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Seznam použitého zna čení 
 

 
Re - Reynoldsovo číslo...........................................................................  [1] 
S - průřez potrubí..................................................................................  [m2] 
Q - objemový průtok .............................................................................  [m3s-1] 
d - vnitřní průměr potrubí.....................................................................  [m] 
g - gravitační zrychlení.........................................................................  [ms-2] 
l - délka potrubí ...................................................................................  [m] 
r - poloměr zakřivení tvarovky ............................................................  [m] 
v - rychlost proudění ............................................................................  [ms-1] 
∆hc - diference hladin na U – trubici (clona) ...........................................  [m] 
∆hm - diference hladin na U – trubici (místní ztráta) ................................  [m] 
∆ht - diference hladin na U – trubici (ztráta třením)................................  [m] 
∆pcelk - tlaková ztráta celková (složená kolena) ..........................................  [Pa] 
∆pm - tlaková ztráta místní........................................................................  [Pa] 
∆pt - tlaková ztráta třením .......................................................................  [Pa] 
λ - ztrátový součinitel třecí ztráty.........................................................  [1] 
ν - kinematická viskozita vody.............................................................  [m2s-1] 
ρ - hustota vody....................................................................................  [kgm-3] 
ζ - ztrátový součinitel místní ztráty......................................................  [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.:  Jednotky uvedených fyzikálních veličin jsou uvedeny jako základní. Případný jiný 

rozměr veličiny je v textu, či v tabulkách uveden. Kolidující označení je v textu 
uvedeno. 
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Úvod  
 

Cílem bakalářské práce je zpracování teorie o místních ztrátách a jejich měření a dále 

praktické zpracovaní měření vybraných částí vedení a jeho početní a grafické vyhodnocení.  

 

Zkoumání a vyhodnocování místních ztrát jednotlivých prvků potrubních systémů je zásadní 

pro správný návrh jak samotného potrubního systému, tak čerpadla, které vhání do systému 

tekutinu určitou omezenou rychlostí a tlakem, na který je dimenzováno. V extrémním případě 

by se mohlo stát, že odpory potrubního systému budou natolik veliké, že čerpadlo tekutinu 

přes potrubní systém „neprotlačí“. Teoretické stanovení místní ztráty na prvku je obtížné a 

nepřesné, proto je nezbytné přesné stanovení odporu provést experimentálně. 

 

Teoretická část obsahuje základní poznatky o místních ztrátách ve vybraných částech vedení. 

Kromě teorie místních ztrát jsou okrajově zmíněny i ztráty třením, neboť jsou součástí části 

praktické. Ta se zabývá vlastním měřením na vybraných prvcích vedení na obvodu 

sestaveného pomocí systému PPR. Takovéto potrubní systémy jsou dnes ve velké míře 

používány pro rozvod vody a topenářském průmyslu. Měřeny byly kolena - sloužící 

v hydraulických obvodech ke změně směru proudění kapaliny. Přesná volba prvků určených 

k proměření byla provedena s ohledem na použití ve skutečných obvodech – odpovídalo tomu 

i zapojení složených kolen.  

 

Všechna měření jsou rozdělena do dvou skupin a to na kolena jednoduchá a kolena složená. 

Jejich vzájemné porovnání tak probíhá odděleně, aby mohly být srozumitelně interpretovány 

výsledky a závěry z měření. 

 

V přílohách bakalářského projektu jsou dále vloženy všechny tabulky s naměřenými daty a 

především velké množství grafů, které názorněji vystihuje interpretaci naměřených hodnot. 

Součástí práce je také alespoň krátký výklad možností inovace již sestaveného měřícího 

obvodu. 
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1 Tlakové ztráty v místních odporech p ři proud ění tekutiny 

potrubím 

 

Ztráta energie v přímém vodorovném potrubí je dána především třením o stěny potrubí. U 

speciálních tvarovek použitých v potrubních systémech však závisí ztráta energie také na 

struktuře proudění před příčinou zvláštní (místní) ztráty. Zmařená energie v místním odporu 

se přeměňuje na teplo, ne však ihned, ale až v potrubí daleko za místem zvláštní ztráty (v 

mém případě však byla ztrátová výška pomocí U – trubic měřena cca 5 cm před a za prvkem) 

Z tohoto důvodu není možné určit ztrátové součinitele samostatně, ale brát v úvahu např. 

zapojení prvků, či vlastnosti proudění před vstupem do místního odporu. Proto nelze sestavit 

obecně platné vzorce pro výpočet ztrátových součinitelů, příp. tlakové ztráty místních odporů. 

 

1.1 Rozdělení místních ztrát 
 

Místních odporů je celá řada a není tématem této práce je všechny obsáhnout. I přesto, že se 

práce týká jen místních ztrát v obloucích a kolenech, považuji za vhodné alespoň krátké 

rozdělení nejčastějších místních odporů. 

 

Za místní, neboli singulární ztráty, považujeme ztráty způsobené těmito odpory: 

 

� změnou směru proudění 

� filtry a jinými překážkami 

� ztrátami v uzávěrech, škrtících a regulačních zařízení 

� vtokem do potrubí 

� změnou průřezu 

� výtokem z potrubí 

� rozvětvením potrubí 

� průtokoměry 

� spojením proudů 

. 

Toto rozdělení je jen základní a existuje ještě další množství zvláštních, či méně častých 

místní ztrát. 
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1.2 Zakřivená potrubí 

 

Zakřivená potrubí patří po přímých úsecích k nejdůležitějším prvkům potrubních systémů. 

Jakákoliv změna směru vede mimo ztráty třením o stěny zvláštní ke ztrátě energetické výšky, 

o kterou se celková ztráta zvyšuje v porovnání s přímými úseky. 

 

Do skupiny ztrát změnou směru patří ztráty v kolenech, obloucích a jakkoliv zakřivených 

úsecích. Změny lze též rozlišit dle orientace a to na rovinné, či prostorové. Další skupinu tvoří 

kombinace různých kolen a oblouků ať už s vloženými úseky, případně bez nich.  

 

1.3 Příčiny ztrát v obloucích a kolenech 

 

Ztráta tlaku v zakřiveném  úseku potrubí je způsobena v první řadě třením o stěny potrubí 

podobně jako v přímém úseku, ovšem s tím rozdílem, že tření může být i při stejném 

materiálu a průřezu dost odlišné.  

 

Výrobou oblouků, kolen a jiných ohybů se totiž může struktura povrchu stěn značně měnit. 

Jde především o vnitřní strany oblouků a kolen. Například u kolen a ohybů tvářených za tepla 

dochází k deformaci vnitřní stěny ohybů – přesněji k nahromadění přebytečného materiálu a 

jeho zvlnění. 

 

Daleko výhodnější je výroba kolen odléváním. Zvláště u kolen systému PPR (polypropylen) 

je tato výroba standartem – vzhledem ke vstřikování do forem jsou výrobky při příznivé ceně 

poměrně přesné a dnes je jich využití obrovské. Plastové potrubí je tak díky snadnému 

spojování, bezúdržbovosti velice používáno. 

 

Také měřící obvod sloužící k měření místních ztrát je sestaven ze systému PPR. 
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1.4 Ztráty v kolenech 
 

Kolenem rozumíme tvarovku, ve které se směr proudění ostře mění. Jsou to ohyby o poměru 

zakřivení r/d = 1/2 až 2, někdy i 2,5 a zakřivená potrubí, jejichž poloměry zakřivení vnitřní a 

vnější jsou stejné. [1]. V kolenech nastávají stejné jevy jako v úsecích zakřiveného potrubí, 

pouze s tím rozdílem, že odtržení proudu kapaliny je častější a zachvacuje větší část proudu. 

 

Odstředivou silou, která vzniká zakřivením proudu, se v ohybu zvyšuje tlak od vnitřní stěny 

k vnější, takže rychlosti rostou od vnější stěny k vnitřní. Proudění v kolenu je zobrazeno na 

obr. 1.1 (vzrůst tlaku u vnější stěny od bodu A k bodu B, pokles tlaku u vnitřní stěny u bodu 

C a následný vzrůst u bodu D). 

 

Obr. 1.1 – Proudění v kolenu [10] 

 

Podstatného snížení místních ztrát lze dosáhnout vhodným zaoblením jak vnější, tak vnitřní 

části tvarovky jak je vidět na obr. 1.2.  

 

 

Obr. 1.2 Možnosti snížení místních ztrát (zaoblením vnitřní r0 a vnější stěny kolena r1) [10] 
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2 Návrh trati pro m ěření místních ztrát, návrh prvk ů 
 

2.1 Měřící tra ť 
 
Měřící trať pro účely měření je již sestavena z prvků běžně používaných například 

k rozvodům vody v domech. Vnitřní průměr spojovacího potrubí (P1) je d = 18 mm. Každý 

prvek (s vyjímkou velkého oblouku u něhož nelze prvky, ze kterých je složen, měřit 

samostatně a také kulový kohout KK2, jež slouží k regulaci průtoku obvodem) je vybaven 

odběrnými místy, jež umožňují zjistit pomocí U – trubic ztrátovou výšku ∆h.  Prvky jsou 

řazeny v tomto pořadí: 

 

• clona (C) 

• kulový kohout (KK1) 

• zúžení průřezu složené z:  

hrdlová redukce (RH1, RH2) 

potrubí o vnitřním průměru d = 14,4 mm (P2) 

• velký oblouk složený z: 

křížení (KR) 

koleno 45o (K1, K2) 

• koleno 90o (K4) 

• kompenzační smyčka (KS) 

• přímý ventil (VP) 

• koleno 45o (K3) 

• kulový kohout (KK2) 

 

Prvky lze měřit jak samostatně, tak v libovolné kombinaci. Jediné omezení plyne 

z dostupného počtu U – trubic, kterých je k dispozici 5. Ztrátová výška na cloně ∆hc je 

měřena vždy, proto je připojena na samostatnou U – trubici. Pokud je nutno proměřit prvek, či 

kombinaci prvků, které nejsou řazeny v obvodu, je možné připojit další prvky na konec tratě 

před vstup do nádrže, tj. za kulový kohout KK2. Kapalinu (kterou je voda) z nádrže (N) vhání 

do potrubí čerpadlo (HG) s možností regulace na 3 stupně průtoku. 

Sestavený obvod je na obr. 2.1 a jeho schéma na obr. 2.2.  
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Obr. 2.1 Měřící trať bez připojených externích prvků [3] 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Schéma měřící trati [3] 
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2.2 Specifikace prvk ů měřící trati 
 

• Nádrž (N) výrobce Valter Špalek-plexi má objem V = 42 dm3. 

• Čerpadlo (HG) je typu RS 25/4 230 V PN 10 výrobce WILO s nastavitelnými 

otáčkami  n = 1200/1650/2000 ot/min a maximálním tlakovým spádem ∆p = 10 kPa. 

• Clona (C) je výrobkem VŠB. 

• Ostatní prvky jsou od výrobce WAVIN Ekoplastik, s.r.o. a jde o plastové prvky 

potrubí z polypropylenu (PPR), dnes velice často používaných pro rozvody vody a 

vytápění. Vnitřní průměr je d = 18 mm s vyjímkou hrdlových redukcí (RH1, RH2), 

kde je vnitřní průměr zúžené strany d = 14,4 mm a potrubí P2, které má taktéž vnitřní 

průměr d = 14,4 mm. 

 

Nádrž (N) 

 
 Hrdlová 

redukce 
(RH1, RH2) 

 
 

Čerpadlo 
(HG) 

 
 

Křížení (KR) 

 
 

Clona (C) 

 
 

Koleno 45° 
(K1, K2, K3) 

 
 

Potrubí 
(P1) 

 
 

Koleno 90 ° 
(K4) 

 
 

Potrubí 
(P2) 

 
 

Kompenza ční 
smyčka (KS) 

 
 

Kulový 
kohout 

(KK1, KK2)  

 
 

Přímý ventil 
(VP) 

 
 

 

Tab. 2.1 Prvky zkušebního obvodu 
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2.3 Možnosti inovace zkušebního obvodu 
 

Jelikož je celkový výpočet ztrátových součinitelů i tlakové ztráty poměrně zdlouhavý a 

časově náročný bude věnován prostor možnostem vylepšení zkušebního obvodu. 

 

V obvodu je jak průtok, tak tlaková ztráta na prvcích zjišťován pomocí U – trubic. To sebou 

nese značné zjednodušení obvodu, ale také zvyšuje možnost nepřesností a chyb při měření. To 

může být způsobeno jak špatným odečtem, případně ve výpočtu hledaných veličin (kap. 4.1). 

Jednou z možností zlepšení je zařazení průtokoměru do obvodu místo clony. Není tak nutné 

odečítání z U – trubice na clonu připojenou. Průtokoměr např. s digitálním displejem by tak 

práci studentům zjednodušil. Příkladem je digitální průtokoměr Bürkle (obr. 2.3) s přesností 

+/- 1% rozsahu přístroje, možností měřit i agresivní kapaliny. Cena se pohybuje okolo 13 000 

Kč bez DPH. 

 

Obr. 2.3 Digitální průtokoměr Bürkle [8] 

 

Co se týče tlakových ztrát, zřejmě nejschůdnější by bylo zvýšení tlaku v obvodu tzn. 

zakoupení výkonnějšího čerpadla. S tím by ale musely být buď zvětšeny U – trubice, nebo by 

muselo dojít k zakoupení manometrů. Vzhledem k odečítání rozdílu hladin by se nejlépe 

hodily manometry diferenční, a to jednoduché cejchované membránové. Příkladem těchto 

manometrů jsou manometry řady PMD firmy JPS (obr. 2.4). Možnost volby rozsahu (např. 

0…250 mbar), třída přesnosti 1,6 %. 

 

Obr. 2.3 Membránový diferenční manometr firmy JPS [6] 
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Můžeme také použít digitální diferenční snímač tlaku. Zástupcem této kategorie je např. 

manometr PM 111 – D od firmy BHV senzory (obr. 2.4). Tento manometr má měřící rozsah 

dle objednatele do 0…2,5 kPa do 0…60 MPa s přesností 0,15 % (nebo 0,25 %) rozsahu a 

široké možnosti připojení do obvodu. Nevýhodou je však nutnost zakoupení celkem devíti 

manometrů (pro každý prvek jeden), případně zakoupit manometrů 5 - jeden bude napevno 

připojen na clonu, ostatní bude nutno před měřením přišroubovat na odběrná místa měřených 

prvků. Nutné by tedy bylo instalovat dle druhu použitého závitu na manometru i nová 

odběrná místa. 

 

Obr. 2.4 Manometr PM 111 – D s připojením pomocí závitu [5] 

 

Poslední možností je použití servisních tlakoměrů, jakožto přenosných přístrojů 

s integrovanými čidly. Takovýto přístroj je možno napojit na jakýkoliv prvek a měření 

zaznamenat a poté naměřená data přenést do počítače, kde je lze dále zpracovat. Jako příklad 

lze uvést diferenční manometr ENBRA T450F (obr. 2.5). K obvodu je připojen pomocí 

rychlospojek,  obsahuje piorezistivní tlaková čidla, přesnost činí 0,1 % nastaveného rozsahu. 

Cena se pohybuje okolo 35 000 Kč s DPH. 

 

Obr. 2.5 Diferenční manometr T450F [4],[9] 
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Zmíním ještě použití přístrojů se záznamem (např. Multimetr M5000 firmy Hydrotechnik). 

Tyto zařízení jsou ale zbytečně nákladné, vzhledem k měření statických tlaků. K tomuto 

přístroji by musely být do obvodu instalovány čidla, jejichž cena je neúměrně vysoká. 

 

2.4 Návrh m ěřených prvk ů 
 
Měřené prvky lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: 

 

• Kolena jednoduchá (bez vloženého meziúseku): koleno 90°, koleno 45°, koleno 2x45° 

• Kolena složená (s vloženým meziúsekem): 2x90° souhlasně natočená (tvar U) 

2x90° nesouhlasně natočená (tvar Z) 

 

V případě jednoduchých kolen byly využity kolena již zařazená v obvodu, konkrétně K3 a 

K4. Složené koleno 2x45° však v obvodu řazeno není a bylo proto nutné jej připojit jako 

externí prvek. 

U kolen složených bylo taktéž nutno využít možnosti externího připojení prvků. Jak zapojení 

tvaru U, tak tvaru Z, bylo měřeno celkem čtyřikrát, vždy se zkrácenou délkou vloženého 

meziúseku z původních 88 cm na konečných 23cm. Podrobnější popis bude uveden 

v příslušné části věnované samotnému měření. Schématické znázornění měřených prvků (bez 

zakreslení odběrných míst) je na obr. 1.3. 

 

 

Obr. 1.3 Schématické zobrazení měřených prvků 
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3 Cejchování clony 
 
Pro výpočet součinitele místní ztráty prvku, či tlakové ztráty je nutné znát rychlost proudění, 

která je v obvodu zjišťována pomocí clony (C). K výpočtu průtoku (z něj lze při známém 

průřezu potrubí dále vypočítat rychlost) je nutné znát cejchovní křivku clony. 

3.1 Popis m ěření 
 

K ocejchování clony použijeme průtokoměr, který do obvodu zařadíme před výstup do 

nádrže.  

 

Postup cejchování: 

• spustím čerpadlo a nastavím otáčky (na maximální, tj. 2000 ot/min), 

• postupným uzavíráním kulového kohoutu KK2 snižuji průtok, 

• zaznamenám aktuální hodnotu průtoku Q na průtokoměru, 

• zaznamenám aktuální diferenci hladin ∆hc na U – trubici na cloně. 

3.2 Vyhodnocení m ěření 
 

Výsledné hodnoty měření tzn. průtok Q a ztrátová výška na cloně ∆hc jsou uvedeny v tab. 2.1: 

 

Měřené veli činy 
Číslo m ěření 

∆∆∆∆hc [mm]     Q [m 3.h-1] 

 Clona 

1 161 0,94 
2 154 0,93 
3 151 0,92 
4 146 0,9 
5 138 0,87 
6 126 0,84 
7 105 0,76 
8 91 0,7 
9 76 0,64 
10 64 0,59 
11 46 0,49 
12 28 0,39 
13 13 0,26 
14 3 0,12 

 

Tab. 3.1 Cejchování clony 
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Grafickým vyhodnocením měření je graf závislosti průtoku Q na ztrátové výšce ∆hc 

proložených spojnicí trendu mocninného typu: 

Q = 0,0686∆hc
0,5167

R2 = 0,9998

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

∆∆∆∆hc [mm]

Q [m 3.h-1]

 

Obr. 3.1 Cejchovní křivka clony 

 

Zobrazením rovnice regrese u spojnice trendu získáme rovnici: 

 

5167,00686,0 chQ ∆⋅=      (3.1) 

 

Dosazením hodnoty ztrátové výšky na cloně ∆hc [mm] získáme hodnotu průtoku Q [m3.h-1].  

 

Tuto rovnici (3.1) dále použijeme pro výpočet průtoku Q při početním vyhodnocení měřených 

prvků. 
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4 Měření a grafické vyhodnocení místních ztrát 
 

4.1 Postup výpo čtu z nam ěřených hodnot 
 
Prvním bodem je výpočet průtoku dosazením hodnoty diference hladin na cloně ∆hc do 

rovnice 3.1. 

 
Poté je možno vypočítat rychlost proudění z rovnice: 
 

vSQ ⋅=      (4.1) 

 
Po dosazení vzorce pro výpočet plochy a vyjádřením rychlosti získáme rovnici: 
 

2

4

d

Q
v

⋅
⋅=

π
     (4.2) 

kde d = 18 mm 

 

Po vypočtení rychlosti můžeme určit typ proudění dle vypočteného Reynoldsova čísla: 
 

ν
dv ⋅=Re      (4.3) 

kde ν = 10-6 m2.s-1 

 
Při již známé rychlosti prodění můžeme vypočítat součinitel místní ztráty ze vzorce: 
 

g
v

hm ⋅⋅=∆
2

2

ζ      (4.4) 

kde g = 9,81 m.s-2 

 
Upravením rovnice 3.4 získáme konečný tvar rovnice pro výpočet součinitele místní ztráty: 
 

2

2

v

ghm ⋅∆⋅
=ζ      (4.5) 

 

Další důležitou veličinou je tlaková ztráta již je možno získat z rovnice: 
 

ghp mm ⋅⋅∆=∆ ρ      (4.6) 

kde ρ = 998 kg.m-3 
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Pro složená kolena je nutné vypočítat i součinitele ztráty třením: 
 

d

l

g

v
ht ⋅⋅=∆

2

2

λ      (4.7) 

kde l = 88, 63, 43, 23 mm 

 

Upravením rovnice 3.7 získáme konečný tvar rovnice pro výpočet součinitele třecí ztráty: 
 

lv

gdht

⋅
⋅⋅∆⋅

=
2

2λ      (4.8) 

 

Poslední počítanou veličinou je tlaková ztráta již je možno získat z rovnice: 
 

ghp tt ⋅⋅∆=∆ ρ      (4.9) 

 

Tento výpočet je nutné zopakovat pro všechny naměřené hodnoty. Rovnice 4.7, 4.8 a 4.9 jsou 

ve výpočtu použity pouze u složených kolen s vloženým meziúsekem, kde bylo nutné 

tlakovou ztrátu třením odečíst od ztráty celkové, abych zjistil hledanou tlakovou ztrátu místní. 

 
Příklad výpočtu je uveden v dalších kapitolách u kolen jednoduchých i u kolen složených, 

spolu s prezentací výsledků ve formě grafické a početní ve formě tabulek. 

 

4.2 Popis m ěření 
 

Postup měření je v podstatě shodný jak pro kolena jednoduchá i složená. Odlišnosti od 

uvedeného postupu jsou uvedeny v příslušných kapitolách věnujících se podrobně kolenům 

jednoduchým a složeným. 

 
Postup měření: 

• spustím čerpadlo a nastavím otáčky (na maximální, tj. 2000 ot/min), 

• postupným uzavíráním kulového kohoutu KK2 snižuji průtok, 

• zaznamenám aktuální diferenci hladin ∆hc na U – trubici na cloně, 

• zaznamenám aktuální diferenci hladin ∆hm na U – trubici na měřeném prvku, 

• zaznamenám aktuální diferenci hladin ∆ht na U – trubici na měřeném prvku. (pouze u 

složených kolen) 



VŠB-TU Ostrava FS  Bakalářská práce 

MĚŘENÍ MÍSTNÍCH ZTRÁT - KOLENA, SKLÁDÁNÍ KOLEN 

 
24 

4.3 Jednoduchá kolena 
 
Mezi jednoduchá kolena byly zařazeny 2 prvky v obvodu, a to 90° koleno (K4), 45° koleno 

(K3). Další prvek bylo složené 90° koleno, sestavené ze dvou 45° kolen bez vloženého 

meziúseku. Všechny tyto prvky byly měřeny současně, vzhledem ke konstantnímu průtoku 

v obvodu. Každému prvku byla přiřazena vlastní U – trubice pro odečet hodnot ztrátové 

výšky místní ztrátou ∆hm [mm]. Z naměřených hodnot byly navíc vypočítány hodnoty tlakové 

ztráty ∆pm a ztrátového součinitele ζ pro složené 2x45º koleno. Tento výpočet sestával 

z pouhého součtu výše zmíněných hodnot dvou naměřených 45º kolen pro porovnání se 

skutečným měřeným složeným 2x45º kolenem. Schématické znázornění měřených prvků (se 

zakreslenými odběrnými místy pro měření místní ztráty - červená) je na obr. 4.1. 

 

 

 

Obr. 4.1 Schématické zobrazení měřených jednoduchých kolen 

 

4.3.1 Grafické a po četní vyhodnocení m ěření 
 

Výsledné hodnoty měření tj. hodnoty naměřené i vypočtené jsou uvedeny v příloze č.1. Data 

z těchto tabulek byly dále použity pro grafické zpracování měření, především pak pro 

závislost tlakové ztráty na průtoku a závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle. 

Výsledné grafy jsou v příloze č.2. 

 

4.3.2 Příklad výpo čtu  
 

Pro příklad výpočtu jsou použita data z tab. 4.1 (řádek, ze kterého bylo čerpáno je vyznačen 

žlutě). Hodnoty použité při výpočtu jsou získána měřením popsaným v kap. 3.2, nejsou ale 

odečítány hodnoty pro ztráty třením. 
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Vypočítám hodnotu průtoku dosazením hodnoty diference hladin na cloně ∆hc do rovnice 3.1: 

 

135167,05167,0 063,12010686,00686,0 −⋅=⋅=∆⋅= hmhQ c  

 

Z rovnice 4.2 vypočítám při známém průřezu potrubí rychlost proudění v obvodu: 

 

1
22

160,13600

063,1
4

4 −⋅=
⋅

⋅
=

⋅
⋅= sm

dd

Q
v

ππ
 

kde d = 18 mm → d = 0,018 m 

 

Určím typ proudění dle vypočteného Reynoldsova čísla dle rovnice 4.3: 

 

20880
160,1

Re =⋅=⋅=
νν

ddv
 

kde ν = 10-6 m2.s-1, d = 18 mm → d = 0,018 m 

 

Při již známé rychlosti prodění můžeme vypočítat součinitel místní ztráty z rovnice 4.5: 

 

327,1
160,1

091,022
22

=⋅⋅=
⋅∆⋅

= g

v

ghmζ  

kde g = 9,81 m.s-2 

 

Posledním krokem je výpočet tlakové ztráty způsobené místním odporem z rovnice 4.6: 

 

Pagghp mm 92,890091,0 =⋅⋅=⋅⋅∆=∆ ρρ  

kde ρ = 998 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava FS  Bakalářská práce 

MĚŘENÍ MÍSTNÍCH ZTRÁT - KOLENA, SKLÁDÁNÍ KOLEN 

 
26 

Měřené veli činy Po čítané veli činy 
Číslo 

měření ∆∆∆∆hc [mm]     ∆∆∆∆hm [mm]     Q [m 3.h-1] v [m .s-1] Re [1] ∆∆∆∆pm [Pa]     ζζζζ [1]     

Prvek: Koleno 45 o 

1 201 91 1,063 1,160 20880 890,92 1,327 
2 197 89 1,052 1,148 20664 871,34 1,325 
3 195 87 1,046 1,142 20555 851,76 1,309 
4 193 85 1,041 1,136 20446 832,18 1,293 
5 189 84 1,029 1,124 20226 822,39 1,305 
6 181 82 1,007 1,099 19779 802,81 1,332 
7 172 79 0,980 1,070 19264 773,44 1,353 
8 163 74 0,954 1,041 18737 724,49 1,340 
9 144 67 0,894 0,976 17575 655,96 1,379 

10 126 57 0,835 0,911 16403 558,05 1,347 
11 102 48 0,748 0,817 14706 469,94 1,411 
12 74 36 0,634 0,692 12459 352,45 1,474 
13 55 26 0,544 0,594 10688 254,55 1,447 
14 24 12 0,354 0,387 6963 117,48 1,573 
15 6 3 0,173 0,189 3402 29,37 1,648 

 
Tab. 4.1 Naměřené a vypočtené hodnoty pro 45° koleno 

4.3.3 Vyhodnocení m ěření 
 

Názornější než vyhodnocení  v tabulce je vyhodnocení grafické. Na obr. 4.2 a 4.3 jsou 

závislosti tlakové ztráty ∆pm na průtoku Q respektive ztrátového součinitele místní ztráty ζ na 

Reynoldsově čísle Re. Výslednou hodnotu součinitele místní ztráty je třeba brát při silném 

turbulentním proudění tzn. při hodnotách kolem Re > 10000. Při takových hodnotách Re 

dochází k ustálení hodnoty součinitele místní ztráty a ten lze pak použít např. při návrhu 

potrubního systému. 

 

Z grafů je daleko lépe vidět, že nejmenší součinitel místní ztráty i nejnižší tlakovou ztrátu je 

možné pozorovat u 90° kolena. 45° koleno je zhruba srovnatelné s kolenem 90°, i když je zde 

je vidět nepatrný nárůst jak ztrátového součinitele, i tlakové ztráty. 

 

Zajímavým výsledkem měření je skutečnost, že nelze jak ztrátové součinitele, tak tlakové 

ztráty jednoduše sčítat. Dle měření lze říci, že měřené složené koleno 2x45º má hodnoty 

ztrátového součinitele i tlakové ztráty vyšší zhruba o třetinu (zelená křivka) v porovnání s 90º 

kolenem (modrá křivka). Výsledky ztrátových součinitelů i tlakové ztráty jsou u vypočteného 

složeného kolena 2x45º (součet dvou 45º kolen – fialová křivka) jsou však ještě vyšší. 
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Obr. 4.2 Závislost tlakové ztráty na průtoku u jednoduchých kolen 
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Obr. 4.3 Závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle u jednoduchých kolen 
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4.4 Složená kolena 
 
Jako složená kolena byly měřeny dva druhy zapojení 90º kolen a to souhlasné zapojení (tvar 

U) a nesouhlasné zapojení (tvar Z). Původní délka vloženého meziúseku l = 88 cm byla 

postupně zkrácena na 63, 43 a 23 cm. Odečítání hodnot probíhalo na dvou U – trubicích. 

Jedna byla vyhrazena pro odečet ztrátové výšky místní ∆hm [mm] (prakticky jde ale o ztrátu 

celkovou), druhá pak pro odečet ztrátové výšky třecí ∆ht [mm]. Schématické znázornění 

měřených prvků (se zakreslenými odběrnými místy pro celkové ztráty – červená, pro třecí 

ztráty - modrá) je na obr. 4.4. 

 

 

Obr. 4.4 Schématické zobrazení měřených složených kolen 

 

4.4.1 Grafické a po četní vyhodnocení m ěření 
 

Výsledné hodnoty měření tj. hodnoty naměřené i vypočtené jsou uvedeny v příloze č.1. Data 

z těchto tabulek byly dále použity pro grafické zpracování měření, především pak pro 

závislost tlakové ztráty na průtoku a závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle. 

Výsledné grafy jsou v příloze č.2. 
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4.4.2 Příklad výpo čtu  
 

Pro příklad výpočtu jsou použita data z tab. 4.2 (řádek, ze kterého bylo čerpáno je vyznačen 

žlutě). Hodnoty použité při výpočtu jsou získána měřením popsaným v kap. 4.2. 

 

Vypočítám hodnotu průtoku dosazením hodnoty diference hladin na cloně ∆hc do rovnice 3.1: 

 

135167,05167,0 035,11910686,00686,0 −⋅=⋅=∆⋅= hmhQ c  

 

Z rovnice 4.2 výpočítám při známém průřezu potrubí rychlost proudění v obvodu: 

 

1
22

130,13600

035,1
4

4 −⋅=
⋅

⋅
=

⋅
⋅= sm

dd

Q
v

ππ
 

kde d = 18 mm → d = 0,018 m 

 

Určím typ proudění dle vypočteného Reynoldsova čísla dle rovnice 4.3: 

 

20336
130,1

Re =⋅=⋅=
νν

ddv
 

kde ν = 10-6 m2.s-1, d = 18 mm → d = 0,018 m 

 

Při již známé rychlosti prodění můžeme vypočítat součinitel místní ztráty z upravené rovnice 

4.5 (ztrátová výška místní zde je kvůli použitým odběrným místům jako rozdíl celkové ∆hm a 

třecí ∆ht viz obr. 4.4): 

 

( ) ( )
090,2

130,1

073,0209,022
22

=⋅−⋅=
⋅∆−∆⋅

= g

v

ghh tmζ  

kde g = 9,81 m.s-2 

 
Výpočet celkové tlakové ztráty z upravené rovnice 4.6: 

 

Pagghp mcelk 98,2055210,0 =⋅⋅=⋅⋅∆=∆ ρρ  

kde ρ = 998 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2
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Výpočet tlakové ztráty způsobené místním odporem z upravené rovnice 4.6: 

 

( ) ( ) Pagghhpm tm 77,1458061,0210,0 =⋅⋅−=⋅⋅∆−∆=∆ ρρ  

kde ρ = 998 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2 

 

Výpočet součinitele třecí ztráty z rovnice 4.8: 

 

019,0
130,1

061,022
22

=
⋅

⋅⋅⋅=
⋅

⋅⋅∆⋅
=

l

gd

lv

gdhtλ  

g = 9,81 m.s-2, d = 18 mm → d = 0,018 m , l = 880 mm → d = 0,88 m 

 

Výpočet tlakové ztráty způsobené třecím odporem z rovnice 4.9: 

 

Pagghpt t 21,597061,0 =⋅⋅=⋅⋅∆=∆ ρρ  

kde ρ = 998 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2 

 

Měřené veli činy Počítané veli činy 
Číslo 

měření ∆∆∆∆hc 
[mm]     

∆∆∆∆hm 
[mm]     

∆∆∆∆ht 
[mm]     Q [m 3.h-1] v [m .s-1] Re [1]  ∆∆∆∆pcelk  [Pa]     ζ ζ ζ ζ [1]     ∆∆∆∆pt 

[Pa]     λ λ λ λ [1]     ∆∆∆∆pm [Pa]     

Prvek:  Koleno 2 x 90 o nesouhlasn ě (tvar Z), délka meziúseku 88cm 

1 191 210 61 1,035 1,130 20336 2055,98 2,290 597,21 0,019 1458,77 

2 188 208 61 1,027 1,121 20170 2036,40 2,297 597,21 0,019 1439,19 
3 185 205 60 1,018 1,111 20004 2007,03 2,304 587,42 0,019 1419,61 
4 178 198 58 0,998 1,089 19609 1938,50 2,315 567,84 0,020 1370,65 
5 161 185 55 0,948 1,034 18618 1811,22 2,384 538,47 0,021 1272,75 
6 141 161 47 0,885 0,966 17384 1576,25 2,398 460,15 0,020 1116,10 
7 124 144 43 0,828 0,904 16268 1409,81 2,426 420,99 0,021 988,83 
8 99 114 36 0,737 0,805 14481 1116,10 2,364 352,45 0,022 763,65 
9 82 97 30 0,669 0,730 13138 949,67 2,468 293,71 0,023 655,96 

10 61 76 24 0,574 0,626 11276 744,07 2,600 234,97 0,025 509,10 
11 41 52 17 0,467 0,510 9183 509,10 2,638 166,44 0,026 342,66 
12 16 21 7 0,287 0,314 5647 205,60 2,791 68,53 0,029 137,07 
13 7 9 3 0,187 0,205 3684 88,11 2,810 29,37 0,029 58,74 

 
Tab. 4.2 Naměřené a vypočtené hodnoty pro složené koleno s délkou meziúseku 88cm, tvar Z 
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4.4.3 Vyhodnocení m ěření 
 

Stejně jako u kolen jednoduchých lze i v tomto případě provést analýzu výsledků. Vzhledem 

k měnícím se délkám vloženého meziúseku (88, 63, 43, 23 cm) i polohy singularit (tvar U a 

Z) lze srovnávat výsledky pomocí více hledisek. 

 

Z grafů závislosti tlakové ztráty místní na průtoku lze jednoznačně říci, že s kratší délkou 

vložené trubky místní tlaková ztráta klesá velice mírně, od délky meziúseku l = 63 cm však 

již jen neznatelně. Toto lze pozorovat jak při zapojení sousledném, tak nesousledném. Pokles 

tlakové ztráty třením se zkracující se délkou meziúseku je pochopitelný. 

 

Zajímavé jsou především grafy ∆pm – Q a ζ - Re při délce trubky 43 cm a sousledném 

zapojení. Zde došlo zřejmě díky vzduchové bublině ke zkreslení výsledků a tedy 

k nemožnosti použití tohoto měření pro srovnání. Na obr. 4.5 je odlišná poloha křivky 

zřetelná (zakreslena červeně), stejně tak i poměrně velký rozptyl naměřených hodnot (v 

porovnání s ostatními křivkami). 

 

Také je možné říci, že vliv zapojení tvarovek za sebou (sousledně či nesousledně) nemá na 

tlakovou ztrátu velký vliv – spíše jen velmi malý. 

 

Obdobné výsledky lze pozorovat při srovnání závislosti ztrátového součinitele na 

Reynoldsově čísle. Pro větší názornost jsou vždy do jednoho grafu zakresleny obě polohy 

singularit (tvar U, tvar Z) a tyto grafy jsou vloženy v příloze č. 2. 

 

Obecně lze říci, že délka vloženého meziúseku má především díky tlakové ztrátě třením 

nepříznivý vliv tzn. se zmenšující se délkou klesá i celková ztráta. Zajímavý je ovšem i pokles 

(i když velice malý) místní ztráty. 

 

Závěr z měření je takový, že ztrátoví součinitelé místní ztráty vzhledem k délce vloženého 

meziúseku neklesaly nijak výrazně a nebyl znát ani výrazný vliv zapojení singularit (tvar U, 

tvar Z). 
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Obr. 4.5 Závislost tlakové ztráty na průtoku u složených kolen, tvar U 
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Obr. 4.6 Závislost tlakové ztráty na průtoku u složených kolen, tvar Z 
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo především vyvodit závěry z praktických měření. Ve strojírenské 

hydraulice, používající poměrně vysoké tlaky a rychlosti nemají tyto ztráty tak velkou 

důležitost jako v např. v topenářství.  

 

Prvky určené k měření byly vybrány tak, aby šlo o prvky u nichž je jejich použití ve 

skutečných obvodech největší. Kolena  byla měřena v obvodu sestaveného ze systému PPR 

jež je dnes jedním z nejpoužívanějších z důvodu nízké ceny i nenáročnosti na údržbu. Řazení 

kolen (složených) bylo voleno tak, aby alespoň částečně simulovalo zapojení v reálných 

obvodech. 

 

Měření jsou zpracována dle postupu výpočtu, který je součástí této práce. Výsledky měření 

jsou poté interpretovány pomocí tabulek a grafů. Tyto jsou vloženy v práci především jako 

přílohy a typy grafů byly vytvořeny tak, aby byly pokud možno co nejpřehlednější a závěry 

z nich vyvozené co nejjednoznačnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava FS  Bakalářská práce 

MĚŘENÍ MÍSTNÍCH ZTRÁT - KOLENA, SKLÁDÁNÍ KOLEN 

 
34 

Seznam použité literatury  

 
 
[1] VINOPAL, S.; KOLÁŘ, V. Hydraulika průmyslových armatur. Praha. SNTL Praha, 

1963. 650 s. 
 

[2] JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Ostrava. Skripta VŠB-TU Ostrava, 
1995. 155 s. 

 

[3] KOZUBKOVÁ, M. Mechanika tekutin, návody pro laboratorní měření. Ostrava 
 e - skripta VŠB-TU Ostrava, 1997, 113 s. 

 

[4] MEiBES : Komponenty a systémy pro topení [online]. (c) MEIBES s. r. o. , 2005     
[cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.meibes.cz/ballorex-vyvazovani-a-mereni-t450F.php 

 

[5] BHV senzory [online]. (c) BHV senzory       
 [cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.bhvsenzory.cz/product-110-pm111-d-diferencni-
digitalni-manometr-snimac-tlaku-s-kontakty.html 

 

[6] JSP : Měření a regulace [online]. (c) JSP       
 [cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.jsp.cz/showdoc.do?docid=294 
 

[7] WAVIN Ekoplastik [online]. (c) 2002 – 2009       
 [cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_sortiment 
 

[8] Fisher Scientific, spol, s.r.o. - laboratorní technika [online]. (c) 2007    
 [cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.thermofisher.cz/eshop/6922_5010.html 
 

[9] ENBRA, spol, s.r.o. [online]. (c) 1998-2007       
 [cit. 2009-05-15].         
 Dostupné z WWW: http://www.enbra.cz/mereni-regulace/pristroje-vyvazovani/t-
450/t-450-f-diferencni-manometr/ 

 

[10] HYDRAULIC RESISTANCE : Local (Minor!) Pressure Losses [online]. (c) 2007  
 [cit. 2009-05-18].         
 Dostupné z WWW: http://www.engr.iupui.edu/me/courses/hydraulicresistance.pdf 


