tato problematika se někdy nazývá také jako „studený start“. 
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1.3.3 Rotor čerpadla 

 Rotor je součást, která přenáší statické síly a momenty, a jeho tuhost, dynamika 

a průběhy ovlivňují mechanické vlastnosti a životnost čerpadla. Pevnostně musí rotor 

vyhovět běžným typům namáhání, jako je krut a ohyb. Mezi nepříznivé faktory patří 

dynamické účinky vyvolané především: 

- silami od nevývažku rotoru, 

- silami od kritických otáček hřídele, 

- silami od neustáleného proudění v mezerách těsnících kroužků a pouzder, 

- silami od nesprávné montáže čerpadla, popř. špatného spojení s motorem, 

- silami od hydrodynamických poměrů neustáleného proudění mezi lopatkami 

oběžného kola a difuzoru. 

Norma ČSN předepisuje vyvažování rotorů. Rotor čerpadla musí být zbaven 

nevývažků, což se kontroluje statickým a dynamickým vyvažováním. Dovolenou hodnotu 

nevývažku předepisuje konstruktér. 

 Při montáži je dále nutno dbát, aby nedošlo ke zkřížení statorových a rotorových 

dílů, což by mělo za následek vibrace stroje. 

1.3.4 Ucpávky hřídele 

Ucpávka slouží k utěsnění hřídele čerpadla. Ačkoliv se jedná o část čerpadla, která 

vyžaduje relativně malou údržbu a obsluhu, významně přispívá k hodnocení kvality 

čerpadla jako celku. 

Nejběžnější jsou tzv. měkké ucpávky (provazcové), které jsou zobrazeny 

na obr. 1.13. Tento typ ucpávek se často napouští grafitem a slouží k utěsnění pouzdra 

hřídele s tělesem čerpadla. V některých případech se přistupuje k zahlcení ucpávek vodou, 

a to z důvodů zabránění vniknutí vzduchu či nečistot do čerpadla. Pro některé speciální 

aplikace je někdy zapotřebí ucpávky chladit aby nedošlo k jejich spálení, toto opatření se 

běžně používá u čerpání horkých kapalin, kdy jsou ucpávky zahlcovány studenou vodou. 

Většinou se používají 2 – 4 ucpávky a to z důvodu čelního těsnění, jelikož ucpávky jsou 

rozříznuté a vzájemně pootočené o 90°. Délka těsnění udává objemové ztráty 

a vyžadovaný těsnící tlak. 
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Mechanické ucpávky (obr. 1.14) nalézají své uplatnění zejména v chemickém 

průmyslu. Jejich princip je založen vesměs na mezním tření mezi statorovým a rotujícím 

kroužkem čerpadla. Jeden kroužek bývá většinou vyrobený z tvrdé oceli a druhý 

z plastického materiálu na bázi grafitu. Na materiál je kladen požadavek z hlediska 

odolnosti vůči otěru. 

Mechanické ucpávky mají obecně vyšší životnost, lépe těsní, snáší vyšší tlaky 

a vibrace rotoru. Jejich cena je ale vyšší z důvodu potřeby speciálního výrobního zařízení 

a také jsou náchylné na nečistoty v kapalině. 

 

Obr. 1.13  Provazcová ucpávka  Obr. 1.14  Mechanická ucpávka 

2  Hydraulický návrh čerpadla 

Pro hydraulický návrh čerpadel existuje řada známých metod. Mezi nejzákladnější 

patří jednorozměrné metody, které umožňují výpočet měrné energie čerpadla pomocí 

Eulerovy čerpadlové rovnice (1.3), která je definována pro nekonečný počet lopatek a její 

odvození vyplývá z rychlostního trojúhelníku. Korekce této rovnice pro konečný počet 

lopatek je popsána řadou metod, např. dle Stodoly, Weisnera, Pfleiderera, Busemanna, 

Strýčka a dalších. Jednorozměrné metody umožňují návrh geometrie lopatky a spirály, ale 

nedovolují získání přehledu o tlakovém poli v kanále čerpadla. Dvourozměrné metody 

umožňují stanovit rozložení tlaku a rychlosti v rovině kanálu čerpadla. Lze také stanovit 

tvar těchto kanálů a difuzoru pro známé parametry Q a Y. S rozvojem výpočetní techniky 

se otevírá cesta pro trojrozměrné metody. Tyto metody umožňují získání komplexního 

náhledu na podobu proudění v kanálech čerpadla a stanovení základních fyzikálních 

veličin. O metodách trojrozměrného proudění pojednává následující kapitola. 
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2.1  Modelování proudění 

Základní fyzikální zákony, které popisují proudění, jako zákon o zachování 

hybnosti, hmotnosti, tepla nebo jiných skalárních veličin popisují Navier-Stokesovy 

rovnice společně s rovnicí kontinuity, a to jak pro proudění stacionární, tak i pro proudění 

nestacionární. V případě nestacionárního, nestlačitelného, neizotermního proudění mají 

následující tvar [13]: 

Rovnice kontinuity: 
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kde u,v,w – složky rychlosti. 
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(2.2) 

 

kde u,v,w – složky rychlosti, 

  – hustota, 

  – kinematická viskozita, 

 p – tlak, 

 fx,y,z – složky vnějších objemových sil. 

Rovnice zachování energie 
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(2.3) 

 

kde  – teplotní vodivost. 

  Tyto rovnice vyjadřující zákon o zachování hmotnosti, hybnosti a energie tvoří 

v obecné formě systém parciálních diferenciálních rovnic. 
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2.1.1  Metody řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic 

Soustavu takto definovaných parciálních diferenciálních rovnic lze dále řešit 

následovně. Pro podrobný popis jednotlivých metod viz [13]. 

Diferenční metoda 

Jedná se o nejstarší známou metodu řešení parciálních diferenciálních rovnic. 

Spočívá v nahrazení derivací diferenčními podíly za použití Taylorova rozvoje, odvozením 

diferenčních rovnic a jejich řešením. 

 

Metoda konečných objemů 

Spočívá v rozdělení oblasti na diskrétní objemy dané výpočtovou sítí, bilancování 

neznámých veličin v individuálních konečných objemech a numerickém řešení 

diskretizovaných rovnic. 

 

Metoda konečných prvků 

V současnosti prosazující se systém řešení, který spočívá v násobení diferenciálních 

rovnic bázovými funkcemi, dělení výpočtové oblasti na trojúhelníky či čtyřúhelníky (2D) 

popř. čtyřstěny nebo šestistěny (3D), integraci přes konečné elementy a minimalizaci 

reziduálů. 

 

Spektrální metoda 

Speciální metoda určená pro periodicky se opakující děje v jednoduchých oblastech. 

2.1.2  Integrace pomocí metody konečných objemů 

Integrací diferenciálních rovnic dostaneme objemový integrál, který pomocí 

divergenčního teorému lze převést na integrál plošný. Diskretizace poté udává výsledný 

algebraický tvar těchto rovnic. 

2.1.3  Modelování turbulentního proudění 

Pro simulaci turbulentního proudění existují tři teoretické přístupy: 

 DNS (Direct Numerical Simulation) – přímá numerická simulace, 

 LES (Large Eddy Simulation) – metoda velkých vírů, 

 RANS (Reynolds Average Navier Stokes equation) – metoda časového středování. 



- 23 - 

 

Právě poslední uvedená metoda patří mezi nejpoužívanější metody používané 

pro statistické modely turbulence. Tato metoda je založena na Reynoldsově časovém 

středování bilančních rovnic. O. Reynolds konstatoval, že okamžitou hodnotu turbulence 

lze rozdělit na hodnotu časově středovanou a fluktuační. Zavedením tohoto předpokladu 

do soustavy rovnic a užitím Reynoldsových pravidel vzniká v Navier-Stokesově rovnici 

nový člen. Jedná se o Reynoldsovo turbulentní napětí. Právě Reynoldsovo turbulentní 

napětí dává za vznik tenzoru napětí o devíti členech. Z tohoto důvodu vzniká velký počet 

diferenciálních rovnic s velkým počtem neznámých a celý tento systém je obtížně 

řešitelný. 

Proto většina modelů využívá Bousinesqovy hypotézy o vírové viskozitě. Tato 

hypotéza zavádí analogii turbulentního napětí s Newtonovým vztahem pro smykové napětí 

při laminárním proudění. Je nutné podotknout, že turbulentní viskozita není vlastností 

kapaliny ale proudění. Z hlediska modelování turbulentní viskozity lze modely turbulence 

rozdělit do tří skupin podle počtu doplňujících diferenciálních rovnic. 

 Nularovnicový model (algebraický) 

 Jednorovnicový model 

 Dvourovnicový model 

Pro výpočet turbulentního proudění v hydrodynamickém čerpadle jsem využil jednoho 

z dvourovnicových modelů. Programový systém FLUENT nabízí několik typů 

dvourovnicových modelů pro výpočet turbulentního prodění. V mém případě jsem použil 

SST k –  model. Tento model je obecně doporučován pro modelování proudění 

u rotačních strojů. 

2.2  Standardní k – model 

Standardní k –  model je v programu FLUENT založen na Wilcoxově k –  

modelu, který přidává modifikace pro nízká Reynoldsova čísla, stlačitelnost a rozložení 

smykového napětí. Standardní k –  model je empirický model založený na bázi 

transportních rovnic pro turbulentní kinetickou energii k a specifický poměr disipace , 

který může být chápán jako poměr   ku k. 

Během několikaletých modifikací k –  modelu došlo k přidání podmínek do 

rovnic pro k a , které zlepšily přesnost modelu v oblasti predikce smykového napětí. 
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Transportní rovnice pro k –  model 

Turbulentní kinetická energie k a specifický poměr disipace  jsou získány z následujících 

transportních rovnic [10]: 
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kde Gk – produkce turbulentní kinetické energie v důsledku gradientu střední rychlosti, 

 G – produkce , 

 k,  – efektivní difuzivita k a , 

 Yk, Y – disipace k a  důsledkem turbulence, 

 Sk, S – zdrojové členy definované uživatelem. 

Efektivní rozptyl pro k –  model je dán následovně [10]: 
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kde k,  – turbulentní Prandtlova čísla pro k a , 

 t – turbulentní viskozita. 

Turbulentní viskozitu definuje literatura takto [10]: 
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Koeficient * zahrnuje korekce pro nízká Reynoldsova čísla a je definován jako [10]: 
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kde 
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t Re , 

 Rk = 6, 
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0
i  , 

 i = 0,072. 

Pro vysoká Reynoldsova čísla platí 1**   . 
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2.3  Shear – Stress Transport (SST) k –  model 

Tento model slouží k efektivnímu rozložení hmoty a zpřesnění formulace k –  

modelu v blízkosti stěn, byl definován Menterem. K tomuto účelu byl k –  model 

převeden na k –  formulaci. SST k –  model je podobný standardnímu k –  modelu, ale 

obsahuje navíc upřesňující definice, jako např. začlenění nových derivačních členů 

do rovnice pro , změnu definice turbulentní viskozity vzhledem k přenosu turbulentního 

smykového napětí popř. funkce pro aktivaci k –  a transformovaného k –  modelu. Tato 

rozšíření zpřesňují k –  model a umožňují jeho nasazení v širším spektru aplikací. 

Transportní rovnice pro SST k –  model [10]: 
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kde kG
~

– modifikovaná produkce k pro k –  SST model, 

 G – produkce , 

 k,  – difuzivita k a , 

 Yk, Y – disipace k a  důsledkem turbulence, 

 Sk, S – zdrojové členy definované uživatelem, 

 D – člen zahrnující vliv příčné difúze. 

 

Turbulentní viskozita [10]: 
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kde S – rychlost deformace, 

 F2 – směšovací funkce. 
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2.4  Modelování proudění s Moving reference frame 

Standardně se v softwaru FLUENT řeší rovnice proudění nebo přestupu tepla pro 

pevný souřadný systém. Avšak v mnoha aplikacích se můžeme setkat s pohyblivými 

částmi určitých zařízení. Typickými představiteli mohou být rotující lopatky oběžných kol 

a podobné rotující plochy. Řešení proudění v těchto oblastech může vést k myšlence, že 

jediným možným řešením je neustálené proudění. Avšak řešení s rotujícím souřadným 

systémem nabízí řešení těchto proudění v ustáleném stavu s respektováním určitých 

pravidel. 

Modelování s Moving reference frame umožňuje tedy řešení pohybujících se částí. 

Toho docílíme pouhým zvolením rotujících částí a v nich aktivujeme Moving reference 

frame. Aktivací Moving reference frame dojde k doplnění pohybových rovnic dalšími 

podmínkami pro zrychlení, které se vyskytuje při přechodu ze stacionární úlohy 

na pohyblivý souřadný systém. Právě tyto doplněné rovnice nám umožňují řešení proudění 

kolem rotujících ploch jako časově nezávislé. 

Pro jednoduché případy postačuje využití Single reference frame. Tento problém 

lze využít u jednoduchých aplikací, kde se vyskytuje jedna rotující a jedna stacionární část. 

Pokud ovšem máme složitější geometrii, kde se vyskytuje několik stacionárních 

a rotujících částí, nemůžeme tento přístup použít. Tuto zmíněnou problematiku lze řešit 

oddělením jednotlivých zón pomocí interface, které oddělí stacionární a pohyblivé části. 

Matematické řešení pak nabízí časově nezávislé nebo časově závislé přístupy modelování. 

Pro časově nezávislé modelování slouží metody Moving reference plane a Mixing plane. 

Pokud chceme řešit úlohu jako časově závislou, využijeme Sliding mesh model. 

2.4.1  Rotující souřadný systém 

Hlavním důvodem použití Moving reference frame je zobrazit řešení, které je 

nestacionární jako stacionární s respektováním pohybujících se částí. Pokud je rychlost 

otáčení konstantní, pak mohou být rovnice pro pohyb kapaliny převedeny jako časově 

nezávislé. FLUENT nabízí volbu Moving reference frame s konstantní rychlostí otáčení. 

Pokud ovšem je rychlost otáčení proměnlivá, pak rovnice obsahují další položky, které 

nejsou součástí řešiče ve FLUENTu a musí být zadány v uživatelsky definovaných 

funkcích. 
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Rovnice pro Rotating reference frame 

Uvažujme počátek souřadného systému, který rotuje úhlovou rychlostí 


 relativně 

vzhledem k pevnému souřadnému systému, jako je uvedeno na obrázku 2.1. Počátek 

rotujícího souřadného systému je dán vektorem 0r


. 

 

Obr. 2.1  Definování souřadnicových systémů [10] 

Osa rotace je definována jednotkovým vektorem â  [10]: 

â   (2.13) 

 

Výpočtová oblast je definována vzhledem k rotujícímu souřadnému systému jako 

libovolný bod ve výpočtové oblasti daný polohovým vektorem r


 od počátku rotujícího 

souřadného systému. 

Rychlost kapaliny může být převedena z pevného souřadného systému do rotujícího 

souřadného systému s využitím následujících vztahů [10]: 

rr uvv


  (2.14) 

 

kde 

ru


 r  (2.15) 

Z výše uvedeného vyplývá, že rv


 je vektor relativní rychlosti (rychlost viditelná 

z rotujícího souřadného systému), v


 je vektor absolutní rychlosti (rychlost viditelná 
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z pevného souřadného systému) a ru


 je vektor unášivé rychlosti (způsobeno otáčejícím se 

souřadným systémem). 

Když se řeší pohybové rovnice v rotujícím souřadném systému, tak zrychlení 

kapaliny je řešeno dalšími rovnicemi, které se objeví v rovnici hybnosti. Tyto rovnice 

mohou být formulovány ve dvou směrech: 

 vyjádřeny jako rovnice hybnosti využívající relativní rychlosti jako závislé 

proměnné (známé jako formulace relativní rychlosti), 

 vyjádřeny jako rovnice hybnosti využívající absolutní rychlosti jako závislé 

proměnné (známé jako formulace absolutní rychlosti). 

 

2.4.2  Formulace relativní rychlosti 

Pro formulaci relativní rychlosti mohou být hlavní rovnice toku kapaliny v pevném 

souřadném systému psány následovně: 

Zákon o zachování hmotnosti [10]: 

0r 



v

t





 

(2.16) 

 

Zákon o zachování hybnosti [10]: 

      Fprvvvv
t







rrrrr 2 


 

(2.17) 

 

Zákon o zachování energie [10]: 

      hr SvTkHvE
t





rrrr


  

(2.18) 

 

Rovnice hybnosti obsahuje dvě doplňující veličiny, jednou je Coriolisovo zrychlení 

 r2 v


  a druhou dostředivé zrychlení  r


 . r  je viskózní napětí. Rovnice energie 

obsahuje tyto proměnné, vnitřní energie Er a relativní celková entalpie Hr, tyto proměnné 

jsou definovány takto [10]: 

 2

r

2

rr
2

1
uv

p
hE 


 

(2.19) 

 



p
EH  rr  

(2.20) 
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2.4.3  Formulace absolutní rychlosti 

Pro formulaci absolutní rychlosti mohou být hlavní rovnice toku kapaliny v pevném 

souřadném systému psány následovně: 

Zákon o zachování hmotnosti [10]: 

0r 



v

t





 

(2.21) 

 

 

Zákon o zachování hybnosti [10]: 

    Fpvvvv
t







rr   

(2.22) 

 

 

Zákon o zachování energie [10]: 

    hSvTkupHvE
t




 
 rr  

(2.23) 

 

 

V této formulaci, Coriolisovo a dostředivé zrychlení může být obsaženo v jediné podmínce 

 v


 . 

2.4.4  Proudění s více pohyblivými souřadnými systémy 

Mnoho úloh obsahuje více pohybujících se nebo pevných ploch. Pro tyto případy 

musíme „rozbít“ model do několika fluid/solid částí a oddělíme je pomocí rozhraní 

(interface). Zóny, které obsahují rotující části, můžou být řešeny použitím rovnic 

pro pohyblivý souřadný systém, jak je uvedeno v kapitole 2.1. Stacionární části jsou řešeny 

rovnicemi s pevným souřadným systémem. Ve Fluentu jsou podporovány dva přístupy 

řešení proudění přes interface: 

  - více pohyblivých souřadných systémů 

   - MRF model (Multiple Reference Frame) 

   - MPM model (Mixing Plane) 

  - SMM metoda (Sliding Mesh Model) 
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2.5  Modelovaní proudění s využitím Sliding mesh 

Relativní pohyb stacionárních a rotujících částí v různých rotačních strojích může 

vyvolávat dynamické jevy, které se mění v čase. Jedná se například o tlakové pulzace 

způsobené pohybem rotujících lopatek kolem nosu spirály hydrodynamického čerpadla. 

V případě použití modelů jako Multiple reference frame nebo Mixing plane dochází 

k zanedbání podobných dynamických jevů, jelikož úloha je řešena jako stacionární. 

V případě Sliding mesh nedochází k zanedbání zmíněných dynamických jevů. 

Sliding mesh model je jednou z nejpřesnějších metod pro nestacionární proudění, 

ale také jednou z nejvíce náročných na výpočetní techniku. 

Nejčastěji je Sliding mesh model využíván pro nestacionární proudění, které 

vykazuje určitý periodický průběh. Perioda souvisí především s rychlostí pohybujících se 

částí. Pro výpočet je nutné během síťování určit tzv. interface, což jsou rozhraní, která 

tvoří přechod např. mezi stacionární a pohybující se částí modelované oblasti. Během 

výpočtu se pak buňky vůči sobě posouvají s daným krokem. Pro stanovení proudění přes 

Interface je v každém časovém kroku určen průnik buněk na rozhraní zón. 

 

Obr. 2.2  Schéma určení průniku buněk při novém časovém kroku [10] 
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3  Modelování proudění v  hydrodynamickém čerpadle 

Pro modelování proudění bylo vybráno radiální hydrodynamické čerpadlo. Podoba 

čerpadla je částečně zřetelná z obr. 3.1, kde je znázorněn konstrukční řez částí čerpadla. 

V řezu je patrné sací hrdlo čerpadla, samotné oběžné kolo a jeho uchycení na rotoru 

čerpadla, řez difuzoru v ose rotoru a radiální výstup z čerpadla. Mezi základní parametry 

patří např. průměr oběžného kola D2 = 244 mm, šířka kanálů na výstupu z oběžného kola 

b2 = 20 mm, průměr sacího hrdla Ds = 80 mm a průměr výtlačného hrdla čerpadla 

Dv = 40 mm. Počet lopatek čerpadla z = 5, návrhový průtok QN = 7 dm
3
.s

-1
, H = 80 m. 

 

Obr. 3.1  Konstrukční řez modelovaným čerpadlem 

Pro samotné modelování proudění je potřeba model hydrodynamického čerpadla. 

Model byl sestrojen dle výkresové dokumentace a poskytnut z Odboru fluidního 

inženýrství Victora Kaplana, VUT Brno. Model zahrnuje vstupní část, čili sání (Intake), 

kanály oběžného kola (Impeller) a spirálu, z níž kapalina vystupuje do výtlačného potrubí 

(Difuser). Jedná se tedy o dvě stacionární části (Intake, Difuser) a část rotační (Impeller). 
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Obr. 3.2  Podoba 3D modelu čerpadla v grafickém prostředí 

3.1  Vysíťování (Meshing) jednotlivých částí čerpadla 

Obecné předpoklady pro tvorbu sítě doporučují využití pravidelných šestistěnů 

pro vysíťování objemu. Počítání na takovéto síti je rychlejší a přesnější. Avšak vzhledem 

ke složitosti geometrie čerpadla nebylo možné tuto zásadu dodržet. Samotné lopatky 

oběžného kola jsou prostorově tvarovány a zakřiveny. U síťování šestistěny by hrozila 

prostorová deformace a vznik špatných buněk. Proto bylo čerpadlo vysíťováno pomocí 

čtyřstěnů s aplikací mezní vrstvy okolo lopatek oběžného kola, nosu a stěn spirály 

a v oblasti interface. Celkový počet buněk dosáhl počtu téměř 1,7 miliónu. Při přípravě 

geometrie a výpočetní sítě bylo nutné definovat základní vstupy a výstupy, jako je Inlet, 

Outlet, Wall, Fluid, Interior a Interface. Podobu sítě lze částečně vidět na obr. 3.3, kde je 

zachycen radiální řez modelem čerpadla včetně sítě v oblasti nosu spirály. Po obvodu 

difuzoru bylo dále definováno 12 ploch (řezů) jak ukazuje obr. 3.4, které byly také 
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vysíťovány a slouží pro monitorování a vyhodnocení plošných integrálů a stanovení 

různých fyzikálních veličin. 

 

Obr. 3.3  Podoba sítě v oblasti nosu spirály 

 

Některé přístupy síťování umožňují nepříznivé tvary částí čerpadla obejít a použít 

šestistěny pro vysíťování objemů. Tyto přístupy upravují geometrii difuzoru do tvarů, 

jejichž řezy mají podobu čtverců či obdélníků. Většinou se zakládají na principu rovnosti 

ploch a momentů setrvačnosti těchto ploch. Nutno podotknout, že tvar čerpadla pak 

neodpovídá fyzické podobě předlohy. 
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Obr. 3.4  Polohy vyhodnocovacích ploch v difuzoru čerpadla 

3.2  Definice okrajových podmínek 

Po vysíťování bylo možné přistoupit k samotnému řešení proudění v čerpadle. Jak 

je uvedeno v kap. 2, je možné modelovat proudění jako stacionární či nestacionární. Tato 

volba následně nese rozdělení použitých přístupů pro modelování částí, kde jsou některé 

části modelu statické (sání čerpadla, difuzor) a části, které konají rotační pohyb,v tomto 

případě se jedná o oběžné kolo. 

Před spuštěním samotné úlohy je třeba nastavit a ověřit několik základních 

parametrů nutných pro výpočet. Po samotném importu souboru obsahujícího výpočtovou 

síť je dobré provést kontrolu sítě v položce „Grid/Check“ a zejména ověřit správnou 

velikost importované sítě v položce „Grid/Scale“. Častým problémem při výpočtu bývá 

právě špatně nastavené měřítko, kdy jsou nejčastěji zaměněny délkové hodnoty 

v milimetrech za hodnoty udávané v metrech. Z tohoto faktu je jasné, že počítání na řádově 

odlišné síti nemůže vést ke správným výsledkům. Dále následuje definice modelu a řešiče, 

zde je nutné zvolit, zda je úloha stacionární nebo nestacionární a také volba samotného 

modelu. FLUENT nabízí model pro laminární a několik modelů pro turbulentní proudění. 

Proudění v čerpadle bylo uvažováno jako turbulentní, nestlačitelné a izotermní. Jak již bylo 

uvedeno, použil jsem pro výpočet proudění v hydrodynamickém čerpadle turbulentní 

dvourovnicový model k- SST, o kterém pojednává kap. 2.3. V dalších možnostech je 
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nastavení vícefázového proudění, zahrnutí rovnice energie, definice příměsí, radiace atd. 

Podstatnou otázkou je i definice materiálů, čili co bude čerpadlo čerpat a z jakého 

materiálu bude vyrobeno. Druhá zmíněná definice není pro můj případ podstatná, jelikož 

definice materiálu souvisí především s přestupem tepla, který není předmětem mé práce. 

Definice čerpané kapaliny je nutnou podmínkou a je tedy důležité aby vnitřní objem 

čerpadla tvořila právě čerpaná kapalina, tou je v tomto případě voda. 

 

Obr. 3.5  Znázornění části okrajových podmínek 

Okrajové podmínky tvoří důležitou roli pro vlastní výpočet. Zde je třeba ujasnit 

parametry ploch a objemů, které tvoří stěny difuzoru, lopatek, sání a ostatních částí 

modelu, dále plochy pro definování interface, měřící plochy a především nastavení objemu 

oběžného kola. Právě tento objem totiž koná rotační pohyb a tento fakt je potřeba 

nadefinovat. Jelikož se jedná o rotující část, je nutné specifikovat osu rotace, otáčky a také 

definici přístupu k modelování, tedy definici zda bude využit Moving reference frame nebo 

Moving mesh. Vzhledem k funkci čerpadla, jakožto prvku pro dopravu média je jasné, že 

bez definování vstupní a výstupní části by model nemohl pracovat. Právě definice Inlet a 

Outlet nabízí několik kombinací okrajových podmínek. Pro definování vstupu jsem volil 
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Mass flow rate [kg.s
-1

], neboli definici hmotnostního průtoku, jehož orientace je 

definována směrovým vektorem, který směřuje souběžně s osou x do čerpadla. Na výstup 

lze definovat podmínku např. tlakovou, průtokovou nebo podmínku Outflow. Všechny 

typy výstupních podmínek lze využít, avšak nejosvědčenější se jevily podmínky Outflow a 

Mass flow inlet. Tlaková podmínka je vhodná pro stacionární úlohu, avšak jako podmínka 

pro nestacionární úlohu se nejevila jako vyhovující. Nastavením tlaku na výstupu došlo 

k potlačení tlakových pulzací (obr. 3.12), tudíž jsem tento přístup nevyužil. Dalším krokem 

je definování již několikrát zmiňovaného interface. Interface neboli rozhraní tvoří přechod 

mezi stacionárními a rotačními částmi stroje. V mém případě je tedy nutné určit rozhraní 

mezi sáním čerpadla a oběžným kolem a dále mezi oběžným kolem a difuzorem jak 

ukazuje obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6  Definování jednotlivých interface (rozhraní) 

3.3  Výsledky numerického modelování stacionární úlohy 

Po definování okrajových podmínek a zvolení stacionárního modelu bylo možné 

spustit samotný iterační proces. Modelování bylo nejprve provedeno pro návrhové 

parametry čerpadla a následně pro hodnoty průtoku od 0,4 kg.s
-1

 až do průtoku 10 kg.s
-1

. 

Jako základní výsledky modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle můžou sloužit 

kontury tlaku a rychlosti. Pro zobrazení těchto veličin byl vytvořen radiální řez čerpadlem 

protínající kanály oběžného kola a spirály. 

Na následných snímcích můžeme vizuálně srovnat průběh tlaku a rychlosti 

v čerpadle při práci v optimálním bodě Qm = 7 kg.s
-1

 (Q/QN = 1) a při průtocích mimo 

provozní bod čerpadla. Jedná se o průtok v blízkosti závěrného bodu Qm = 0,4 kg.s
-1

 

(Q/QN = 0,06) a průtok nad optimálním bodem Qm = 10 kg.s
-1

 (Q/QN = 1,43). 
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Obr. 3.5  Kontury tlaku při Qm = 7 kg.s
-1

 (Q/QN = 1) 

 

 

Obr. 3.6  Kontury rychlosti při Qm = 7 kg.s
-1

 (Q/QN = 1) 
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Obr. 3.7  Kontury tlaku při Qm = 0,4 kg.s
-1

 (Q/QN = 0,06) 

 

Obr. 3.8  Kontury rychlosti při Qm = 0,4 kg.s
-1

 (Q/QN = 0,06) 
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Obr. 3.9  Kontury tlaku při Qm = 10 kg.s
-1

 (Q/QN = 1,43) 

 

Obr. 3.10  Kontury rychlosti při Qm = 10 kg.s
-1

 (Q/QN = 1,43) 
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Z vypočtených hodnot byl následně stanoven tlakový spád na čerpadle a tím 

i určena výtlačná výška čerpadla. Dále byl postprocessingem stanoven krouticí moment, 

který byl využit pro výpočet účinnosti čerpadla dle vzorce 4.2. Výsledky modelování 

pomocí stacionárního výpočtu jsou srovnány v kap. 4 s fyzikálním experimentem. 

3.4  Výsledky modelování nestacionární úlohy 

Nestacionární úloha sebou přináší několik změn v zadání výpočtu. Především se 

jedná o zvolení časového kroku a počet vnitřních iterací. U stanovení časového kroku jsem 

vycházel z předpokladu, že je optimální pro jednu otáčku oběžného kola volit minimálně 

sto časových kroků. Navíc pro výpočet, který začíná od začátku, je dobré mít na paměti, že 

je třeba, aby se při simulaci několikrát oběžné kolo otočilo, než dojde k rozhýbání kapaliny 

a výsledky začnou nabývat reálných hodnot. Z výsledků získaných numerickým 

modelováním se počet pootočení oběžného kola do doby, kdy již výsledky oscilovaly 

okolo ustálené hodnoty, rovnal přibližně třem otáčkám. Z následujícího obrázku lze vidět 

nastavení nestacionární úlohy. 

 

Obr. 3.11  Nastavení počtu iterací a časového kroku pro nestacionární úlohu 

Kontrola zvoleného časového kroku: 

vyhovujes
tn

t
ot







  44

min

min 1011007,2
1002900

6060
 

(3.1) 

 

kde tmin – maximální hodnota délky časového kroku, 

 totmin – minimální počet časových kroků za 1 otáčku OK, 

 n – otáčky oběžného kola za minutu. 
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Počet časových kroků na 1 otáčku oběžného kola: 

207
0001,02900

6060








tn
i  

(3.2) 

 

kde i – počet časových kroků na 1 otáčku OK, 

 n – otáčky oběžného kola [min
-1

], 

 t – zvolený časový krok. 

Vzhledem k počtu zadaných časových kroků pro výpočet vyplývá, že se oběžné 

kolo během výpočtu otočí přibližně pětkrát. Tento počet otočení plně dostačuje pro 

rozhýbání kapaliny v čerpadle a ustálení hodnot potřebných pro vyhodnocení parametrů 

čerpadla. 

Rozdílem oproti stacionárnímu výsledku je samozřejmě i změna veličin v čase. 

Tento fakt si lze ukázat například na oscilaci tlaku na výstupu z čerpadla. Tato oscilace je 

způsobena pohybem lopatek, kdy v okamžiku míjení lopatky v oblasti nosu spirály dojde 

k navýšení tlaku.  

 

Obr. 3.12  Pulzace tlaku na výstupu z čerpadla (Outlet) 

Vzhledem k oscilaci hodnot jsem pro stanovení dopravní výšky čerpadla použil 

střední hodnotu tlaku. Maximální a minimální hodnotu jsem vždy stanovil z pásma hodnot, 

které již oscilovaly okolo ustálené hodnoty. Právě oscilace okolo ustálené hodnoty 

naznačuje zkonvergování úlohy v čase. 

Pro nestacionární výpočet byla opět provedena simulace nejprve pro optimální 

parametry čerpadla a následně bylo provedeno několik simulací pro průtoky od 0,5 kg.s
-1 

až do 10 kg.s
-1

. Pro srovnání kontur tlaku a rychlosti se stacionární úlohou poslouží 

následující obrázky. 
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Obr. 3.13  Kontury tlaku při Qm = 7 kg.s
-1

 (Q/QN = 1) 

 

Obr. 3.14  Kontury rychlosti při Qm = 7 kg.s
-1

 (Q/QN = 1) 
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Obr. 3.15  Kontury tlaku při Qm = 0,5 kg.s
-1

 (Q/QN = 0,07) 

 

Obr. 3.16  Kontury rychlosti při Qm = 0,5 kg.s
-1

 (Q/QN = 0,07) 
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Obr. 3.17  Kontury tlaku při Qm = 10 kg.s
-1

 (Q/QN = 1,43) 

 

Obr. 3.18  Kontury rychlosti při Qm = 10 kg.s
-1

 (Q/QN = 1,43) 
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Víření v čerpadle je jev nežádoucí. Jeho vznik je zapříčiněn odklonem 

od teoretického výpočtu měrné energie. Teoretický výpočet představovaný Eulerovou 

čerpadlovou rovnicí (1.3), jak uvádí kapitola 1.2, stanovuje měrnou energii pro nekonečný 

počet nekonečně úzkých lopatek při čerpání nevazké kapaliny. V důsledku konečného 

počtu lopatek dochází ke vzniku prostorných kanálů, v nichž proudí čerpaná kapalina a její 

nedokonalé vedení kanálem může vést ke vzniku víření a tím ke snížení měrné energie, čili 

ztrátám. Víření kapaliny za lopatkou se mění podle průtoku čerpadlem. Uvedený fakt lze 

vypozorovat z následujících obrázků, kde je porovnáno proudění v kanálu oběžného kola 

při návrhové hodnotě průtoku a mimo oblast návrhového bodu. 

 

Obr. 3.19  Dráha pomyslných bodů vypuštěných do sání čerpadla při Qm = 7 kg.s
-1

 

(Q/QN = 1) 
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Obr. 3.20  Dráha pomyslných bodů vypuštěných do sání čerpadla při Qm = 0,5 kg.s
-1

 

(Q/QN = 0,07) 

 

Obr. 3.21  Dráha pomyslných bodů vypuštěných do sání čerpadla při Qm = 10 kg.s
-1

 

(Q/QN = 1,43) 
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4  Porovnání výsledků s fyzikálním experimentem 

Na modelovaném čerpadle bylo ve firmě SIGMA GROUP, a. s. Lutín provedeno 

fyzikální měření parametrů čerpadla (viz příloha A3.1). Jednalo se především o určení 

charakteristiky čerpadla a o průběh účinnosti čerpadla v závislosti na průtoku. 

K získání charakteristiky čerpadla byla provedena řada výpočtů proudění pro různé 

průtoky v oblasti závěrného bodu až po hranici lomení charakteristiky vlivem kavitace 

při vyšších průtocích čerpadlem. Tlakový spád na čerpadle byl stanoven z rozdílu tlaků 

na vstupu a výstupu z čerpadla. K získání dat posloužilo stacionární řešení s využitím 

Moving reference frame (Multiple reference frame) modelu a nestacionární řešení 

s využitím Sliding mesh. Naměřené výsledky byly nadále přepočítány dle uvedených 

vztahů a porovnány v grafu. 

 

Obr. 4.1  Charakteristika čerpadla 

Stanovení výtlačné výšky čerpadla 

 





g

pp
H sv  

(4.1) 

 

kde pv – tlak na výstupu z čerpadla, 

 ps – tlak na sání čerpadla, 

 g – tíhové zrychlení, 

  – hustota dopravované kapaliny. 
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Z grafu je vidět poměrně dobrá shoda s experimentem, odchylka vypočtených 

a změřených dat se pohybuje okolo 3 – 5%. Je ovšem také patrné, že největší odchylky se 

dopouští Fluent v oblasti malých průtoků. V této oblasti se totiž vyskytují značná zpětná 

proudění a konvergence jednotlivých veličin je dosti obtížná. Použitím nestacionárního 

modelu došlo ke zpřesnění charakteristiky, a to zejména v oblasti pro průtoky 

pod návrhovým bodem čerpadla. Je nutné si však připomenout, že výsledky jsou celkově 

mírně nadhodnocené, tento fakt avšak ovlivňuje podoba samotného modelu, který 

nezahrnuje disky oběžného kola a objem kapaliny kolem nich. Právě nezahrnutí těchto 

ztrát napomáhá nadhodnocení daného výpočtu. 

Charakteristiku čerpadla jsem ukončil hodnotou Qm = 10 kg.s
-1

, a to z již 

zmíněného důvodu stržení charakteristiky vlivem kavitace. Modelování proudění pro vyšší 

hodnoty průtoku už by bylo zbytečné, jelikož návrhový bod čerpadla náleží průtoku 

Qm = 7 kg.s
-1

. 

Stanovení účinnosti čerpadla a vzájemné porovnání hodnot naměřených 

a získaných pomocí CFD obnáší určité komplikace. Jedná se především o vyjádření dílčích 

účinností. Fyzikálním experimentem byl naměřen průběh celkové účinnosti čerpadla, 

avšak pomocí Fluentu byla stanovena hodnota účinnosti hydraulické dle: 

  

 %100
)(










M

Qpp vsv

h
 

(4.2) 

 

kde h – hydraulická účinnost čerpadla, 

 pv – tlak na výstupu z čerpadla, 

 ps – tlak na sání čerpadla, 

 Qv – objemový průtok, 

 M – moment k ose rotace čerpadla, 

  – úhlová rychlost čerpadla. 

Z uvedeného vztahu je patrné, že pomocí CFD modelování bylo nutné pro výpočet 

účinnosti stanovit tlakový spád na čerpadle a moment k ose rotace. Z fyzikálního měření 

byla následně hydraulická účinnost stanovena dle rovnice podle Wislicena: 

   %10003,0  ch   (4.3) 

 

kde c – celková účinnost čerpadla. 
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Obr. 4.2  Průběh hydraulické účinnosti čerpadla 

Graf napovídá o tom, že nestacionární výpočet je opět přesnější a to zejména 

v oblasti návrhového bodu, kde podává poměrně přesné hodnoty účinnosti. Z průběhu 

křivky účinnosti je vidět, že v oblasti nižších průtoků dochází ke stržení charakteristiky 

a hodnoty účinnosti stanovené pomocí CFD a z fyzikálního měření se rozcházejí. Výsledky 

ze stacionárního řešení podávají hrubý náhled na hodnotu a průběh účinnosti, což lze 

vzhledem k časové nenáročnosti tohoto řešení považovat za dobrý výsledek. Právě rychlost 

výpočtu nestacionární úlohy vzhledem k podaným výsledkům lze vyzvednout jako 

produktivní vlastnost tohoto přístupu. Tuto produktivitu vyzdvihuje fakt, že řešení jedné 

stacionární úlohy zabere přibližně 3 hodiny čistého strojového času při využití výpočtu 

na vícejádrovém procesoru. Nestacionární úloha, jejíž výsledky jsou přesnější a zachycují 

dynamické jevy v čerpadle, zabrala přibližně 65 hodin strojového času na stejné výpočetní 

technice. Proto je vhodnější na odladění úlohy počítat stacionárním řešením a následně pro 

získání přesnějších hodnot použít přístup modelování nestacionární. 

Při porovnávání výsledků získaných stacionárním a nestacionárním řešením je 

dobré podotknout jeden fakt. Při nestacionárním řešení se oběžné kolo otáčí a dochází k již 

zmiňovaným pulsacím určitých fyzikálních veličin v závislosti na poloze lopatky vůči nosu 

spirály. Stacionární řešení je řešeno jen v jedné pozici oběžného kola vůči spirále, tím 

dochází k výpočtu veličiny, která je hodnotou okamžitou pro danou polohu lopatky. 
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Srovnání výsledků stacionární úlohy (modrá křivka) a výsledku nestacionární úlohy v čase, 

kdy je lopatka přibližně ve stejné poloze (červená křivka), je uvedeno na obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3  Srovnání výsledků získaných numerickým modelováním 

Z uvedeného grafu je patrné, že stacionární úloha nepodává odlišné výsledky, jak je 

vidět z porovnání s fyzikálním experimentem. Odchylky jsou z větší částí způsobeny právě 

statickou polohou oběžného kola vůči spirále. Lze tedy konstatovat, že výsledek získaný 

pomocí stacionární úlohy závisí z velké části na vzájemném umístění jednotlivých částí 

čerpadla. 

5  Stanovení radiální síly 

Radiální síla u odstředivých čerpadel vzniká od hydrodynamické síly způsobené 

vzájemným působením oběžného kola a spirály. Velikost i směr působení radiální síly se 

mění s měnícím se průtokem. Pro Q < Q0 směřuje výslednice radiální síly většinou k užší 

části spirály, pro Q > Q0 naopak výslednice směřuje na širší stranu spirály, jak uvádí [3]. 

Zpravidla radiální síla dosahuje největších hodnot při nízkých průtocích, tj. v oblasti 

závěrného bodu. Radiální síla způsobuje u čerpadel průhyb hřídele a namáhání jejího 

uložení. Průběh radiální síly se mění dle použitého typu skříně. Různé typy spirálních 
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skříní působí na průběh radiální síly co do velikosti a trendu v závislosti na průtoku. 

Průběh radiální síly pro nejběžnější typy spirálních skříní uvádí literatura [5] takto: 

 

Obr. 5.1  Průběh radiálních sil působících na rotor čerpadla [5] 

Pro měření velikosti sil k ose rotace jsem využil Lift coefficient v možnostech 

monitorování sil v řešiči Fluent. Pro stanovení velikosti síly je třeba přepočítat měřený Lift 

coeficient na sílu v Newtonech dle: 

LvSCF L  2

2

1
  

(5.1) 

 

kde CL – Lift coefficient, 

  – referenční hustota, 

 S – referenční plocha, 

 v
2
 – referenční rychlost, 

 L – referenční délka. 
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Pro výpočet velikosti a směru působení síly jsem postupoval obdobně, jako uvádí 

literatura [3]. Jedná se o monitorování sil ve dvou osách kolmých na osu hřídele, v mém 

případě, kdy je osou rotace osa x jsem měřil síly v ose y a z. Doplněním na rovnoběžník 

a jeho následujícím rozdělením na pravoúhlý trojúhelník lze následně pomocí Pythagorovy 

věty dopočítat velikost výslednice síly a určit směr jejího působení. Tento postup jsem 

uplatnil pro průtoky od (0,5 – 10) kg.s
-1

, a to pro hodnoty získané z nestacionárního řešení, 

kdy jsem do Pythagorovy věty dosadil vždy hodnotu odpovídajících si sil v obou směrech 

během 1/5 otáčky čerpadla, tedy v průběhu jednoho pulzu radiální síly, jelikož i síly 

v čerpadle mají proměnný charakter vlivem pulzací tlaku v čerpadle. V obr. 5.3 je vidět 

shrnutí výslednic sil pro dané průtoky. Pro názornost jsou zaneseny do obrysu spirální 

skříně čerpadla, aby byl patrný směr výslednice radiální síly v tělese čerpadla. Síly jsou 

zaneseny jako oblast, nikoli vektor a to z důvodu, že pro nejpřesnější popis směru je tento 

způsob dle mého názoru nejlepší. Radiální síla se během jednoho otočení mění co do 

velikosti a směru, čili pulzuje společně s tlakem v čerpadle, tudíž zanesení výslednice 

radiální síly pro střední hodnotu síly by zkreslilo skutečný rozsah radiální síly. Směr 

působení výslednice síly v závislosti na průtoku se shoduje s předpoklady o směru 

působení sil v čerpadle pro průtoky rozdílné od návrhového bodu, jak bylo uvedeno výše. 

Co se týče velikosti radiální síly, je srovnání dle fyzikálního experimentu nemožné, 

jelikož tyto hodnoty nebyly změřeny. Jednou z možností je porovnání výsledku 

s hodnotami stanovenými dle empirických vztahů. Literatura [2] stanovuje radiální sílu 

přibližně takto: 

221000 bDYFR    (5.2) 

 



























2

NQ

Q
BA  

(5.3) 

 

kde A,B – parametry závislé na konkrétním tvaru spirály (A = 0,36-0,4; B = 1-1,2), 

 Y – měrná energie čerpadla, 

 D2 – výstupní průměr oběžného kola, 

 b2 – šířka na výstupu kanálku. 
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Popřípadě dle jiné literatury [5] lze radiální sílu stanovit následovně: 

22 bDHgFR    (5.4) 

 

kde  – součinitel radiální síly dle obr 5.1, 

 – hustota dopravovaného média, 

 g – tíhové zrychlení, 

 H – výtlačná výška čerpadla, 

D2 – výstupní průměr oběžného kola, 

 b2 – šířka na výstupu kanálku. 

 

Obr. 5.2  Stanovení velikosti součinitele radiální síly  
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Obr. 5.3  Výslednice radiálních sil působících na uložení hřídele čerpadla 

Pro porovnání velikosti radiální síly v závislosti na průtoku stanovené simulací 

a výpočtem dle empirických vztahů poslouží následující graf (obr. 5.4), ze kterého je 

patrný velký rozsah získaných hodnot. Empirické vztahy vycházejí z měření, avšak tvary 

a provedení jednotlivých spirálních skříní čerpadel nelze popsat jedním teoretickým 

vztahem. Tento fakt může částečně objasnit různé výsledky dle různých autorů. 
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Obr. 5.4  Porovnání velikostí radiálních sil dle různých předpokladů 
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6  Závěr 

Je patrné, že modelování proudění a získání parametrů ze simulace má své místo 

v praktickém využití výsledků. Takto získané výsledky jsou k dispozici za kratší dobu, než 

by zabrala výroba modelového čerpadla a experimentální měření stejných veličin, které lze 

získat simulací proudění. Nutno také přihlédnout k celkovým nákladům na softwarové 

vybavení a porovnání s cenou výroby a časovými prostoji včetně měření a vyhodnocení na 

reálném čerpadle. Navíc změnou geometrie lze opět simulovat proudění a získat tak nová 

data, ovšem experiment by si žádal výrobu nového modelu. S pokrokem dnešní výpočetní 

techniky se lze dočkat prvních výsledků simulace v řádu hodin na sítích o počtu buněk 

vyšších než 10
6
. Právě získání základních parametrů čerpadla pomocí modelování 

proudění v trojrozměrné geometrii bylo účelem této práce. 

V jednotlivých kapitolách je popsán jak princip činnosti samotného 

hydrodynamického čerpadla, tak základní rovnice, teoretická východiska, předpoklady 

a postupy numerického modelování. Dále se práce zabývá vyhodnocením stability 

charakteristiky, zjištěním Q-H charakteristiky, stanovením hydraulické účinnosti čerpadla 

a určením radiální síly dle výsledků z numerického modelování. Vzhledem k faktu, že byly 

k dispozici výsledky fyzikálního experimentu v podobě naměřené charakteristiky čerpadla, 

bylo možné provést vzájemné srovnání vypočtených a naměřených hodnot. 

Hodnoty veličin charakterizujících proudové pole v oběžném kole a difuzoru lze 

získat buď řešením nestacionární, nebo stacionární úlohy. Tyto rozdílné přístupy, jak je 

uvedeno v diplomové práci, jsou kvalitativně a produktivně odlišné. Stacionární úloha je 

velmi produktivní, prvních výsledků se dá dosáhnout v řádu hodin, avšak výsledky 

u stacionárního řešení závisí na pozici, kterou zaujímá oběžné kolo vůči spirální skříni 

během samotné simulace, ale nelze postihnout interakci rotoru a statoru. Nestacionární 

řešení zachycuje dynamické jevy při proudění kapaliny v čase, vzhledem k této časové 

závislosti dostáváme výsledky, které jsou časově proměnné a jejich střední hodnota je 

přesnější než okamžité hodnoty získané stacionární metodou v porovnání s fyzikálním 

experimentem. Nutné je ovšem podotknout, že výpočet nestacionárního řešení je časově 

velmi náročný. Měřítkem může být v tomto případě porovnání čistého strojového času 

potřebného na výpočet jedné úlohy. Stacionární úloha byla vypočtena přibližně za 3 

hodiny strojového času, zatímco nestacionární úloha byla ukončena přibližně po 65 

hodinách výpočetního času. 
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Nestacionární řešení se velmi osvědčilo pro stanovení radiálních sil v čerpadle. 

Stanovení radiální síly výpočtem je jednoduší než samotné měření sil na reálném čerpadle. 

Pro stanovení radiální síly jsem využil postupu, který popisuje literatura [3]. Bylo tak 

možné určit výslednici radiální síly a zjistit i její orientaci. Vzhledem k oscilaci 

jednotlivých složek radiální síly, kdy se jejich výslednice mění co do velikosti a směru 

působení vlivem otáčení oběžného kola, byla celková oblast působení radiální síly a její 

velikost vynesena graficky a zaujímá v grafu určitou plochu, kterou během otáčení 

oběžného kola výslednice radiální síly vyplňuje. Výpočet radiální síly použitím 

teoretických vztahů ukazuje značný rozptyl vypočtených hodnot a jednoduché vztahy pro 

vlastní stanovení radiální síly neposkytují informaci o jejím směru. Právě kvůli těmto 

zmíněným faktům je dobré se oblasti výpočtu radiálních sil v čerpadlech pomocí 

numerického modelování zabývat. 

Poznatky z této práce mohou posloužit jako základ pro další práci zabývající se 

touto problematikou. Je dobré podotknout, že pro přesnější formu modelu čerpadla by bylo 

dobré tento model doplnit o zbývající části, jako je prostor okolo disků oběžného kola 

a zachytit tak ztráty vzniklé právě pohybem disků a jejich stykem s kapalinou. Vzhledem 

k využití jen jednoho turbulentního modelu se otvírá cesta i pro testování jiných 

turbulentních modelů, které nabízí software FLUENT a vzájemné porovnání výsledných 

hodnot. Práce ukázala možnost měření radiální síly a tento fakt lze využít i pro modelování 

různých typů difuzorů popř. testování mnohých způsobů snižování radiální síly a její 

stanovení numerickým modelováním. 
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