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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

Babejová, S. Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2010, 65 s. Vedoucí práce: Rautová, J. 

 

Diplomová práce se zabývá experimentálním zařízením pro vizualizaci vzniku a vývoje 

kavitace. V úvodu je zpracována teorie kavitace, která je významným problémem 

v hydraulických systémech. Další část práce je zaměřená na návrh experimentálního měřicího 

obvodu k vyvození kavitace na zvoleném hydraulickém prvku. Navrhnutým prvkem je 

Lavalova dýza, která je charakterizována pozvolným zúžením a následným rozšířením 

průtočného průřezu. Na zvoleném prvku je provedeno experimentální měření fyzikálních 

veličin (tlak a průtok), které jsou dále zpracovány pomocí grafů a tabulek. Vznik a vývoj 

kavitace je následně vyhodnocen pomocí digitálních snímků. 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

 
Babejová, S. Laboratory Equipment for the visualization of the Rise and the Development of 

Cavitation: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical Universiry of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering , Department of Hydrodynamice and Hydraulic Equipment, 2010, 65 

p. Thesis head: Rautová, J. 

 

 

Master thesis is dealing with experimental mechanism for genesis and development of 

cavitation. In the introduction is processing theory of cavitation, which is substantial problem 

in hydraulic systeme. Next part of master thesis is oriented to suggestion experimental 

measure circumference to eduction of cavitation in elected hydraulic element. Suggested 

element is De Laval nozzle the is characterized gradual contraction and following expansion 

of clear area. In elected element is accomplished experimental measure physical quantity 

(pressure and flow), which is process in graphs and signs. Genesis and evolution of cavitation 

is evaluated by means of digital picture. 
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1 ÚVOD 

 

Kavitace a kavitační opotřebení je v hydraulických systémech značným a aktuálním 

problémem. Kavitační jev je dán vznikem kavitačních dutin a je spojena s termodynamickou 

difúzí v mikroskopických oblastech proudu kapaliny, probíhající ve velmi krátkých časech. 

Vzniklá kavitace má za následek hlučnost celého zařízení a nepříznivé opotřebení materiálu. 

Z uvedeného důvodu je kavitace zkoumána teoreticky i experimentálně, a to hlavně s ohledem 

na správné projektování, konstruování a provoz hydraulických zařízení. 

 

Diplomová práce se bude zabývat zpracováním základní teorie kavitace, tzn. kdy a jak 

kavitace vzniká, co je její příčinou, a k jakému následnému poškození dochází u součástí 

vlivem jejího působení. Dále budou navrhnuty různé varianty experimentálního zařízení, 

sloužící k vzniku, vývoji a zkoumání kavitačního jevu. Následně bude vybráno nejvhodnější 

řešení, pro které bude sestaven měřicí obvod, skládající se řady hydraulický prvků. Hlavním 

prvkem navrhnuté varianty experimentálního zařízení bude Lavalova dýza, která je 

charakterizována pozvolným zúžením, a následným rozšířením průtočného průřezu. Lavalova 

dýza bude vyrobena z průhledného materiálu, aby vývoj kavitace mohl být zřetelně 

pozorován. V dalším kroku bude navržen postup, odvíjející se od provedené numerické 

simulace, na jejíž základě budou navrženy snímače tlaku. Snímače tlaku rozdílného rozsahu 

by měly být s ohledem na již zmíněnou simulaci umístěny na začátku, na konci a v zúžení 

Lavalovy dýzy. Obdobně, dle numerického řešení, bude definováno čerpadlo a průtokoměr, 

který by měl být z hlediska správné funkce umístěn před Lavavalovou dýzou. Experimentální 

měření bude provedeno pro různé hodnoty průtoku ve zvoleném rozsahu pomocí 

frekvenčního měniče, kterým budou ovládány otáčky elektromotoru čerpadla. Vyhodnocené 

veličiny experimentálního měření (tlak a průtok) budou snímané do počítače pomocí měřicí 

karty. Naměřené fyzikální veličiny budou dále zpracovány pomocí grafů a tabulek včetně 

frekvenční analýzy. Pro každé měření bude pořízen záznam pomocí digitálních snímků, na 

kterých bude názorně zachycen první výskyt kavitace a také její průběh. V závěru bude 

navrhnuta metodika měření obsahu vzduchu v kapalině, pomocí snímače pracujícím na 

kapacitním principu vyhodnocením objemového množství vzduchu v kapalině. Dalším 

rozšířením stávajícího měřicího obvodu bude zařízení na sycení kapaliny vzduchem pomocí 

kompresoru s průtokoměrem k cejchování navrženého kapacitního snímače. Sestavené 

experimentální zařízení k vyvození kavitace bude použito k laboratorním úlohám. 
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

S ohledem na vypracování diplomové práce v požadovaném rozsahu, vycházejícího 

z jednotlivých bodů zadání, mi byly vytýčeny následující cíle: 

 

 Provést rešerši zabývající se vznikem a vývojem kavitace a její účinky na 

poškození materiálu 

 Navrhnout varianty experimentálního měřícího zařízení a pro nejvhodnější 

řešení zvolit vhodné prvky. 

 Navrhnout postup měření a způsob zpracování fyzikálních veličin. 

 Provést měření na daném zařízení. 

 Sestavit metodiku měření kavitace pro další možnosti zpracování. 
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3 KAVITACE 

 

3.1 Historie kavitace 

 

Při obtékání pevných těles vznikají za určitého stavu kapaliny, např. tlaku a teplotě, malé 

prostory naplněné párami kapaliny nebo plynem, nebo párou a plynem (vznik parních nebo 

plynových bublin). Obdobný jev vzniká také ve stojaté kapalině, v níž se pohybuje pevné 

těleso. Tento jev se nazývá kavitace. 

 

Kavitace je dlouhodobý problém v technické praxi. První problémy vznikly kolem roku 

1895 při stavbě lodí u lodních šroubů. Kavitace způsobovala snížení výkonu (než byl 

plánovaný) a hlavně značné a rychlé poškozování obtékaných částí. Problému kavitace se 

věnuje čím dál tím větší pozornost, protože kavitace se nejvíce vyskytuje u vodních turbín, u 

hydrodynamických a hydrostatických čerpadlech obr. 3.3, v hydrodynamických převodech, 

v armaturách, v proudových přístrojích, v hydrodynamických ložiskách, u vodou chlazených 

spalovacích motorů, v ozubených převodech, u lodních šroubů a torpéd viz obr. 3.1 a detail 

obr. 3.2. V dnešní době se projevuje i v olejových hydraulických zařízeních, protože se 

v těchto zařízeních zvyšuje provozní tlak a průtok. Znalosti o kavitaci na vodě jsou jen 

omezeně přenositelné na olej z důvodu rozdílných fyzikálních vlastností médií. 

 

Samotný kavitační jev poprvé popsal v roku 1895 S. W. Barnabym, který jej vysvětluje 

jako tvoření parních bublin. 

 

  

      Obr. 3.1 Kavitační poškození [6]              Obr. 3.2 Detail lodního šroubu poškozeného                               

                                                                                          vlivem kavitace [6] 
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Obr. 3.3 Kavitace v oběžném kole [7] 

 

 

3.2 Kavitační jev 

 

Kavitaci také nazýváme jako jev v kapalině, který se vyznačuje vznikem, vývojem a 

zánikem kavitačních dutin – bublin. Slovo kavitace pochází z latinského slova „cavitas“, které 

znamená dutina[1].  

 

Kavitace vzniká při daném stavu kapaliny v daném místě. Tento stav se zejména 

vyznačuje tlakem a teplotou kapaliny. Jestliže poklesne v daném místě tlak, pod hodnotu 

tlaku nasycených par, při dané teplotě kapaliny, tak dochází k porušení souvislosti kapaliny a 

vzniká pozorovatelná malá kavitační bublina. Pokud hodnota tlaku stále klesá nebo zůstane 

stejná, bublina se postupně zvětšuje. Při vzniku bubliny v proudící kapalině se tato bublina 

přemisťuje do oblasti vyššího tlaku, než li je tlak nasycených par, a tak prudce zaniká tj. 

imploduje. Při zániku bublin v blízkosti obtékané stěny, nebo přímo na stěně, dochází po 

určité době k působení kavitace na povrch materiálu a jeho následné opotřebení, které se 

nazývá kavitační eroze. 
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3.3 Kavitační bublina a jádro 

 

Veškeré níže uvedené výpočty byly provedeny dle literatury [1]. Kavitační bublina se 

objevuje v místě, kde dochází k porušení soudržnosti kapaliny. K porušení této soudržnosti 

kapaliny musí být překonány kohezní síly molekul, jejichž projevem je objemová pružnost 

kapaliny, tj. molekuly musí být na některém místě odtržený od sebe. Objemová pružnost 

kapaliny se liší podle stupně čistoty. Absolutně čistá voda, podle Bogačeva, má objemovou 

pružnost kapaliny 1013MPa. Pro skutečnou kapalinu, která není absolutně čistá, neboť 

obsahuje příměsi, jako jsou bubliny rozpuštěného plynu nebo mechanické částice unášené 

proudem kapaliny, je objemová pružnost nižší, a to dle Zeldoviče přibližně 202MPa. 

Z experimentálního zjištění se objemová pružnost skutečné kapaliny pohybuje kolem 104 až 

106Pa, což je značně nižší než u absolutně čisté kapaliny. 

 

Z experimentu se také usuzuje, že největší vliv na snížení objemové pružnosti kapaliny 

mají volné rozpuštěné plyny, které tvoří tzv. kavitační jádro. Kavitační jádro je tvořeno 

volnými nerozpuštěnými plyny, které jsou v mikroskopických štěrbinách, nebo trhlinách na 

povrchu obtékaných stěn, nebo je tvořeno mikroskopickými částicemi obsaženými v kapalině. 

 

Kavitační bubliny vznikají z kavitačního jádra. Za určitých podmínek dosáhne kavitační 

jádro kritické velikosti, po níž začne růst, až se stane viditelné pouhým okem, jako kavitační 

bublina. Tyto poměry se osvětlí bez uvažování termodynamických vlivů a difuzních jevů. 

 

Předpokládejme, že kavitační jádro má tvar kulové bubliny o poloměru rB [m]. Pro tlak 

v bublině pB platí podmínka rovnováhy 

 

2
                                                                                                                              3.1  

 

kde pk [Pa] je tlak v kapalině v okolí bubliny a σ [N.m-1] je povrchové napětí kapaliny. 

 

Tlak v bublině je tedy vyšší, než v obklopující kapalině, o hodnotu 2σ/rB. Pro naše úvahy 

předpokládejme, že bublina kulového tvaru obsahuje plyny a páry kapaliny, takže podle 

Daltonova zákona platí pB = pv + pw, kde pv [Pa]je tlak plynu a pw [Pa] je tlak nasycených par. 
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Potom podmínka rovnováhy pro bublinu je 

 

2
                                                                                                         3.2  

 

Jestliže při změně poloměru bubliny se hmotnost plynu nemění (nedochází k difůzí plynu 

z okolní kapaliny), tak se stav plynu v bublině mění za konstantní teploty, čímž dostaneme 

pro tlak v kapalině obklopující bublinu vztah: 

 

2
·

2
                                                                         3.3  

 

kde index 0 označuje výchozí hodnoty, tzn. před změnou poloměru bubliny. 

 

Závislost vztahu (3.3) je uvedena, dle obr. 3.4, pro hodnoty pw = 2 337Pa, pk0 = 

1,013.105Pa, σ = 72,78.10-3N.m-1, přitom počáteční poloměr rB0 [m] je parametrem. Spojnice 

minim jednotlivých křivek, pro rB0 = konst., je vyznačena čárkovanou křivkou, která rozděluje 

plochu diagramu na oblast rovnováhy stabilní a nestabilní. Hodnoty příslušného minima jsou 

označené jako kritické (rkr, pkr). 

 

Z diagramu na obr. 3.4 můžeme vypozorovat, že dojde-li k náhodnému zvětšení 

poloměru rB v oblasti rB < rkr, při konstantním pk, bude v kapalině vyšší tlak, než odpovídá 

tomuto zvětšenému poloměru, a proto dojde ke zmenšování poloměru na původní 

rovnovážnou velikost. Naopak při změně v oblasti rB > rkr bude tlak pk nižší než přísluší 

zvětšenému poloměru a bublina se bude trvale zvětšovat, nastává nestabilní rovnováha. Při 

snižování tlaku v okolní kapalině pk v oblasti rB < rkr poloměru bubliny se jen zvolná zvětšuje 

až při rkr se bublina začne explozívně zvětšovat. Z diagramu je též zřejmé, že k explozívnímu 

zvětšování bubliny dochází při nižším tlaku kapaliny než je napětí par pw. Při této úvaze se 

předpokládá, že pw je v celém průběhu konstantní.  
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Obr. 3.4 Závislost rovnovážného tlaku v kapalině na poloměru bubliny pro různé 

počáteční velikosti bubliny [1] 

 

Kritický poloměr bubliny rkr, kdy tato začíná expanzívně růst, určíme ze vztahu (3.3) při 

podmínce 0⁄  ve tvaru 

 

·
3
2

·                                                                                                           3.4  

 

kde pv0 [Pa] je počáteční tlak plynu 

 

2
                                                                                                                3.5  

 

Výraz pro rkr dosadíme do rovnice (3.3) a po úpravách získáme vztah pro kritický tlak 

v okolní kapalině. 

 

2
3

·
2

·
2

3
·

1 2
3

·
2

                                                            3.6  
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nebo 

 

4
3 ·

                                                                                                                  3.7  

 

Ze vztahu (3.6) v souladu s obr. 3.4 je zřejmé, že kritický tlak je tím nižší, čím menší je 

počáteční poloměr rB0. Tomuto tlaku odpovídá kavitační tlak určující vznik kavitace. Ze 

vztahu (3.5) naopak vyplývá, že kritický poloměr bubliny rkr je úměrný počátečnímu 

poloměru bubliny rB0.  

 

Přemístí-li se kavitační bublina do oblasti vyššího tlaku pk > pkr > pw, páry v ní obsažené 

prudce kondenzují, bublina se bude rychle smršťovat, tj. implodovat, plyny částečně difundují 

do okolní kapaliny. Do takto uvolněného prostoru vniká okolní kapalina a zbytek plynů se 

stlačuje. Předpokládá se, že setkáním stěn bubliny, její deformací, dochází k rázům a 

vyzařování tlakových vln, které působí na materiál obtékaného tělesa a narušují ho kavitační 

erozí.    

 

 

3.4 Rozpuštěný vzduch v kapalině 

 

Rozpuštěný vzduch v kapalině se řídí Henryho zákonem [2] 

 

·                                                                                                                             3.8  

 

VVT [m3]  objem rozpuštěného vzduchu v kapalině 

Vk [m
3]  objem kapaliny 

P2 [Pa]   tlak na konci kavitačního děje 

pa[Pa]               atmosférický tlak 

k [-]              absorpční součinitel 

 

 Množství vzduchu je mírně závislé na teplotě, ale v rozsahu teplot 20 – 80°C je téměř 

konstantní. Při porušení rovnovážného stavu, při kterém došlo k nasycení kapaliny vzduchem, 

a to v důsledku změny tlaku či teploty kapaliny, dochází k uvolňování molekul vzduchu a ke 
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vzniku bublin, čímž se vytváří směs kapaliny se vzduchem, nebo naopak dochází 

k rozpouštění dalšího vzduchu v kapalině. Celý tento děj je závislý také na čase. 

 

 

3.5 Typy kavitace  

 

Shluk kavitačních bublin tvoří v kapalině kavitační oblast (zónu či mrak), která je 

ohraničena buď jen kapalinou, nebo kapalinou a pevnou stěnou. Kavitace vyvinutá do 

takového stupně, že kavitační oblast ovlivňuje proudové poměry v hydraulickém stroji či 

zařízení do té míry, že jsou ovlivněny též jejich energetické parametry, jako průtok, účinnost 

apod., se nazývá plně vyvinutá kavitace obr. 3.7. Kavitace, jejichž stupeň vývoje je mezi 

počátkem kavitace a vyvinutou kavitaci, se označuje jako částečně vyvinutá kavitace obr 3.6. 

Okamžik explozívního růstu kavitační bubliny se nazývá počátek kavitace obr. 3.5.  

 

 

 
Obr. 3.5 Počátek kavitace [1] 

 
 

 
 

Obr. 3.6 Částečně vyvinutá kavitace [1] 
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Obr. 3.7 Plně vyvinutá kavitace [1] 
 
 
 
 Podle tvaru či místa výskytu: 

 Oblast kapsovitá – vytváří se za obtékanými tělesy 

 Oblast plošná – přimyká se k povrchu tělesa 

 Oblast vláknová – projevuje se sledem kavitačních bublin ve tvaru vlákna  

 Oblast spárová – vzniká za výstupu ze spár hydraulických strojů 

 

 Podle chování kavitační oblasti lze ji označit: 

 Přemísťující – pohybuje se ve směru pohybu, bubliny se na své dráze vyvíjejí a    

                        zanikají 

 Připojenou (nepřemísťující) – oblast vznikající u obtékaného tělesa v místech  

                                                       utrženého proudění  

 Superkavitace – kavitační oblast stále roste, takže její uzavření je až za obtékaným  

                                tělesem 

 

 Podle druhu vzniku kavitace: 

 Plynová kavitace – ke kulovému rozhranní bubliny se uvolněný vzduch dostává  

                                     z okolní kapaliny difuzí 

 Pseudokavitace – v kapalině jsou obsaženy bubliny s velkým obsahem vzduchu,  

                                  dochází při snižování tlaku k plynulému velkému zvětšování  

                                   bublin 

 Hydrodynamická kavitace – dynamický pokles tlaku při průtoku kanály nebo  

                obtékání profilů 
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3.6 Kavitační parametr 

 

Pro hodnocení kavitace a jejího vzniku v hydraulických zařízeních nelze vystačit 

s členěním kavitace, jak již bylo zmíněno, ale je nutno posuzovat kavitaci kvantitativně. 

Tomuto účelu slouží kavitační parametr K [-].  

 

2 ·
·

                                                                                                                     3.9  

 

 

pm [Pa]  tlak v místě kavitace 

c1 [m.s-1]  rychlost proudu  

g [-]   gravitační konstanta 

 

 

4 VLIV FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTI NA KAVITACI 

 

4.1 Vliv povrchového napětí 

 

Kavitační tlak se snižuje se zvyšujícím povrchovým napětím σ dle vztahu (4.1). 

Vzrůstem σ se zpomaluje růst kavitační bubliny, ale její zánik se urychluje. Tudíž má hlavní 

vliv při počátku a zániku kavitační bubliny. Zároveň s růstem počtu kavitačních jader se 

snižuje pevnost kapaliny. 

 

 
2

·
2 ·

                                                                         4.1  

 

 

4.2 Vliv viskozity kapaliny 

 

Z teoretických úvah je zřejmé, že ve viskozní kapalině je růst bubliny pomalejší nežli 

v ideální, proto by se měli antikavitační vlastnosti zlepšovat s vyšší viskozitou. 

Experimentální řešení ve Venturiho dýze ukazuje , že kavitační parametr pro počátek 

kavitace roste s Reynoldsovým číslem Re. Pro zachování stejného Re při zvýšené viskozitě 



Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace Diplomová práce 

   
VŠB – TU Ostrava - 22 - Fakulta strojní 

kapaliny je nutná vyšší rychlost. Tím je doba setrvání kavitačních jader v oblasti nízkého 

tlaku nedostačující, aby mohlo dojít k expanzi, ve srovnání s nižší viskozitou. Zvýšená 

viskozita kapaliny zvětšuje tlakovou ztrátu v zužující se části dýzy, a tím dojde ke snížení 

tlaku v kavitační oblasti a kavitační vlastnosti dýzy se zhorší.  

 
Proudící médium je voda, která proudí za stále teploty, proudění je tedy izotermní. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti za zúžením v dýze dochází k velkému snížení tlaku, je 

možné, že se bude kapalina odpařovat. Kromě toho voda obsahuje určitý objemový zlomek 

vzduchu. Tedy voda, vodní pára a vzduch budou tvořit vícefázovou směs, kde podíly 

jednotlivých fází se budou v prostoru vzájemně měnit podle místního statického tlaku. 

Fyzikální vlastnosti jsou  tabulce 4.1. 

 
Tabulka 4.1 Fyzikální vlastnosti kapalin [3] 
 

vlastnost jednotka voda vodní pára vzduch 

hustota [kg.m-3] 1000 dle stavové rovnice 1,225 

viskozita [kg.m-1.s-1] 0.001003 dle kinetické rovnice 1,7894e-05 

molová hmotnost [kg.kmol-1]  18,015 28,966 

tlak nasycených par [Pa] 3567.8   

povrchové napětí [N.m-1] 0.0717   

 

 

4.3 Vliv obsahu vzduchu v kapalině 

 

Jestliže v kapalině budou větší kavitační jádra, tak se kavitační tlak zvětší, tím může 

dojít k expanzivnímu růstu bublin i při pkr > pw. S obsahem vzduchu roste Kpoč a usnadňuje 

to vznik kavitace. Pokud změny parametrů kapaliny v okolí bublin budou malé, může 

nastat značný růst bublin také v důsledku difúze plynu z okolní kapaliny do bublin. 

K difúzi dochází při podmínce α/αn > 1, kde α je poměr objemu vzduchu k objemu 

kapaliny a αn je poměr objemu vzduchu rozpuštěného v kapalině při nasyceném stavu 

k objemu kapaliny.  Dochází tedy k difúzi při přesycenosti kapaliny vzduchem.  

 

Doba potřebná pro nárůst kavitačního jádra difúzí do kritické velikosti se v případě 

hydraulických strojů uvádí v rozsahu 30 až 100ms. Jestliže rychlost proudění bude 10m.s-1, 

tak za tuto dobu jádro uběhne vzdálenost 0,3 až 1m. U velkých strojů jsou tyto rozměry 
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reálné, takže i menší kavitační jádra mohou během pobytu v oblasti kritického tlaku, který 

odpovídá většímu jádrům, dorůstat do kritické velikosti a expandovat. 

 

 

4.4 Vliv teploty kapaliny 

 

Při vyšší teplotě kapaliny se zlepšují antikavitační vlastnosti zařízení. Tento jev se 

vysvětluje termodynamickým účinkem kapaliny na kavitaci. 

 

Kavitační tlak v kavitační oblasti bere obvykle tlak sytých par pw při dané teplotě 

kapaliny v okolí kavitační oblasti. Kavitace je proces, při němž je nutné z okolí bublin přivést 

do kavitační oblasti teplo, aby došlo v tomto místě k vypařování. Proto musí vzniknout 

teplotní spád ΔT mezi kapalinou a touto oblasti. Uvnitř oblasti bude teplota nižší než 

v obklopující kapalině. Tlak nasycených par (kavitační tlak) pw  v oblasti, bude nižší než tlak  

pk  okolní kapaliny, čili dojde ke snížení tlaku o hodnotu Δp = pk – pw.  

 

Dosadíme-li do vztahu (4.1) pro kavitační parametr kavitační tlak pw, je ve skutečnosti 

kavitační parametr určen vztahem 

 

2 · Δ
·

                                                                                                                         4.2  

 

Kde Kw je kavitační parametr za předpokladu že, pw = pk a tedy K > Kw. Druhý člen ze 

vztahu (4.2) vyjadřuje termodynamický účinek kapaliny na kavitaci. 

 

Pro posouzení termodynamického vlivu zavedl Stahl a Stepanoff termodynamické 

kritérium, který někdy nazýváme index kavitace. 

 

·                                                                                                                            4.3  

 

Index kavitace udává poměr objemu páry k původnímu objemu kapaliny. Veličina x 

udává poměr hmotností páry a kapaliny.    
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Z okolní kapaliny přechází do kavitační oblasti potřebné teplo na vypaření a vykonání 

expanzní práce. 

 

Tabulka 4.2 Snížení teploty a tlaky v kavitační oblasti při B = 10 [1] 

t [°C] 21 40 82 100 121 149 

ΔT [K] 0,1 0,3 1,74 3,17 6,07 12,62 

Δp [Pa] 16,3 112 3 600 11 130 39 200 145 369

 

· Δ ·  Δ · Δ                                                                                                4.4  

 

Jestliže spojíme rovnice (4.3) a (4.4) za předpokladu, že · Δ · Δ obdržíme pro 

snížení teploty vztah 

 

Δ ·
·
·

                                                                                                                          4.5  

 

Hodnoty ΔT v závislosti na teplotě vody pro zvolené B = 10 jsou uvedeny v tabulce 4.1, z 

níž je zřejmé, že s růstem teploty vody rychle narůstá rozdíl teploty i tlaku, přičemž při 

chladné vodě je termodynamický vliv zanedbatelný. To znamená, že při vyšší teplotě vody, 

při stejně vyvinuté kavitaci, B = konst., musí se tlak v okolí kavitační oblasti snížit pod 

příslušný tlak  pw o hodnotu Δp. Hodnota Δp tedy vyjadřuje zlepšení kavitačních vlastností. 

Při nižší teplotě vody předpoklad pkav = pw lze použít, kdežto při vyšší teplotě vody je  

pkav < pw. 

  

Zkoušení hydraulických strojů a zařízení se běžně provádí s vodou o nižší teplotě a na 

provoz s vodou o vyšší teplotě se výsledky musí přepočítat. Pak pro vodu s vyšší teplotou je 

potřebný parametr. 

 

2 · ∆
·

                                                                                                                         4.6  

 

Kavitační parametr Kw, byl zjištěn při zkoušce s vodou o nižší teplotě (na základě pw), ale 

snížený o opravný člen 2 · ∆ / · . Hodnoty snížení tlaku Δp bude vliv B na proudové i 
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termodynamické vlastnosti odchylky podle struktury rozložení plynné fáze v kapalině (zda 

jsou přítomný volné malé bubliny nebo velké bubliny).  

 

V literatuře jsou uváděný teoretické a experimentální studie, které jsou zaměřeny na 

přesnější určení vlivu teploty na kavitaci. Autoři Billet, Holl, Weir [4] uváději pro výpočet 

snížení teploty tlaku. 

 

∆
· · ·

· · ·
                                                                                                                4.7  

 

Předpokládají, že Pecletovo číslo lze určit z volného proudu, ale Nusseltovo číslo a 

součinitele cA a cw jsou charakteristikami kavitačního proudění a musí se určit empiricky. 

 

 

4.5 Kavitační opotřebení materiálu 

 

Přemístí-li se kavitační bublina do oblasti vyššího tlaku, nežli je kavitační tlak, páry v ní 

prudce kondenzují a plyny částečně difendují do okolní kapaliny, přičemž dochází k rázům, 

vyzařování tlakových vln, což spolu s dalšími doprovodnými jevy působí na povrch 

obtékaného tělesa a narušuje ho kavitační erozí.  Povrch materiálu se v závislosti na časovém 

působení kavitace nejdříve zdrsní a pak se začínají tvořit ostře ohraničené jamky, uvolněný 

materiál je odplavován proudem. Proces narušení materiálu je velice rychlý a může dojít 

k ulomení součástí i k havárii stroje. Proto patří účinek kavitace působení kavitační eroze na 

materiál jednoznačně ke škodlivým účinkům, i když ojediněle je možné tohoto účinku využít 

při čištění slévárenských odlitků nebo při důlních pracích na rozrušování hornin, atd..  

 

K největší kavitační erozi dochází ke konci kavitační oblasti ve směru proudění, tedy 

v místě zvyšování tlaku nad kavitační tlak. Obvykle dále ve směru proudu za oblastí 

maximální eroze dochází po jejím snížení k opětnému zvýšení, ale podstatně menší intenzity. 

Toto lze vysvětlit opakovaným růstem a zánikem kavitačních bublin. 
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Obr. 4.1 Kavitační opotřebení a kavitační šum při obtékání válečku při změně kavitačního 

parametru K, M – hmotnostní úbytek za hodinu, L – hladina hluku [1] 

 

Na intenzitu kavitační eroze působí stupeň vyvinutí kavitace. Po vzniku kavitace nejdříve 

kavitační eroze rychle narůstá, při určitém stupni vyvinuté kavitace dosahuje maxima, a pak 

s dalším vyvinuté kavitace až ke kritické se zmenšuje. Na obr. 4.1 je uvedená závislost 

kavitačního opotřebení válečku na kavitačním parametru  ´ 2 · / , kde p2 je tlak za 

válečkem. Stupeň vyvinutí kavitace je charakterizován zakreslenými kavitačními oblastmi. 

Maximální kavitační opotřebení nastává před plně vyvinutou kavitační oblastí. Kavitace 

poškozuje všechny druhy materiálu, i když ne všechny stejně. Kavitační opotřebení materiálu 

je velmi složitý jev. 

 

 

4.6 Kavitační hluk a vibrace 

 

Vznikem, růstem, pulsacemi kavitačních bublin a jejich zánikem vzniká kavitační hluk. 

Zejména při zániku bublin nabývá rychlost a tlak kapaliny v okolí bublin velkých hodnot, 

které v důsledku stlačitelnosti kapaliny vyvolávají kulovité tlakové vlny. Ty se šíří radiálním 

směrem od středu bublin do okolní kapaliny. V kavitační oblasti se nachází velké množství 

kavitačních bublin, tím se tlakové vlny od jednotlivých bublin navzájem ovlivňují. Projev 

všech bublin se nazývá kavitační hluk či šum. U běžných hydraulických strojů a zařízení je 

vyvolávaný provozní hluk (bez přítomnosti kavitace) zpravidla v oboru slyšitelných 

zvukových frekvencí, kdežto kavitační hluk připadá převážně na ultrazvukové frekvence. 

Malé kavitační bubliny mají frekvenci až 3MHz, ale velké pulsující bubliny (u vyvinuté 

kavitace) mohou mít frekvenci nízkou až 10Hz. Této skutečnosti se využívá ke zjišťování 

přítomnosti kavitace ve stroji, aniž by bylo nutné mít možnost vizuálního sledování. 
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Vhodným umístěním snímačů ve stroji lze též určit polohu kavitační oblasti. Pro určení 

kavitace je vhodné zjišťovat v pásmu frekvence 1 až 20kHz, vyvinuté kavitace 20 až 500Hz. 

Při nižší frekvenci základní hluk zařízení překrývá hluk kavitační, např. při frekvenci 160Hz 

špička kavitačního hluku byla velmi málo výrazná.  

 

Kavitační hluk od vzniku kavitace vzrůstá až do blízkosti plně vyvinuté kavitace a potom 

se rychle snižuje. Hladina kavitačního hluku dosahuje i 90dB. Závislosti kavitačního hluku na 

stupni vyvinuté kavitace je při kavitačním obtékání válečku uvedena na obr. 4.1. Ze schématu 

kavitačních oblastí je zřejmé, že maximální hluk je zjišťován před plně vyvinutou kavitací. Je 

patrná shoda maximálního kavitačního opotřebení s maximem kavitačního hluku. 

 

Současně s kavitačním hlukem vyvolávají kavitační jevy vibrace součástí nebo i celých 

strojů. Dojde-li ke shodě vlastní frekvence součástí a frekvence vibrací, může dojít, zejména 

při kavitačním narušení povrchu součásti, k ulomení součástí a konečně k nebezpečné havárii 

stroje.  Průběh nárůstu kavitační vibrace v závislosti na stupni kavitace je obdobný jako u 

kavitačního hluku (v blízkosti plně vyvinuté kavitace jsou vibrace maximální).  

 

 

4.6.1 Přístroje pro měření vibrace 

 

 Vibrační pero plus CMVP 50  

- je schopno měřit vibrace na vysokých frekvencích 

- poskytuje přesný a spolehlivý sběr údajů, na základě kterých se dělají rozhodnutí o 

následné údržbě 

- vstupní signál postupuje přes snímač přístroje na další zpracování a poskytuje dvě 

rozdílné měření, sumární hodnotu vibrací a obálku 

zrychlení pro každý měřící bod na měřeném stroji. 

Obě naměřené hodnoty jsou zobrazeny na LCD 

displeji. V závislosti na typu a lokalizaci měřené 

strojové části jsou důležité jedna z naměřených 

hodnot, nebo obě naměřené hodnot.                           Obr. 4.2 Vibrační pero plus [8] 
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 Strobe Light 

- je to bateriový stroboskop 

- váží 1,2kg ,pracuje nepřetržitě 1 hod na jedno nabití 

- má výborné vlastnosti pro diagnostickou kontrolu i 

pro měření otáček 

- mají výraznou rychlost záblesku do 14 000 záblesku 

za minutu 

- jsou tuhé robustní a spolehlivé pro držení a snadné 

použití.                                                                       Obr. 4.3 Strobe Light [9] 

 

 MicroVibe P 

- je schopen rychle identifikovat problém 

- měření se dá uložit a zpětně prohlížet 

- umožňuje přenos naměřených dat do PC pro trendování a 

pro další analýzu 

- je levný, kompaktní, lehký a pracuje s mnoha kapesními PC 

PDA  

- napomáhá uživatelům zjistit na místě problém stroje. 

                                                                                Obr. 4.4 MicroVibe P [10] 

 

 

4.7 Doprovodné účinky kavitace 

 

Kavitace také vyvolávají kromě již zmíněných hlavních účinků, některé další jevy. Místní 

zvýšení teploty v místě zanikající kavitační bubliny, změny fyzikálních vlastností kapaliny 

(elektrického odporu, tepelné vodivosti), ovlivňuje chemické reakce a způsobuje světélkování 

kapaliny, sonoluminiscenci. 

 

K místnímu zvýšení teploty dochází jednak v důsledku přeměny kinetické energie 

kapaliny při vyplňování zanikající bubliny v deformační práci, jednak tím, že plynový obsah 

bubliny, který při zániku nestačí difundovat do okolní kapaliny, se stlačováním ohřívá. To je 

také jedno z vysvětlení světélkování kavitace (sonoluminiscence). Předpokládá se, že plyn se 

natolik stlačí, až se rozžhaví, že je možné záření pozorovat okem. Není však pevný názor na 

jeho vznik. 
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5 KAVITACE V HYDRAULICKÝCH SYSTÉMECH 

 

5.1 Kavitační jevy v hydraulických systémech 

 

Kavitace v hydraulických systémech vzniká při lokálním poklesu tlaku, který může být 

důsledkem lokálního zvýšení rychlosti v zúženém průtočném průřezu. Zpočátku je kavitace 

vyplněna vakuem, přičemž později do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při 

vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, vznikají rázové vlny s destruktivním účinkem na 

okolní materiál. 

 

Odtržení proudu a víření se vyskytuje v sacích prostorách čerpadel, ventilech, 

zakřivených potrubích, v přechodech potrubí. Uvolněné plyny v kapalině, mají nepříznivé 

účinky a snižují modul objemové pružnosti kapaliny, a tím snadněji vznikají v hydraulických 

systémech tlakové pulsace a nestabilní stavy. Vlivem tlakových pulzací dochází k narušení 

řízení a regulace hydraulických pohonů, kdy může dojít až k poškození součástí a zařízení. 

 

Kavitace se projevuje v hydraulických systémech hlukem, má vliv na kvalitu kapaliny, 

provoz zařízení a životnost prvků. Hluk čerpadel a ventilu vyvolaný kavitaci může dosáhnout 

úrovně přes 90 dB a pak vyžaduje vhodné opatření ke snížení. Kavitací se urychluje oxidace 

minerálních olejů kavitačními bublinami, v nichž je také obsažen vzduch. Zůstanou-li 

plynové bubliny v kapalině delší dobu, neodloučí-li se v olejových nádržích a jsou znovu 

nasáty hydrogenerátorem, může dojít k jeho poškození. Přitom dochází také k nedokonalému 

zaplnění pracovních prostorů hydrogenerátoru, a tím ke snížení průtoku. Nerozpuštěné 

plynové bubliny v ložiskách snižují nosnost olejové vrstvy, což může vyvolat vážné 

poškození.  

 

Nejhorší účinek kavitace se projevuje kavitační erozí materiálu. V systémech pracujících 

s vodou vznikají kavitační erozí provozní poruchy a dochází k předčasnému vyřazení prvků, 

zejména ventilů. Dříve, kdy tlaky v hydraulických systémech dosahovaly hodnot 5 až 12 

MPa, se vyskytovala kavitace zřídka. Se stoupajícím provozním tlakem na 20 až 40 MPa se 

stává kavitace problémem i v zařízeních s minerálními oleji nebo syntetickými kapalinami. 

Kavitační opotřebení se vyskytuje nejčastěji u hydrogenerátoru a hydromotoru, méně u 

ventilů a zřídka u přímočarých hydromotoru a v potrubí. 
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Kavitační opotřebení vzniká v místech, kde zvýšeným tlakem zanikají v blízkosti 

povrchu materiálu kavitační bubliny, které jsou naplněny převážně parami. Kavitací uvolněné 

částice znečišťují kapalinu, což může způsobovat větší mechanické opotřebení. 

 

Obdobně, jako se rozděluje kavitace podle vzniku na kavitaci vyvolanou proudem nebo 

kmitáním, lze rozlišovat kavitační opotřebení vyvolané stlačením bublin účinkem paprsku 

kapaliny. Kapalina s vysokým tlakem protékající škrticím místem nabývá vysokou rychlost. 

Škrcení vyvolávají např. řídící hrany tlakových a škrticích ventilů, hrany rozvodných otvorů 

na bočních deskách lamelových hydrogenerátorů, rozvodné kanály pístových axiálních 

hydrogenerátorů apod. Paprsek kapaliny s dostatečně velkou rychlosti pak při dopadu na 

povrch materiálu vyvolává kavitační účinek a opotřebení materiálu. 

 

 

5.2 Průtok škrticími otvory 

 

 V hydraulických prvcích mají škrticí plochy různé tvary. K řízení tlaku a průtoku se 

uplatňují škrticí prvky průřezu kruhového, trojúhelníkového, obdélníkového nebo 

mezikruhového. Hydraulický odpor škrticího prvku charakterizuje vedle průřezu také jeho 

délka. Jestliže se vyžaduje změna hydraulického odporu, potom geometrická podobnost 

škrticího elementu není zachována a různorodost proudění je značná. Vyžadují-li se údaje o 

počátku kavitace v takových hydraulických prvních, tak je zapotřebí je zjistit experimentálně. 

Vedle počátku kavitace je pro projektanta a konstruktéra potřebná i znalost průtokové 

charakteristiky škrticího prvku, např. pro odhad vlivu kavitace na práci celého hydraulického 

systému. 

 

Dále jsou shrnuty poznatky o škrticím elementu s konstantním hydraulickým odporem 

kruhového průřezu. Na obr. 5.1 je proudění kruhovým otvorem s poměrně krátkou délkou. Na 

vstupní hraně otvoru se proud odtrhává již při malých rychlostech. Zúžení paprsku je největší 

na vzdálenost lm = 0,5do za vstupní hranou, kde se dosahuje maximální střední rychlosti vm. 

Proud se dále rozšiřuje na průvodní průřez (o průměru d), pokud je poměrná délka škrticího 

otvoru l/do < 0,5, nemají stěny otvoru vliv na rozšíření proudu. Takové otvory se označují 

jako clony. Rozšiřující se proud je v kontaktu s vířivou oblastí, ve které dochází k rozptylu 

energie.  
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Proudění otvorem s poměrnou délkou l/do > 0,5, je na obr. 5.2. V zúženém místě dojde 

k rozšíření proudu na průměr otvoru. Na jeho konci dochází k náhlému rozšíření průřezu. U 

popsaných škrticích otvorů dochází k rozptylu energie, a to na vstupu, třením o stěny a 

vířením při náhlém rozšíření průřezu. Mezi průřezy 1a 2 (obr. 5.1 a 5.2) platí Bernoulliho 

rovnice: 

 

2 2
·

2
                                                                                                      5.1  

 

Kde ·
2

∆
 je celková měrná ztrátová energie ve škrticím otvoru a ζ je  

celkový ztrátový součinitel škrticeného otvoru vztažený na vstupní rychlost do otvoru v .  

Rychlost v  v průřezu 2 je stejná jako v průřezu 1, tj. v   v . 

   

                                                                                            

 

 

 

        

 

 

 Obr. 5.1 Proudění clonou [1]                           

 

Obr. 5.2 Proudění škrticím otvorem kruhového průřezu [1] 
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5.3 Proudění Lavalovou dýzou 

 

Lavalova dýza byla vynalezena v roce 1897 švédským vědcem Gustavem de Lavalem pro 

použití v impulsní turbíně. Princip byl poté použit Robertem Goddardem při stavbě prvního 

raketového motoru [11].  

 

Lavalova dýza je poměrně jednoduché zařízení, které slouží k přeměně kinetické energie 

na energií tlakovou, a to především při proudění plynů [3]. Dýza je charakterizována 

pozvolným zúžením a následným rozšířením průtočného průřezu. Dle Bernoulliho rovnice 

dojde nejprve ke zvýšení rychlosti při proudění v zúžení a samozřejmě zároveň snížení tlaku. 

Následně se plyn může vrátit do původního stavu s respektováním ztrát. Při proudění kapalin 

je jev přeměny energie specifický tím, že při průtoku kapaliny zúženým průtočným průřezem 

může nastat situace, kdy snížení tlaku je velmi výrazné a může se snížit až na úroveň tlaku 

nasycených par. Pak dojde k vypařování kapaliny, tedy k typickému jevu kavitace. Při dalším 

průchodu až do rozšíření se může pára opět přetransformovat do stavu kapalného. Princip 

Lavalovy dýzy se stal základem pro demonstrační experimentální zařízení pro měření 

kavitace. Vzhledem k jednoduchosti geometrie bylo toto zařízení využito k verifikaci 

vícerozměrného matematického modelování nehomogenní kavitace. Lavalova dýza v praxi 

slouží jako škrticí orgán.  

 

 

Obr. 5.3 Funkce Lavalovy dýzy [12] 
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6 Návrh experimentálního měření a zpracování fyzikálních veličin 

 

V následující kapitole bude navrženo několik způsobu realizace měření vzniku kavitace 

na experimentálním zařízení. Pro nejvhodnější měření je nutné navrhnout hydraulické prvky, 

pomoci níž bude sestaven hydraulický obvod pro experimentální zařízení. Zvoleným prvkem 

experimentálního měřicího zařízení bude Lavalova dýza, která by měla být z průhledného 

materiálu, aby vzniklá kavitace byla viditelná. Dále se musí navrhnout způsob měření 

základních fyzikálních veličin, a to tlak a průtok. Tyto veličiny budou snímané do počítače 

pomocí měřící karty.  Získané hodnoty budou dále zpracovány pomocí grafů a tabulek. 

Z časové závislosti tlaku v nejužším průměru Lavalovy dýzy bude vyhodnocena frekvenční 

analýza. Během měření bude pořízen záznam pomocí digitálních snímků, na kterých bude 

názorně zachycen první výskyt kavitace a také její průběh.  

 

 

6.1 Experimentální měřící obvod s uzavíracím ventilem 

 

První varianta hydraulické obvodu je znázorněna na obr. 6.1 a bude se skládat z čerpadla, 

které bude poháněno elektromotorem.  Čerpadlo bude nasávat vodu z instalované nádrže a 

vhánět do obvodu. Za čerpadlem bude zařazen kulový ventil, kterým se bude regulovat průtok 

od minimální do maximální hodnoty. Za kulovým ventilem bude umístěn měřící prvek 

k vyvození kavitace, která vznikne při lokálním snížením tlaku, až na úroveň tlaku 

nasycených par. Dále v měřícím obvodě budou zařazeny snímače tlaku a průtoku, kdy jejich 

analogové výstupní signály budou pomocí AD převodníku převáděny do počítače, kde budou 

dále zpracovány. Hydraulické prvky obvodu budou propojeny pomocí PVC hadice. 
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Obr. 6.1 Návrh experimentálního zařízení pro vizualizaci kavitace 

HG – hydrogenerátor, M – elektromotor, V – uzavírací ventil, p1…p3 – snímače tlaku, 

IP – indukční průtokoměr,  MP – měřící prvek, P – potrubí, N - nádrž 

 

 

6.2 Experimentální obvod s Lavalovou dýzou 

 

V druhé variantě řešení experimentálního zařízení, vycházejícího z předchozího návrhu a 

zobrazeného na obr. 6.2, bude využito Lavalovy dýzy jako měřicího prvku k vyvození 

kavitace. Regulace průtoku čerpadla bude realizována pomocí frekvenčního měniče, kterým 

budou řízeny otáčky elektromotoru.  

 

  Experimentální měřící obvod se bude skládat z čerpadla, které bude poháněno 

elektromotorem. Čerpadlo bude nasávat vodu z instalované nádrže a vhánět ji do obvodu. 

Otáčky elektromotoru budou řízený pomoci frekvenčního měniče a tím bude regulován 

průtok. Za čerpadlem bude umístěn indukční průtokoměr, který bude napojen přes měřicí 

kartu TB 650 od firmy Humusoft do počítače. Za průtokoměrem bude Lavalova dýza, která 

slouží k vyvození kavitace. Do měřicího obvodu budou zařazeny snímače tlaku, které jsou 

umístěný na začátku, v zúžení a na konci Lavalovy dýzy (p1, p2, p3, p4). Výstupní analogové 

signály snímačů budou převedeny přes analogově-digitální převodník do počítače. Ke 

zpracování signálu se použije softwar Matlab-Simulink, ve kterém je sestaven program viz 

obr. 6.3 k vyhodnocení výstupního signálu tlakových snímačů. Hydraulické prvky obvodu 

budou propojeny pomocí PVC hadice. Pro každé měření bude pořízen záznam pomocí 
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digitálního snímku, na kterém bude názorně zachycen první výskyt kavitace a její průběh. 

Měření bude prováděno při konstantní teplotě t = 20°C, čímž množství vzduchu obsažené 

v kapalině (voda) nebude závislé na teplotě. 

 

 

Obr. 6.2 Návrh experimentálního zařízení 

 HG – hydrogenerátor, M – elektromotor, FM – frekvenční měnič, p1…p4 – snímače tlaku,  

IP – indukční průtokoměr, LD – Lavalová dýza, P – potrubí, N – nádrž 

 

Program pro snímání obsahuje pro všechny snímače stejné bloky, protože způsob 

zpracování signálu je stejný. Proto bude popisován způsob zpracování signálu pouze u 

jednoho snímače.  

 

Jednotlivé bloky programu můžeme rozdělit do tří supin: 

 Vstupní blok – umožňuje získání informací z měřicí karty (adapter, bloky RT ln) 

 Bloky pro zpracování signálu – upravují a zpracovávají naměřené signály, (filtry, 

zesilovače, součtové členy) 

 Výstupní bloky – bloky pro vizualizaci a odeslání dat (graf a To Workspace) 
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Obr. 6.3 Program v prostředí Matlab – Simulink [21] 

 

Blok „Adapter“ 

 

Po dvojkliku na blok „Adapter“ obr. 6.3 (číslo 1) se zobrazí nabídka, kde je možno 

nastavit umístění měřicí karty, tedy slot. Toto je v programu přednastaveno, takže není třeba 

nic měnit. 

 

Bloky „RT ln“ 

 

Tyto prvky slouží k převodu signálu z měřicí karty do programu Matlab-Simulink obr. 

6.3 (číslo 2).  

 

Převod signálu na průtok a tlak 

 

Převod signálu, se kterým pracuje Matlab-Simulink na hodnotu průtoku a tlaku je 

realizován blokem „zesílení“ obr. 6.3 (číslo 3). 
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Zpracování signálu 

 

Od výstupního signálu bloku „RT ln“ je nejprve odečtena hodnota signálu při nulovém 

průtoku, resp. tlaku. Zjištěná hodnota napětí se podělí deseti a napíše do bloku „Constant“ 

obr. 6.3 (číslo 4). Hodnotu nazveme S0 (signál při nulovém průtoku). 

 

Blok „Display“ 

 

Tyto prvky slouží k zobrazení střední hodnoty průtoku a tlaku obr. 6.3 (číslo 5). 

 

Blok „Floating Scope“ 

 

Tento prvek slouží k zobrazení časového průběhu vybrané veličiny, v našem případě 

tlaku a průtoku obr. 6.3 (číslo 6). 

 

 

6.3 Specifikace hydraulických prvků experimentálního měřícího obvodu 

 

Technické parametry navržených hydraulických prvků vychází z předběžné provedené 

numerické simulace pomocí programu Ansys Fluent 12.1, kdy v první fázi řešení byl nejprve 

vytvořen model Lavalovy dýzy obr. 6.4. Následným nastavením okrajových podmínek 

numerické simulace byly vyhodnoceny vstupní hodnoty tlaku a průtoku na vstupu do 

Lavalovy dýzy. Na základě takto zjištěných parametrů, bylo navrženo čerpadlo, podle kterého 

se odvíjel návrh ostatních hydraulických prvků experimentálního měřicího obvodu. 

 

 

6.3.1  Lavalova dýza 

 

Lavalova dýza skládající se ze tři části, byla vyrobena firmou Freso, spol. s.r.o., a to z 

čirého plexi materiálu Tecanat. Hlavní středová část Lavalovy dýzy je na obr. 6.4, kde jsou 

uvedeny její základní rozměry, které byly navrženy s ohledem na vyrobitelnost. Výrobní 

výkres středové části Lavalovy dýzy je součástí přílohy této práce, včetně krajních částí. 

Tecanat je amorfní průhledný materiál s vynikající rázovou pevnosti, který lze používat trvale 

při provozní teplotě až 120°C. Tento materiál vykazuje dobrou mechanickou pevnost, 
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nepatrný sklon k tečení, velice dobrou stálost a navíc plní předpisy ohledně použití v případě 

přímého kontaktu s potravinami. [13] 

 

 

Obr. 6.4 Základní schéma Lavalové dýzy 

 

 

6.3.2  Hydrogenerátor 

 

Dle zjištěného průtoku bylo navrhnuto vertikální článkové odstředivé čerpadlo 

v provedení in-line pro montáž do potrubí, které není samonasávací. Těleso článků a oběžná 

kola jsou z materiálu nerezová ocel číslo materiálu dle DIN W.-Nr. 1.4301, hlava a patní část 

čerpadla je z materiálu Cast iron EN-JL1030. Motor je 3-fázový AC motor a je spojen 

s čerpadlem dělenou litinovou spojkou. Na obr. 6.5 je základní charakteristika čerpadla, na 

kterém je zobrazena účinnost samotného čerpadla křivka 1 a také účinnost čerpadla s 

elektromotorem křivka 2. Křivka 3 znázorňuje závislost dopravované sací výšky na průtoku. 

Podle této křivky můžeme posoudit, jak bude čerpadlo pro daný účel vyhovovat a jak se pro 

celý čerpací systém bude chovat za provozu i v přechodných stavech. Místo dopravní výšky 

se na svislé ose vynáší často měrná energie, přitom platí · . Na charakteristice 

čerpadla obr. 6.6 je vynesena závislost výkonu a čisté pozitivní sací výšce NPSH na průtoku. 

Hodnota NPSH je minimální absolutní tlak na sací straně čerpadla, která se měří v [m] 

k vyloučení kavitace.   
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Obr. 6.5 Základní charakteristiky čerpadla [14] 

 

   

Obr. 6.6 Charakteristiky čerpadla [14] 

 

 



Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace Diplomová práce 

   
VŠB – TU Ostrava - 40 - Fakulta strojní 

6.3.3  Potrubí 

 

Potrubí bylo navrženo z transportního hladkého PVC material a je vyztuženo zapuštěnou 

bílou PVC spirálou. Průměr potrubí se zvolil s ohledem na rozměry Lavalovy dýzy, jak je 

uvedeno ve specifikací prvků. Potrubí je spojeno s hydraulickými prvky pomocí GBS-M spon 

se šroubem s kloubovým uložením. Materiál pásky hadicové spony je uhlíková ocel se 

zinkohliníkovou povrchovou úpravou, a komponenty jsou z pozinkované oceli.  

 

 

6.3.4  Průtokoměr 

 

Na základě vyhodnocené hodnoty průtoku na vstupu do Lavalovy dýzy dle numerické 

simulace byl zvolen indukční průtokoměr. Indukční průtokoměr je měřidlo průtoku vodivých 

kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností 

v širokém pásmu rychlostí proudění (0,1–10m.s-1). Minimální požadovaná vodivost měřeného 

média je 20μS.cm-1. [16] Vyhodnocovací jednotka umožňuje zobrazovat měřené hodnoty na 

dvouřádkovém alfanumerickém displeji a pomocí klávesnice měnit velké množství 

provozních parametrů měřidla. Disponuje dvěma pasivními binárními výstupy, proudovým 

aktivním výstupem a možností číslicové komunikace. Všechny funkce a parametry výstupů je 

možno měnit za provozu uživatelem. Při použití indukčního průtokoměru jsou některé funkce 

pro uživatele zablokovány tak, aby uživatel nemohl ovlivnit přesnost měření. Pro přesnější 

měření bylo použito snímání do počítače pomoci měřicí karty TB 620 od firmy Humusoft, 

která je spojena s průtokoměrem stíněným kablem.  

 

Indukční průtokoměr je založen na Faradayově indukčním zákonu. Čidlo se skládá 

z nemagnetické a nevodivé trubky, v níž jsou kolmo na směr magnetických siločar 

zabudovány dvě měřicí elektrody pro snímání indukovaného napětí. Pro vytvoření střídavého 

magnetického pole jsou na trubce umístěny dvě cívky rovnoběžné s rovinou snímacích 

elektrod. Pohybem vodivé tekutiny, která tvoří vodič elektrického proudu v magnetickém 

poli, vzniká na měřicích elektrodách indukované napětí, které je úměrné rychlosti proudění a 

délce vodiče. Indukční průtokoměr pracuje dobře tehdy, je-li zcela zavodněn, tzn., že voda 

musí vyplňovat celý jeho průřez. 
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6.3.5  Snímače tlaku 

 

 Rozsah snímačů tlaku byl zvolen dle závěru numerické simulace a dle snímačů, které 

byly k dispozici. Z numerické simulace je zřejmé, jaký bude tlak na začátku, na konci a 

v zúžení Lavalovy dýzy. První tlakoměr, který je umístěný na vstupu Lavalovy dýzy, má 

největší rozsah absolutního tlaku (-100500)kPa, neboť tlak je tam největší. Druhý tlakoměr, 

který je umístěny na výstupu Lavalovy dýzy má rozsah relativního tlaku (010000)Pa. 

V zúžené části Lavalovy dýzy byly použité dva snímače s rozsahem tlaku (-100500)kPa. 

Výstupy ze všech snímačů tlaku budou pomocí měřící karty převedené do počítače.  

 

 

6.3.6  Nádrž 

 

 Objem nádrže byl navrhnut dle desetinásobného průtoku, aby nádrž byla schopna dobře 

odvádět tepelnou kapacitu a nedošlo k zahřívání kapaliny. Nádrž je vyrobena z polypropylenu 

a je po obvodě zpevněna plastovými pásy. Víko nádrže je plastové s napouštěcím otvorem 

[19]. 

 

 

6.4 Specifikace hydraulických prvků 

 

Čerpadlo (HG): 

Typ:    CR 20-5 A-F-A-E HQQE 

Jmenovité otáčky:  29198 ot.min-1 

Dopravní výška:  62,6 m 

Jmenovitý výkon:  5,5 kW 

Skutečný průtok:  18,4 m.h-1 

Výrobce:   GRUNDFOS s. r. o. 

     

                                                                                            Obr. 6.7 Odstředivé čerpadlo [14] 
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Frekvenční měnič (FM): 

 Typ:    YASKAWA VS mini J7 

 Rozsah výkonů:  síť 3 x 400V / 0,2 – 4 kW 

 Zdánlivý výkon:  7 kVA 

 Jmenovitý proud:  9,2 A 

 Max. výstupní napětí:  3 x 380 – 460 V 

 Max. výstupní frekvence: 400 Hz 

 Přetížitelnost:   150% po dobu 1 min. 

                                                                                                Obr. 6.8 Frekvenční měnič [5] 

 

 

Snímače tlaku (p1, p2, p3, p4): 

 Snímač tlaku p1, p3, p4: TMG 567 Z3G 3ks 

 Rozsah absolutního tlaku: (-1.1055.105) Pa 

 Snímač tlaku p4:  TMG 518 Z3G 1ks 

 Rozsah relativního tlaku: (01.105) Pa 

 Výstup:   (020) mA 

 Závit:    M 12 x 1,5 DIN 3852 

 Výrobce:   CRESSTO 

                                                                                                      Obr. 6.9 Snímač tlaku [17] 

 

 

Průtokoměr (IP): 

 Typ:    DN50 PN16 TG ISO 110 

 Rozsah průtoku:  (0,7272) m3.h-1 

 Provozní tlak:   PN 16 (1,6 MPa) 

 Výrobce:   ELIS PLZEŇ a.s 

 

 

 

 

                                                                                            Obr. 6.10 Indukční průtokoměr [16] 
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Potrubí (P): 

 Typ:    NASSA 

Materiál:   PVC, bílá spirála 

 Rozměry:   60 / 68,2 mm 

 Pracovní tlak:   (-0,7.104;5.104) Pa 

 Pracovní teplota:  (-1560) °C 

 Výrobce:   Gumex, spol. s. r. o. 

                                                                                         Obr. 6.11 Hadice z PVC [15] 

 

 

Lavalova dýza (LD): 

 Rozměry:   80 x 70 x 1000 

 Materiál:   TECANAT 

 Výrobce:   FRESO, spol. s. r. o. 

 

 

Nádrž (N): 

 Rozměry:    100x100mm 

 Materiál:   polypropylen 

 Výrobce:   SOVEKO PLAST s. r. o. 

 

 

 

                                                                                                                   Obr. 6.12 Nádrž 

 

 

Rám (R): 

 Materiál:   hliníkový rám 

 Výrobce:   PKS servis 

 

 

 

                                                                                                               Obr. 6.13 Hliníkový rám  
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Z uvedených hydraulických prvku bylo složeno experimentální zařízení pro vizualizaci 

vzniku a vývoje kavitace obr. 6.14. Měřicí zařízení se skládá z čerpadla (HG), které je 

poháněno elektromotorem. Otáčky elektromotoru jsou řízený frekvenčním měničem (FM), 

čímž je regulováno průtočné množství pracovní kapaliny čerpadlem. Za čerpadlem je umístěn 

indukční průtokoměr (IP), který je snímán do počítače pomoci měřicí karty TB 620 od firmy 

Humusoft. Bezprostředně za průtokoměrem je umístěna Lavalova dýza (LD), která je 

vyrobena z plexi materiálu. K měření tlaku jsou použity snímače tlaku (p1, p2), které jsou 

umístěny na vstupu a výstupu Lavalovy dýzy.  Indukční průtokoměr a Lavalova dýza s 

tlakoměry jsou připevněny k hliníkovému rámu (R), který je přišroubován k podstavci, na 

němž je umístěna rovněž i nádrž (N) a čerpadlo s elektormotorem. Rozvod pracovní kapaliny 

je realizován PVC hadicí (P).   

 

 

Obr. 6.14 Realizovaný obvod  
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6.5 Postup měření  

 

 Připojím počítač do elektrické sítě a spustím zdroj, který slouží k napájení snímačů  

 Zapnu počítač a spustím program Matlab 6.5.1 [21], v němž nastavím adresář 

Matlav6p5p1/kavitace/kavitace_p_q. 

 Dále v programu Matlabu  spustím Simulink a otevřu soubor kavitace_p_q.mdl. 

 Spustím čerpadlo a pomoci frekvenčního měniče budu měnit průtok od minimální 

do maximální hodnoty. 

 Pro každou hodnotu frekvence frekvenčního měniče elektromotoru čerpadla 

v programu Matlab provedu měření, které trvá 30s s časovým krokem Δt = 0,1 

Z programu Matlab-Simulink odečtu střední hodnotu tlaku p1, p2 a průtok QPC. 

Současně odečtu hodnotu průtoku z displeje indukčního průtokoměru. 

 Pro každou hodnotu průtoku změřím délku kavitační oblasti a zaznamenám 

digitální snímek.  

 Změřené veličiny dále zpracuji pomocí programu MS Excel. 

 Následně umístím snímače tlaku p3, p4 do zúžení Lavalovy dýzy. 

 Opět pro každou hodnotu frekvence frekvenčního měniče elektromotoru čerpadla 

v programu Matlab provedu měření, které trvá 8,192s s časovým krokem Δt = 

0,001. V programu Matlab-Simulink vyhodnotím časovou závislost tlaku p3 a p4 . 

 Po vyhodnocení časové závislosti absolutního tlaku p3 a p4 v programu Matlab 

provedu FFT analýzu pro absolutní tlak p3 při maximálním průtoku.  

 Z vyhodnocené frekvenční analýzy určím vlastní frekvenci.  

 Z časových závislostí absolutního tlaku p4 vyhodnotím střední hodnotu. 

 Všechny výsledky jsou zpracované pomocí grafů a tabulek. 

 

 

6.6 Vyhodnocení měření tlaku na vstupu a výstupu z Lavalovy dýzy (p1, p2) 

 

Měření obr. 6.14 bylo provedeno pro tlakoměry p1,p2, přičemž tlakoměr p1 je umístěný na 

vstupní části Lavalovy dýzy a tlakoměr p2 na části výstupní.  Pomocí změřených hodnot tlaku 

byl vypočten tlakový spád (6.1). Průtok byl odečítán z displeje průtokoměru QIP a současně z 

prostřední programu Matlab – Simulink QPC. Otáčky byly vypočteny z frekvence, kde 50Hz = 

2900 min-1 (6.2). Změřené a vypočtené hodnoty jsou uvedené v tabulce 6.1. 
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∆ 114759 101325,115 13433,885                                                   6.1  

 

50
· 2900

12
50

· 2900 696 min                                                                             6.2  

 

Tabulka 6.1 Změřené a vypočtené střední hodnoty absolutního tlaku a průtoku 

f [Hz] n [min-1] p1 [Pa] p2 [Pa] Δp [Pa] QIP [m3.s-1] QPC [m3.s-1]

12  696  114759  101325,115 13433,885 0,00213  0,00216

13  754  115735  101325,116 14409,884 0,00235  0,00238

14  812  119642  101325,12 18316,88 0,00246  0,00255

15  870  126478  101325,126 25152,874 0,00256  0,00265

16  928  132825  101325,133 31499,867 0,00269  0,00272

17  986  141614  101325,142 40288,858 0,00275  0,00279

18  1044  147962  101325,148 46636,852 0,00280  0,00283

19  1102  156751  101325,157 55425,843 0,00291  0,00291

20  1160  165052  101325,165 63726,835 0,00299  0,00301

21  1218  174329  101325,174 73003,826 0,00308  0,00312

22  1276  184095  101325,184 82769,816 0,00317  0,00320

23  1334  194837  101325,195 93511,805 0,00323  0,00324

24  1392  203626  101325,204 102300,796 0,00337  0,00340

 

 

Naměřené a vypočtené hodnoty jsem zpracovala do grafu, které jsem vytvořila pomoci 

programu MS Excel. Na obr. 6.15, 6.16 a 6.17 je vytvořena závislost středního absolutního 

tlaku p1, absolutního tlaku p2, tlakového spádu Δp na průtoku QPC a QIP, která je proložena 

polynomickou spojnicí trendu. Z této závislosti je zřejmé, že s růstajícím průtokem roste 

absolutní tlak p1, absolutního tlaku p2 a tlakový spád Δp.  
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Obr. 6.17 Závislost tlakového spádu Δp na průtoku QPC a QIP 

 

 

6.7 Vyhodnocení měření tlaku v zúžení Lavalovy dýzy 

 

Měření bylo provedeno pomocí tlakoměru s rozsahem (-100500)kPa, který je 

specifikován viz 6.4. Umístění snímačů tlaku jsou patrné z obr. 6.18. Snímač p3 je v nejužším 

místě Lavalovy dýzy a snímač p4 je posunut o 3cm ve směru proudu. Pomocí tlakoměru byla 

změřena časová závislost tlaku pro stejné rozsahy průtoku, jak je uvedeno v tabulce 6.1. 

 

 

Obr. 6.18 Umístění snímačů tlaku v zúžení Lavalovy dýzy 
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 Na obr. 6.19 až 6.26 jsou vyhodnoceny časové závislosti tlaku p3 (nejužší místo) pro 

zvolené průtoky pomocí programu Matlab-Simulink. Na ose y je zobrazen rozsah tlaku p3 

v jednotkách [Pa], který je závislý na čase t [s] uvedený na ose x. 

 

  Obr. 6.19 Časová závislost absolutního tlaku     Obr. 6.20Časová závislost absolutního tlaku 

                   p3 pro QPC = 0,00216m3.s-1                                 p3 pro QPC = 0,00255m3.s-1  

 

Obr. 6.21 Časová závislost absolutního tlaku     Obr. 6.22 Časová závislost absolutního tlaku 

                 p3 pro QPC = 0,00272m3.s-1                                 p3  pro QPC = 0,00283m3.s-1  
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Obr. 6.23 Časová závislost absolutního tlaku Obr. 6.24 Časová závislost absolutního tlaku 

                 p3 pro QPC = 0,00301m3.s-1                              p3 pro QPC = 0,00320m3.s-1  

 

 

 Obr. 6.25 Časová závislost absolutního tlaku     Obr. 6.26 Časová závislost absolutního tlaku 

                 p3 pro QPC = 0,00324m3.s-1                                  p3  pro QPC = 0,00340m3.s-1  

 

Na obr. 6.27 až 6.34 jsou pomocí programu MS Excel vyhodnoceny časové závislosti 

tlaku p4 pro zvolené hodnoty průtoku. Z grafu je patrné, že doba měření absolutního tlaku p4 

byla stejná jak tlaku p3 (8,192s). 
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Obr. 6.27 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00216m3.s-1  

 

 

Obr. 6.28 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00255m3.s-1  
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Obr. 6.29 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00272m3.s-1  

 

 

Obr. 6.30 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00283m3.s-1  
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Obr. 6.31 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00301m3.s-1  

 

 

Obr. 6.32 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00320m3.s-1  
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Obr. 6.33 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00324m3.s-1  

 

 

Obr. 6.34 Časová závislost tlaku p4 pro QPC = 0,00340m3.s-1  
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Na obr. 6.35 je znázorněna závislost středního absolutního tlaku p4 na průtoku QPC, QIP. 

Z grafu je patrné, že s rostoucím průtokem klesá tlak, který je měřen snímačem, umístěným 

v zúžené části Lavalovy dýzy. 

 

 

Obr. 5.35 Závislost absolutního tlaku p4 na průtoku QPC a QIP 

 

 

6.8 Vyhodnocení frekvenční analýzy 

 

Na základě měření tlaku v nejužším průměru Lavalovy dýzy (p3) viz 6.7, byla provedena 

frekvenční analýza. V Matlabu byl sestaven program rychlé Fourierové transformace FFT 

obr. 6.36, pomocí níž byla vyhodnocená frekvenční analýza pro maximální hodnotu průtoku 

QPC = 0,00340m3.s-1 obr. 6.37 s vyhodnocenou vlastní frekvenci fv = 19Hz. 

 



Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace Diplomová práce 

   
VŠB – TU Ostrava - 56 - Fakulta strojní 

 

Obr. 6.36 Nastavená FFT v programu Matlab 

 

 

Obr. 6.37 Vyhodnocená frekvenční analýza s vlastni frekvenci fv 



Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace Diplomová práce 

   
VŠB – TU Ostrava - 57 - Fakulta strojní 

6.9 Vyhodnocení kavitace pomocí digitálních snímků 

 

V této kapitole je vyhodnocen vznik a vývoj kavitace, která byla zaznamenána pomocí 

digitálních snímků. Tyto snímky byly pořízený pro jednotlivé průtoky odpovídající otáčkám 

elektromotoru řízeného frekvenčním měničem. Frekvenční rozsah byl volen v rozmezí 12 až 

24Hz jak je uvedeno v tabulce 6.1.  

 

Z obr. 6.38 a 6.39 je patrné, že průtok je příliš malý na to, aby v zúžení Lavalovy dýzy 

klesl tlak pod hodnotu tlaku nasycených par, a vznikla kavitace. Přitom na následujících 

snímcích obr. 6.40 až 6.45 můžeme pozorovat, že kavitace vzniká v nejužším místě Lavalový 

dýzy a s růstajícím průtokem (QPC = 0,00255  0,00291m3.s-1) se kavitační oblast zvětšuje. 

Pro průtok QPC = 0,00301m3.s-1 a vyšší, tzn. od frekvence f = 17Hz až f = 24Hz, je kavitace 

pozorovatelná v téměř celé sledované oblasti Lavalovy dýzy, jak je uvedeno na obr. 6.46 až 

6.50. 

 

 

Obr. 6.38 Záznam pro otáčky n=696min-1 

 

 

Obr. 6.39 Záznam pro otáčky n=754min-1 

 

 

Obr. 6.40 Záznam pro otáčky n=812min-1 
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Obr. 6.41 Záznam pro otáčky n=870min-1 

 

 

Obr. 6.42 Záznam pro otáčky n=928min-1 

 

 

Obr. 6.43 Záznam pro otáčky n=986min-1 

 

 

Obr. 6.44 Záznam pro otáčky n=1044min-1 

 

 

Obr. 6.45 Záznam pro otáčky n=1102min-1 
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Obr. 6.46 Záznam pro otáčky n=1160min-1 

 

 

Obr. 6.47 Záznam pro otáčky n=1218min-1 

 

 

Obr. 6.48 Záznam pro otáčky n=1276min-1 

 

 

Obr. 6.49 Záznam pro otáčky n=1334min-1 

 

 

Obr. 6.50 Záznam pro otáčky n=1392min-1 
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7 Metodika měření kavitace pro další možnosti zpracování 

 

Samotná metodika měření kavitace pro další možnosti zpracování bude sestavena 

v následující kapitole. Stávající experimentální měřící obvod bude rozšířen o kapacitní snímač 

obsahu vzduchu v kapalině, pracující na principu vyhodnocení množství vzduchových bublin 

v procentech. Rovněž bude do obvodu zapojen kompresor, který bude sloužit k sycení 

kapaliny vzduchem.  

 

Vhodný snímač obsahu vzduchu, umístěný v experimentální měřicím obvodu mezi 

indukčním průtokoměrem a Lavalovou dýzou bude vyhodnocovat objemové množství 

vzduchu v kapalině. Objemové množství bude vyhodnoceno v procentech. Přesný typ 

snímače obsahu vzduchu bude specifikován posléze, stejně tak jako i jeho parametry, pro 

další možnosti laboratorního měření.  

 

V souvislosti s měřením obsahu vzduchu, bude do experimentálního měřicího obvodu 

zakomponován i kompresor s vlastním průtokoměrem. Pomoci kompresoru bude pracovní 

kapalina sycená přídavným vzduchem. Vyhodnocené množství vzduchu pomocí průtokoměru 

bude parametrem k cejchování kapacitního snímače. 

 

Snímač obsahu vzduchu pracuje na kapacitním principu, který je ve tvaru trubky, v níž 

jsou po celé délce umístěny měděné elektrody kondenzátoru ve tvaru dvouchodého závitu. 

Elektrodový systém je v trubce zalit epoxidovou pryskyřicí s křemičitým pískem. Zalití 

probíhá ve vakuu, aby izolační hmota neobsahovala vzduchové bubliny a měla dobré izolační 

vlastnosti. Na trubce je připevněna objímka, na které je umístěn můstek, předzesilovač a 

deska konektoru. V objímce jsou vestavěny dva kompenzační kondenzátory. Snímač je 

připojen k elektronické části měřiče kablem. Snímacím kondenzátorem prochází měřicí 

kapalina, která se mění v závislosti na objemovém množství vzduchu. Tím dochází ke změně 

kapacity, která rozvažuje můstek, na jehož výstupu získáme signál. Dále se signál zesiluje 

v předzesilovači na požadovanou hodnotu přenosu mezi snímací části a blokem vstupního 

zesilovače. V elektronické části měřiče se výstupní signál zpracovává v analogově číslicovém 

převodníku na informaci, která se zobrazuje na číslicovém ukazateli v procentuální hodnotě. 

Celý systém je napájen z napájecího zdroje [2].    
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8 Závěr 

 

V úvodu diplomové práce, jejíž cílem bylo navrhnout experimentální měřící zařízení, 

byla provedena rešerše zabývající se vznikem a vývojem kavitace, a také zhodnocení účinku 

kavitace mající vliv na poškození materiálu.  

 

Následně byly navrhnuty varianty experimentálního měřicího zařízení pro vizualizaci 

vzniku a vývoje kavitačního jevu. Pro nejvhodnější řešení byl sestaven měřící obvod, 

skládající se z řady hydraulických prvků, které byly navrženy dle numerické simulace pomocí 

programu Ansys Fluent 12.1. Hlavním prvkem navrhnuté varianty experimentálního měřicího 

zařízení byla Lavalova dýza, která se skládá z tří částí a byla vyrobena z průhledného plexi 

materiálu Tecanat.  

 

Postup měření vycházel z provedené numerické simulace, na jehož základě byly 

navrhnuty snímače tlaku a průtoku. Zvolené snímače tlaku rozdílného rozsahu byly umístěny 

na vstupu, výstupu a v zúžení Lavalovy dýzy (p1, p2, p3, p4). Zvolený indukční průtokoměr 

byl z hlediska správné funkce umístěný před dýzou. Vyhodnocené veličiny (tlak a průtok) 

byly  snímané do počítače pomocí měřící karty TB 650 od firmy Humusoft. Naměřené 

fyzikální veličiny byly zpracovány pomocí grafů a tabulek, včetně frekvenční analýzy.  

 

Samotné měření na experimentálním měřícím zařízení bylo provedeno ve zvoleném 

rozsahu průtoku (QPC = 0,00216  0,00340m3.s-1) nastavených pro různé hodnoty frekvence 

pomocí frekvenčního měniče, kterým byly ovládaný otáčky elektromotoru, a tím regulován 

průtok čerpadla. Nejprve bylo vyhodnoceno experimentální měření na vstupu a výstupu 

z Lavalovy dýzy (p1, p2). Naměřené a vypočtené hodnoty byly vyhodnoceny pomocí 

programu MS Excel a zpracovány do grafů závislosti středního absolutního tlaku p1, p2 a 

tlakového spádu Δp na průtoku QPC, QIP, které jsou proloženy polynomickou spojnicí trendu. 

Z grafu obr. 6.12, 6.13, 6.14 je patrné, že s růstajícím průtokem roste tlakový spád i absolutní 

tlak. Následné bylo vyhodnoceno měření v zúžení Lavalovy dýzy (p3, p4). Snímač p3 byl 

umístěn v nejužší části dýzy a snímač p4 byl posunut o 3cm ve směru proudu. Naměření 

hodnoty tlaku p3 byly vyhodnoceny pomocí programu Matlab-Simulink, kde byla zobrazena 

časová závislost tlaku p3 pro průtoky QPC ve zvoleném rozsahu. Z naměřených hodnot tlaku p4 

byla pomocí grafu vyhodnocena závislost středního absolutního tlaku p4 na průtoku, z které je 



Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace Diplomová práce 

   
VŠB – TU Ostrava - 62 - Fakulta strojní 

patrné, že s růstajícím průtokem klesá tlak. V programu MS Excel byla také vyhodnocena 

časová závislost tlaku p4 pro průtoky QPC ve zvoleném rozsahu. Na základě měření tlaku 

v nejužším místě Lavalovy dýzy byla vyhodnocena frekvenční analýza, pro maximální 

hodnotu průtoku QPC = 0,00340m3.s-1, pomocí programu Matlab-Simulink, kde byla sestavena 

rychlá Fourierová transformace FFT. Z vyhodnocené frekvenční analýzy obr. 6.37 byla 

odečtena vlastní frekvence fv = 19Hz. Dále pro každou hodnotu měření byl pořízen záznam 

pomocí digitálních snímeků, na kterých byl názorně zachycen první výskyt kavitace a také její 

průběh.  

 

Na závěr byla navrhnutá metodika měření obsahu vzduchu v kapalině, pomoci 

kapacitního snímače, pracující na principu vyhodnocení množství obsahu vzduchu v kapalině. 

Dalším rozšířením stávajícího experimentálního obvodu bylo navrhnuto zařízení na sycení 

kapaliny vzduchem pomocí kompresoru s průtokoměrem k cejchování navrženého 

kapacitního snímače.  
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