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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá modelováním proudění s uvažováním vlivu částečné 

smáčivosti stěn a fyzikálními a numerickými metodami určení adhezního koeficientu. 

V úvodní části se nachází přehled současného stavu problematiky částečné smáčivosti a cíle 

disertace. V další části práce jsou blíže popsány základní definice povrchového napětí 

a povrchové energie kapalin i pevných povrchů. Na příkladu kapky kapaliny, která je ve styku 

s povrchem různých pevných látek, je znázorněno, jak velkou roli hrají hodnoty povrchové 

a mezifázové energie jednotlivých fází při posuzování částečné smáčivosti povrchů 

kapalinami. 

Metodika zkoumání vlivu částečné smáčivosti povrchů na proudění kapalin je rozdělena 

na přístupy z hlediska fyzikálních experimentů, matematických modelů vybraných úloh 

a jejich numerického modelování. Jsou uvedeny základní rovnice pro proudění skutečné 

kapaliny, jejichž znalost je důležitá pro numerické modelování vybraných úloh. Následuje 

stručné představení vícefázových modelů, kterými jsou řešeny dvě úlohy v disertaci – kapka 

na nakloněné rovině a kavitace v Lavalově dýze. Poté je uveden přehled výsledků 

z fyzikálních experimentů a numerického testování úloh a specifikace adhezního součinitele. 

Vliv částečné smáčivosti povrchu na proudové pole je zkoumán na jednoduché 

geometrii potrubí kruhového průřezu. V práci je uveden popis fyzikálního experimentu, kdy 

se měřením třecích ztrát v potrubí různých materiálů určovala míra smáčivosti daného 

materiálu. Tento experiment je řešen i numericky, kdy je vytvořená uživatelsky definovaná 

funkce (UDF) zahrnující částečnou smáčivost stěn aplikována do numerických výpočtů. 

Numerické vyšetření pohybu kapky po nakloněné smáčivé a částečně smáčivé stěně 

ukazuje, že pomocí software FLUENT můžeme modelovat i tento specifický problém. Ve 

výpočtech je opět využito vytvořené UDF, čímž se mění částečná smáčivost stěny. 

Na příkladu kavitace v Lavalově dýze je předvedeno, že částečnou smáčivost stěn lze 

použít i v aplikacích, kde se setkáváme právě s kavitací. Úloha představuje možnost dalšího 

využití teorie částečně smáčivých stěn ve složitějších aplikacích. 

V závěru práce jsou zformulovány závěry plynoucí z disertace, vědecký přínos práce 

a výstupy pro praxi.  
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Abstract 

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

wall boundary condition and physical and numerical methods of adhesive coefficient 

definition. The introductory section provides an overview of the current state of the problem 

of partial wetting and aims of the dissertation are named. In the next part of the work the basic 

definitions of surface tension and surface energy of liquids and solid surfaces are described in 

more details. The example of liquid droplet in contact with the various solid surfaces shows 

how much the surface and interphase energy of individual phases influences the partial 

wetting phenomena. 

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

is divided into approaches in terms of physical experiments, mathematical models of selected 

problems and their numerical modelling. The basic equations for flow of real liquid are 

introduced, their knowledge is important for numerical modelling of selected tasks. A brief 

introduction of multiphase models follows; these models solve two issues in dissertation – 

a water drop on an inclined plane and cavitation in the Laval nozzle. The next part of 

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

of selected tasks and specification of adhesive coefficient. 

The effect of partial wetting surface on flow is studied in simple pipe geometry of 

circular cross section. The description of physical experiment is introduced, when the 

measurement of the friction losses in pipes of different materials determined the level of 

material wettability. This experiment is also solved numerically and the created user-defined 

function (UDF) including partial wettability of the walls is applied to numerical calculations. 

Numerical investigation of drop movement on an inclined wettable and partially 

wettable wall shows that we can simulate this specific problem with the software FLUENT. 

UDF function for changing the partial wettability of wall is used in numerical calculations. 

The example of cavitation in the Laval nozzle demonstrates that the wall partial wetting 

can be used in applications where the cavitation is observed. This task presents a possibility of 

further using of the partially wettable wall theory in more complex applications. 

The conclusions from the dissertation, scientific contribution of the work and outputs 

for practice are formulated at the end of the work.  
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Úvod 

Disertace se zabývá numerickým modelováním smáčivosti a částečné smáčivosti 

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

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

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

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

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

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

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

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

probíhá na fázovém rozhraní a právě smáčivost ovlivňuje každou stránku našeho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v Laboratořích pro mechanickou integraci a operabilitu při Globálním výzkumném centru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reakce, rozpouštění atd.). 

Numerické modelování je dobrým pomocníkem při ověřování navržených parametrů 

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

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

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

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

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

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

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

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

Numerickým modelování lze také predikovat vliv částečné smáčivosti stěn z různých 

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

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

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

provedena jeho numerická simulace se stejnými vstupními parametry a okrajovými 

podmínkami. Změnou okrajové podmínky na stěně pomocí uživatelsky definované funkce 

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

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

i numerického experimentu a z teorie. 
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1 Přehled současného stavu 

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, smáčivost – předmět nepřetržitého výzkumu od 

doby, kdy na toto téma v 19. století Pierre Laplace a Thomas Young vydali svoji práci. 

Otázkou hydrofilnosti a hydrofobnosti se na počátku 30. let 20. století zabývali Langmuir 

a Blodgettová, kteří zkoumali mechanické vlastnosti monomolekulárních povlaků 

a hydrofobního či hydrofilního efektu dosahovali opakovaným nanesením filmu povrchově 

aktivní látky na povrch vzorku [31]. Mnoho dalších autorů se věnovalo otázce hydrofobnosti, 

ať už jako vlastnosti určitého materiálu či povlaku vytvořeného na jeho povrchu [32], [33], 

[34]. Toto snažení neustále trvá a s tím také vyvstává otázka, jak super-hydrofobního povrchu 

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

Numerické modelování je užitečným nástrojem, který umožňuje podrobně vyšetřit 

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

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

byl aplikován do software FLUENT, takže je možné do výpočtů vícefázového proudění 

zahrnout jak velikost povrchového napětí na zvoleném fázovém rozhraní, a to buď 

konstantou, nebo pomocí uživatelsky definované funkce (dále UDF), tak i hodnotu statického 

kontaktního úhlu. V současnosti je numerického modelování pomocí laminárního modelu, 

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

model VOF spolu s CSF se osvědčil při numerických simulacích dopadu kapky 

na horizontální i nakloněné povrchy [38]. Z hlediska fyzikálních experimentů se o důkladný 

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

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

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

Navzdory všeobecnému předpokladu ulpívání kapaliny na povrchu tělesa, kdy je 

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

již téměř před 200 lety obecnou okrajovou podmínku, která v sobě zahrnuje prokluzování 

kapaliny na povrchu tělesa. Rovnice je vhodná pouze pro rovinné proudění, nemůže řešit 

obecně zakřivené plochy. Pro případy obecně zakřivených ploch ve styku s kapalinou odvodil 

Pochylý [19] – [29] okrajovou podmínku částečně smáčivých stěn. Disertace se zabývá 

využitím této podmínky při numerickém modelování proudění, kdy pomocí fyzikálních 

experimentů a jejich numerického modelování bude určena hodnota adhezního součinitele k 

pro různé materiály.  
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2 Cíle disertace 

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

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

numerické modelování vybraných úloh, 

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

- určit adhezní součinitel na základě fyzikálních experimentů metodou numerického 

modelování, porovnat výsledy s teorií a přiřadit hodnotu adhezního součinitele 

jednotlivým materiálům, 

- specifikovat možnosti aplikace částečné smáčivosti na další úlohy – kavitace 

v Lavalově dýze. 
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3 Částečná smáčivost 

Smáčivost je schopnost kapaliny smáčet určitou látku a vytvářet souvislou kapalinnou 

vrstvu na povrchu. Naopak částečná smáčivost, v limitním případě nesmáčivost, je vlastnost, 

kdy kapalina špatně smáčí povrch druhé fáze. Míra smáčivosti kapaliny je závislá na stupni 

snížení jejího povrchového napětí a platí, že velké povrchové napětí kapaliny ztěžuje proces 

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

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

nerez). Povrchy špatně smáčené vodou jsou označovány jako hydrofobní (např. pevné 

uhlovodíky a jejich fluorované deriváty, polymery, teflon). 

Povrchové napětí   (Nm
–1

) je jednou z fyzikálních vlastností kapalin. Jeho příčinou 

jsou soudržné síly působící mezi molekulami kapaliny. Protože je působení jednotlivých 

molekul omezeno na velmi malou oblast, projevuje se tato nerovnováha mezimolekulárních 

sil jen na nepatrnou vrstvu kapaliny na hladině. Povrchové napětí je síla, které je potřebná pro 

zachování silové rovnováhy. Závisí na druhu látek, které tvoří rozhraní a platí, že čím větší je 

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

Na vytvoření nového povrchu je třeba vynaložit určité množství práce. Práce potřebná 

k jednotkovému zvětšení plochy fázového rozhraní a je označována jako povrchová 

(mezifázová) energie   (Jm
–2

). Pro mobilní fázová rozhraní se obě veličiny, povrchová 

(mezifázová) energie a povrchové (mezifázové) napětí, shodují jak rozměrově, tak i číselně. 

Povrchové napětí vody je 7,72  mNm
–1

 ( 7,72 mJm
–2

). 

Při styku kapaliny s povrchem nerozpustné látky (S), kdy další fází je kapalina (L) 

a poslední fáze je plyn nebo pára (G), (Obr. 3.1), se uplatní tři mezifázové energie: povrchová 

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

kapaliny LG , jejichž hodnoty ovlivní výsledné uspořádání systému. Mezifázové napětí je 

vlastnost, která charakterizuje rozhraní mezi dvěma objemovými fázemi. Rozhraní tří fází je 

charakterizováno smáčecím (kontaktním) úhlem  . [7] Rovnovážný kontaktní úhel závisí 

na drsnosti a geometrii stěny a je jednou z mála přímo měřitelných vlastností fázového 

rozhraní pevná látka-kapalina. Platí podmínka rovnováhy – Youngova rovnice (3.1) [7], [8]: 

 
LG

SLSG
LGSLSG coscos







  (3.1) 



Autoreferát disertační práce: Frodlová B., Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů 

 

- 6 - 
 

Při umístění malého množství kapaliny na pevný povrch mohou nastat případy [7]: 

 dokonalé smáčení: LGSLSG    nebo  0  a LGSLSG  
 
– Obr. 3.1 a, 

 rovnovážný stav: LGSLSG  
 
– Obr. 3.1 b, c, 

- dobré smáčení: SLSG    – úhel smáčení   je ostrý (  900  ) – Obr. 3.1 b, 

- špatné smáčení: SLSG    – úhel smáčení   je tupý (  18090  ) – Obr. 3.1 c, 

 dokonalé nesmáčení: LGSLSG    a 180  – Obr. 3.1 d. 

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

smáčivosti v rovnovážném stavu je LGSLSG0   . 

 

Obr. 3.1  Kapka kapaliny ve styku s povrchem různých pevných látek [29] 

Hodnoty povrchového napětí ( povrchové energie) kapalin a pevných látek hrají 

velkou roli při posuzování částečné smáčivosti povrchů kapalinami. Pevné materiály lze podle 

výše jejich povrchové energie rozdělit do tří skupin – materiály s velmi vysokou hodnotou 

povrchové energie, tj. vyšší než 50 mJm
–2

 (nerezavějící ocel, hliník, zinek), materiály 

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

 (plasty ABS, PVC, polyester, vinyl), 

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

 (PP, PE, PVDF, 

polystyren). [50] Obecně mají plasty nízkou povrchovou energii, vysokými hodnotami 

povrchové energie se vyznačují kovy, keramika, sklo (~1000 mJm
–2

 [49]). 

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

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

jsou materiály s nízkou hodnotou povrchové energie. 
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4 Základní rovnice pro proudění skutečné 

nestlačitelné tekutiny 

Proudění skutečné kapaliny se dělí na laminární, kdy se částice kapaliny pohybují 

v tenkých vrstvách, aniž by se přemisťovaly po průřezu a konaly pohyb ve směru kolmém 

na směr proudění a turbulentní, kdy částice kapaliny mají kromě podélné rychlosti také 

turbulentní (fluktuační) rychlost, jíž se přemísťují po průřezu. [11], [12] 

4.1 Rovnice kontinuity 

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

shodná pro ideální i skutečnou tekutinu. Pro proudění nestlačitelných tekutin (  konst.) lze 

obecnou rovnici kontinuity pro ustálené proudění zapsat vztahem (4.1) [11]: 

   0div v


 (4.1) 

4.2 Navierova-Stokesova rovnice 

Navierovými-Stokesovými rovnicemi je vyjádřena rovnováha sil při proudění 

skutečné kapaliny. Rovnice vyjadřují vztah, kdy setrvačná síla sF


 je rovna součtu hmotnostní 

síly oF


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


 (tlakové

 pF


 

a třecí síly
 tF


, které jsou dány napětími v kapalině) [11]. Stanoví-li se rovnováha všech sil 

působících na elementární objem, výsledkem je Navierova-Stokesova rovnice ve 

vektorovém zápise pro nestlačitelnou tekutinu v pravoúhlém souřadném systému tvar [11]: 

   vpavv
t

v

t

v 






 


grad
1

grad
D

D
 (4.2) 

Napětí na částečně smáčivé stěně dle prof. Pochylého 

Prof. Pochylý definoval okrajovou podmínku pro obecně zakřivený povrch, který je ve 

styku s kapalinou. Přesné odvození okrajové podmínky částečné smáčivosti stěn je v [19] –

 [29]. Předpokládá se, že vektor smykového napětí 


 leží v rovině určené vektorem vnější 

normály k povrchu n


 a vektorem rychlosti v


 (Obr. 4.1). Lze předpokládat, že vektor 

smykového napětí na částečně smáčivém povrchu je úměrný rychlosti kapaliny. 
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Obr. 4.1  Smykové napětí na obecně zakřiveném povrchu [19] – [29] 

Pro vektor smykového adhezního napětí A


 platí vztah (4.3), kde k (Pasm
–1

) je 

adhezní součinitel. 

   vknn


 A  (4.3) 

4.3 Řešení základních rovnic proudění metodou konečných objemů 

Základní rovnice jsou vhodné pro laminární i pro turbulentní proudění. V modelování 

proudění se dále řeší metodou konečných objemů, která spočívá v dělení oblasti na diskrétní 

objemy užitím obecné křivočaré sítě, dále v bilancování neznámých veličin v individuálních 

konečných objemech a diskreditace a v numerickém řešení diskretizovaných rovnic 

v obecném tvaru [12]. 

V případě numerického modelování turbulentního proudění se nejvíce využívají 

statické modely turbulence, které jsou založeny na metodě RANS – metoda časového 

středování veličin turbulentního proudění a na následujícím časovém středování bilančních 

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

tenzor o devíti členech a existují jen při turbulentním proudění. 

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

- Stěnové funkce – neřeší přímo laminární podvrstvu, ale využívají empirické vztahy, 

pomocí nichž se překlene oblast mezní vrstvy. Jsou méně přesné a tedy vhodné pro 

proudění s velkými Reynoldsovými čísly. 

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

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

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

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

Vícefázové modely umožňují modelování většího počtu oddělených, ale vzájemně se 

ovlivňujících fází. Fázemi se rozumí plyn, kapalina a pevná fáze. Existují dva přístupy 

k modelování vícefázového proudění, Euler-Lagrangeův a Euler-Eulerův přístup [12], [13]. 

V programu FLUENT jsou k dispozici tři různé modely na bázi Euler-Eulerova přístupu: 

VOF model, model směsi a Eulerův model. Pro úlohu stékání kapky po nakloněné rovině je 

nejvíce vhodný VOF model, modelování kavitace je naopak vhodné provést modelem směsi. 

5.1 VOF (Volume of Fluid) model 

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

i stacionární úlohy. Lze jím modelovat proudění dvou nebo více nemísitelných fází řešením 

jednoduchého nastavení momentových rovnic a sledování objemového zlomku každé fáze 

v celé oblasti. Součet objemových zlomků je v každém kontrolním objemu roven jedné. 

Proměnné a vlastnosti v jakékoli dané buňce jsou buď čistě představitelem jedné z fází, nebo 

směsi fází. Objemový zlomek q-té fáze v buňce je označen jako aq. Rovnice kontinuity je 

definována pro objemový zlomek jedné nebo více fází. 

Vlastnosti objevující se v přenosových rovnicích jsou určeny přítomností všech fází 

v každém kontrolním objemu. Samotná momentová rovnice je řešena přes celou oblast 

a výsledné rychlostní pole je sdíleno společně všemi fázemi. Rovnice tedy závisí 

na objemových zlomcích všech fází pro hustotu a dynamickou viskozitu. 

5.2 Povrchové napětí a stěnová adheze ve vícefázovém proudění 

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

rovnice zachování hybnosti, zahrnout vliv povrchového napětí na rozhraní dvou fází 

(Brackbill [15], model CSF „Continuum Surface Force“). Povrchové napětí lze v programu 

FLUENT definovat buď jako konstantu nebo pomocí UDF. Model může být rozšířen o další 

specifikace, jako je zadání statického kontaktního úhlu mezi fázemi a stěnou. 

5.3 Model směsi (Mixture model) 

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

kontinuity, pohybové rovnice, rovnice energie pro směsi, rovnice objemového zlomku pro 
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druhou (dispergovanou) fázi a algebraického výrazu pro relativní rychlosti, pokud se fáze 

pohybují rozdílnými rychlostmi. Definování fází je stejné jako u VOF, je zavedena proměnná 

hodnota – objemový zlomek ve výpočtové buňce. Součet objemových zlomků je v každém 

kontrolním objemu roven jedné. Rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice energie jsou 

řešeny pro směs.  

5.3.1 Kavitační modely 

Kavitace je charakterizovaná vznikem dutin v proudící kapalině při lokálním poklesu 

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

implozí. Za těchto specifických termodynamických podmínek se kapalina začíná odpařovat 

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

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

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

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

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

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

rychlé opotřebení. 

Software FLUENT nabízí kavitační modely Singhal, Schnerr-Sauer a Zwart-Gerber-

Belamri, které jsou odlišné v přístupu řešení a zadávání vstupních parametrů. Všechny jsou 

založeny na linearizované Rayleigho-Plessetově rovnici [14] popisující růst jednotlivých 

bublin páry v kapalině. Uživatelská příručka software FLUENT 13.0 [13], [14] doporučuje 

použití modelu Schnerr-Sauer, popř. Zwart-Gerber-Belamri. V úloze kavitace v Lavalově 

dýze byly k numerickým výpočtům použity kavitační modely Singhal a Schnerr-Sauer. 

Kavitační model Singhal je založen na tzv. „plně kavitačním modelu“, kde jsou 

akceptovány efekty jako např. změna fáze, dynamika bublin apod. Model je numericky méně 

stabilní než zbývající dva modely. Lze jej použít jen s modelem směsi a s uvažováním 

dvoufázového systému. Dokáže počítat s vlivy nekondenzujících plynů. Požaduje však, aby 

primární fází byla kapalina a sekundární fází pára. 

Kavitační model Schnerr-Sauer je programem FLUENT přednastaven jako výchozí 

kavitační model. Je kompatibilní jak s modelem směsi, tak i s Eulerovským vícefázovým 

modelem a dále se všemi modely turbulence dostupnými v programu. Neumí do výpočtů 

zahrnout nekondenzující plyny – pouze formou další fáze. 
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6 Metodika řešení vlivu částečné smáčivosti stěn 

na proudění kapalin 

6.1 Fyzikální experimenty 

Experimenty mají za cíl spolu s numerickým modelováním stanovit hodnotu 

adhezního součinitele k pro vybrané materiály potrubí a desek. 

Měření tlakových ztrát v potrubí bylo provedeno v laboratoři Katedry 

hydromechaniky a hydraulických zařízení na VŠB-TUO. Experiment je zaměřen na měření 

třecích ztrát na vodní trati při laminárním proudění pro možnost srovnání výsledků 

fyzikálního experimentu s teorií částečně smáčivých stěn. Naměřené a vypočtené hodnoty 

tlakových ztrát jsou ověřeny numericky s cílem otestovat okrajovou podmínku definující 

částečně smáčivý povrch a stanovit adhezní součinitel pro použité materiály potrubí. 

Experiment pohybu kapky po nakloněné rovině byl částečně proveden ve spolupráci 

s VUT v Brně a bude se na něm dále pokračovat. Vysokorychlostní kamerou bude snímán 

pohyb kapky po nakloněné rovině z různých materiálů a bude vyhodnocena rychlost pohybu 

kapky. Numerické výpočty s využitím teorie částečně smáčivých stěn budou tento pohyb 

kapky po nakloněné rovině simulovat. Na základě provedených fyzikálních a numerických 

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

6.2 Teorie částečné smáčivosti 

V následujících dvou podkapitolách je uvedena teorie částečné smáčivosti prof. 

Pochylého aplikovaná na uvažované úlohy, přičemž přesné odvození teorie je v [19] – [29]. 

6.2.1 Laminární proudění kapaliny v potrubí kruhového průřezu 

Na částečně smáčivém povrchu je předpokládána nenulová relativní rychlost kapaliny. 

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

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

maximální v ose potrubí (r  0), střední rychlost v případě částečné smáčivosti není rovna 

polovině rychlosti maximální, protože rychlostní profil není tvořen pouze paraboloidem, ale 

i válcovou částí. Střední rychlost je tedy úměrná celé válcové části a polovině paraboloidu. 
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Obr. 6.1  Rychlostní profil pro smáčivý povrch (vlevo) 

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

Vztah pro výpočet rychlostního profilu je při částečné smáčivosti stěny dán: 
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6.2.2 Pohyb kapky po nakloněné rovině 

Matematický model pohybu kapky po nakloněné rovině uvažuje nestlačitelnou 

kapalinu. Schéma pohybu kapky po nakloněné rovině je na Obr. 6.2. 

 

Obr. 6.2  Kapka na nakloněné rovině [20] 

 

Obr. 6.3  Počáteční podmínky pro kapku [20] 

Předpokladem pro stanovení adhezní síly působící na kapku v pohybu je, že kapka 

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

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

adhezní součinitel k nezávisí na rychlosti v1. Výsledné vztahy pro dráhu kapky a její rychlost 

mají následující tvar: 

 




















1
22

11

221 t
m

kS

kS

mf

kS

vm
e

kS

vm

kS

mf
sx

t
m

kS

 (6.2) 

 
kS

f
e

Sk

f
vvx

t
m

kS













11


 

(6.3) 



Autoreferát disertační práce: Frodlová B., Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů 

 

- 13 - 
 

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

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

–1
), 1x  je rychlost 

kapky v v čase t (ms
–1

). Konstanta f, potřebná pro výpočet dráhy a rychlosti kapky, byla 

určena pomocí výsledků z programu FLUENT. 

6.3 Numerické modelování vlivu částečné smáčivosti stěn na proudění kapaliny 

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

jednofázový laminární model pro modelování proudění kapaliny v potrubí (kap. 7) 

a vícefázový model VOF spolu s laminárním modelem pro pohyb kapky po nakloněné rovině 

(kap. 8). Třetí numericky řešenou úlohou bylo vyšetření kavitace v Lavalově dýze s plně 

a částečně smáčivou stěnou (kap. 9), při němž byl použit turbulentní model a vícefázový 

model Mixture. Podmínka částečné smáčivosti se v programu FLUENT nevyskytuje, je třeba 

ji do výpočtu definovat pomocí UDF funkce, která je využita jak ve 2D, tak i 3D úlohách. 

Podmínku (4.3) lze zapsat jako uživatelsky definovanou funkci a definovat jí 

v software FLUENT částečnou smáčivost na stěnách. Napětí na stěně se pak při numerickém 

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

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

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

a kapalina na něm více prokluzuje. 

7 Vliv částečné smáčivosti povrchu na proudové pole v potrubí 

kruhového průřezu 

Kapitola se týká provedeného fyzikálního experimentu, využití matematického 

modelu proudění při částečné smáčivosti stěn a vytvořené uživatelsky definovaná funkce, 

která byla aplikována na testovací úlohy v software FLUENT. 

7.1 Fyzikální experiment měření tlakových ztrát v potrubí kruhového průřezu 

z různých materiálů 

Pro experiment bylo navrhnuto a realizováno zkušební zařízení, které bylo přihlášeno 

jako funkční vzor pod evidenčním číslem 088/23-11-2011_F s názvem Zařízení pro měření 

třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění, viz schéma na Obr. 7.1. 
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Obr. 7.1  Schéma zařízení pro měření třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění 

Tlaková ztráta plynoucí ze ztrátové výšky rozdílu hladin byla při porovnání 

naměřených hodnot s teorií připočtena k teoretickým hodnotám. Diferenciální snímač tlaku 

Honeywell ST 3000 Smart Transmitter Draft, vhodný pro malé rychlosti proudění, je 

k potrubí připojen přes dvě odběrná místa, z nichž jedno se nachází 1 m za vtokem do potrubí 

a druhé na konci potrubí před výtokem. Pro měření tlakové ztráty byla vybrána potrubí 

z odlišných materiálů. Všechna potrubí měla délku 5 m, vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 

se mírně lišil dle možností dodavatelů – pozinkovaná trubka 12 mm, trubky PVC-C, PVC-U 

a ABS 12,4 mm, trubka PVDF 12,2 mm. Jako smáčivý materiál byla uvažována pozinkovaná 

ocel. Použitá plastová potrubí spadají do kategorie materiálů s nízkou hodnotou povrchové 

energie, díky čemuž by měla být částečně smáčivá. Oproti nim má pozinkovaná ocel 

povrchovou energii 70,8 mJm
–2

 [48]. V Graf 7.1 jsou hodnoty naměřených tlakových ztrát. 

 

Graf 7.1  Naměřené hodnoty tlakové ztráty v potrubí různých materiálů v závislosti na Re 
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Na potrubí nejsou žádné tvarovky, tlakovou ztrátu tedy lze považovat za ztrátu třením. 

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

v potrubí. Každé potrubí se zavzdušňovalo do jiné míry. Např. u PVDF potrubí bylo možné 

pozorovat bublinky ulpívající na stěnách, tvořící v podstatě „vzduchový povlak“. Dalo by se 

tedy říci, že je zde hodně místních ztrát a tlakový spád tedy bude větší. Trubka přitom 

vykazuje nejmenší hodnoty tlakového spádu, takže by se dala považovat za částečně 

smáčivou. Je možné, že částečná smáčivost materiálu je tedy zapříčiněna množstvím vzduchu, 

který na tomto materiálu ulpívá. 

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

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

p na Re, do přechodové či turbulentní oblasti. Zároveň však bylo možné pozorovat přechod 

z laminárního režimu proudění do turbulentního i dříve než u kritické hodnoty Re. Tento 

přechod v nižších hodnotách Re lze vysvětlit porovnáním teoretických výpočtů kritického 

Reynoldsova čísla pro určitý průměr potrubí, kdy proudícím mediem bude v jednom případě 

voda a v druhém směs vody a vzduchu. Kinematická viskozita se změní v závislosti na tom, 

jaký objemový zlomek vzduchu ve směsi předpokládáme. Při stejném průměru potrubí, stejné 

rychlosti proudění a odlišné kinematické viskozitě bude hodnota Rek pro směs více než 2x 

nižší než pro vodu, pokud uvažujeme směs z 90 % tvořenou vodou a z 10 % vzduchem. 

7.2 Aplikování podmínky částečné smáčivosti do výpočtů při numerickém 

modelování a její ověření 

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

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

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

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

a stacionární, proudícím médiem byla voda. Proudění bylo řešeno ve 2D i 3D, přičemž oba 

výsledky prokázaly dobrou shodu s teorií. Graf 7.2 ukazuje podobu rychlostních profilů z 3D 

simulací při různých hodnotách adhezního součinitele k. 

Maximální rychlost na částečně smáčivé stěně, kterou lze při nízké hodnotě adhezního 

součinitele pozorovat, je rovna střední rychlost proudění. Naopak při zvyšování hodnoty 

adhezního součinitele, čímž se podmínka na stěně přibližuje podmínce „no slip“, se rychlostní 

profil může maximálně přiblížit rychlostnímu profilu proudění kolem smáčivé stěny. 
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Graf 7.2  Rychlostní profily z výsledků z programu FLUENT a empirických rovnic 

Průběh smykového napětí v potrubí znázorňuje Graf 7.3. Hodnota smykového napětí 

na stěně je po délce celého potrubí konstantní, jak u částečně smáčivé, tak i smáčivé stěny.  

 

Graf 7.3  Průběh smykového napětí v potrubí z programu FLUENT a empirických rovnic 
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Graf 7.4 srovnává vypočtené hodnoty s hodnotami z 3D numerického experimentu. 

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

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

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

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

 

Graf 7.4  Tlakový spád pro smáčivou a částečně smáčivou stěnu potrubí 

7.3 Porovnání výsledků dosažených při fyzikálním experimentu s teorií úplné 

a částečné smáčivosti 

Nyní se již rozbor omezí pouze na laminární proudění. V Graf 7.5 je naměřená křivka 

hodnot tlakového spádu pro pozinkované potrubí. Zinkový povlak by měl zaručovat největší 

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

materiály. Skutečnost, že pozinkovaná trubka není zvláště v nižších Re nejlépe smáčena 

vodou, lze vysvětlit možnou úpravou zinkového povlaku na potrubí. Z výroby či další 

povrchové úpravy povlaku mohou na jeho povrchu zůstat mikročástice oleje či jiných, např. 

leskutvorných, přísad, které pak mohou výrazně ovlivnit smáčivost daného materiálu. 
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Graf 7.5  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na pozinkovaném potrubí 

s teorií pro smáčivé stěny 

Graf 7.6 zobrazuje naměřenou křivku hodnot tlakového spádu pro potrubí z materiálu 

PVDF, v Graf 7.7 jsou všechna ostatní plastová potrubí srovnána s příslušnou teoretickou 

hodnotou tlakového spádu pro smáčivé stěny.  

 

Graf 7.6  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na PVDF potrubí 

s teorií pro smáčivé stěny 
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Graf 7.7  Srovnání naměřených hodnot tlakového spádu na plastových potrubích 

s teorií pro smáčivé stěny 

Nárůst tlakového spádu ve vyšších hodnotách Re lze vysvětlit přítomností vzduchu 

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

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

proudem, na stěně ulpívá méně vzduchu a tlakový spád narůstá. 

Všechna měření vykazovala kolísání hodnot měřeného tlakového spádu právě v oblasti 

zaznačených přechodů – nad Rek. Kmitání tlakového spádu značí, že se již režim proudění 

přesouvá z laminárního do přechodové oblasti proudění. Z tohoto lze vyvodit předpoklad, že 

u naměřených hodnot se o laminární proudění jedná pouze v hodnotách pod Rek. 

Pro přiřazení určité hodnoty adhezního součinitele danému materiálu byl sestrojen 

Graf 7.8. Pro Re  1 000 byla potrubí z materiálu PVDF přiřazena hodnota adhezního 

součinitele k  1,6 Pasm
–1

. Pozinkované trubce hodnota adhezního součinitele nebyla 

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

na jejím povrchu. Stejný postup byl aplikován při přiřazení adhezního součinitele ostatním 

plastům – PVC-U k  2 Pasm
–1

, PVC-C k  5,3 Pasm
–1

 a ABS hodnota k  4,1 Pasm
–1

. 



Autoreferát disertační práce: Frodlová B., Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů 

 

- 20 - 
 

 

Graf 7.8  Přiřazení hodnoty adhezního součinitele k potrubí z materiálu PVDF 

Z Graf 7.8 je zřejmé, že čím bude potrubí méně smáčivé, tím menší tlakový spád na 

něm lze naměřit a naopak. Otázka by mohla znít, nakolik je částečná smáčivost vlastností 

materiálu a nakolik ulpěným vzduchem, který tyto částečně smáčivé materiály přitahují 

a který snižuje hodnotu tlakového spádu. Tyto dvě možnosti spolu úzce souvisí, protože čím 

více je materiál nesmáčivý, tím více odpuzuje danou kapalinu a tím více na něm ulpívá 

vzduchu. Tento vzduch je pak příčinou nižšího tlakového spádu. 

Již komentovaný graf závislosti tlakové ztráty p na Re (Graf 7.6, Graf 7.7) je možné 

doplnit o teoretické hodnoty tlakového spádu pro částečně smáčivé stěny. V Graf 7.9 dvě 

teoretické přímky kříží experimentálně naměřené hodnoty pro PVDF. Pro materiál PVDF při 

hodnotě Re  1 000 byla stanovena hodnota adhezního součinitele k  1,6 Pasm
–1

. Pokud 

bychom se však posunuli po grafu do nižších hodnot Re, dostali bychom nižší hodnoty 

adhezního součinitele k a tím tedy i větší nesmáčivost. Naopak, při vyšších hodnotách Re 

budou experimentálně naměřené přímce pro materiál PVDF náležet vyšší hodnoty adhezního 

součinitele k, a tím více se přiblížíme smáčivosti. Vysvětlení je možné nalézt opět v příměsi 

vzduchu v proudící kapalině, kdy jak už bylo řečeno dříve, čím při měření dosahujeme nižších 

hodnot Re, tím kapalina proudí pomaleji a tím na stěnách potrubí ulpívá více vzduchu, který 

snižuje tlakovou ztrátu a naopak. 
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Graf 7.9  Naměřené hodnoty na PVDF potrubí v porovnání s teorií pro smáčivé a částečně 

smáčivé stěny 

Tento graf je možné sestrojit i pro ostatní zkoumané plasty. Z výsledků naměřených 

hodnot vyplývá významný fakt, že adhezní součinitel není pro určitý materiál konstantou, 

která nezávisí na rychlosti proudění, ale při jiné rychlosti proudící kapaliny, a tedy při 

rozdílném Reynoldsově čísle, se jeho hodnota může změnit. Pokud bychom pak s částečně 

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

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

předběžně odhadnout hodnotu tlakového spádu. 

8 Vyšetření pohybu kapky po nakloněné smáčivé a částečně smáčivé 

stěně v programu FLUENT 

8.1 Vyšetření samovolného pohybu kapky po nakloněné rovině 

Pro vyšetření samovolného pohybu kapky po nakloněné rovině byly pro kapky 

s různými kontaktními úhly použity totožné vstupní podmínky, proudění bylo uvažováno jako 

izotermní, nestlačitelné. Nejprve byl vyřešen samovolný pohyb kapek s kontaktními úhly 30°, 

75°, 90° a 150° na smáčivé rovině nakloněné o 45° s uvažováním tíhového zrychlení. Ukázalo 
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se, že kapka má vždy na počátku dráhy výrazné změny v rychlosti i zrychlení, kdy „pruží“ 

a přechází do tvaru předepsaného vstupními parametry. Tuto první fázi pohybu lze označit za 

rozběhovou dráhu (cca 0,15 m) a u vyhodnocení rychlosti je třeba ji neuvažovat. Dalším 

závěrem bylo, že čím větší kontaktní úhel kapka má a tedy čím menší je její styčná plocha 

s pevným povrchem, tím rychleji se sune po dráze. Kapky s příliš velkým kontaktním úhlem 

se v průběhu pohybu rozpadly na více menších kapek. 

8.2 Kapka vody na nakloněné smáčivé stěně 

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

byl použit VOF model a turbulentní k- RNG model se standardní stěnovou funkcí. Výpočet 

pro tuto stěnovou funkci proběhl při 20 iteracích a následně při 50 iteracích za jeden časový 

krok. Dále byl testován dvouvrstvý model, u kterého se dosáhlo nejpřesnějších výsledků. Obr. 

8.1 porovnává tvary kapek při různých stěnových funkcích pro tyto tři výpočty ve stejném 

čase. Ve všech třech případech se tedy jedná o kapku vody o stejném kontaktním úhlu 75°, na 

jednom druhu povrchu (smáčivá „no slip“ stěna), při stejném naklonění roviny (45°). 

 

Obr. 8.1  Tvary kapek v čase 1,1 s při výpočtu a) se standardní stěnovou funkcí 

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

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

8.2 ukazuje tvar 3D kapky vody. 

   

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

kapka znázorněna isoplochou (vpravo) 
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Pohyb jedné kapky byl dále testován na dvou různě nakloněných rovinách. Kapka 

vody s kontaktním úhlem 75° na rovině nakloněné o 45° ujela danou dráhu o 0,6 s rychleji 

a její rychlost přitom byla o 35 % vyšší než u stejné kapky na rovině nakloněné o 20°. 

Rychlosti obou kapek se po počátečním strmém nárůstu rychlosti ustálily, takže jejich 

zrychlení bylo téměř nulové. 

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

částečné smáčivosti 

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

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

povrch je takový povrch, kterému nebyl přisouzen adhezní koeficient k, jedná se tedy 

o „no slip“ podmínku. Částečně smáčivého povrchu bylo dosaženo zadáním adhezního 

koeficientu k do výpočtu, a to pomocí UDF. 

Obr. 8.3 porovnává tvary kapek v místě 0,9 m dráhy na smáčivém a částečně 

smáčivém povrchu. Doba, za kterou kapky tuto dráhu ujely, se pro různé povrchy liší o 1 s. 

Kapka, která se sune po smáčivém povrchu, vykazuje tvar stékající kapky s hysterezí úhlu 

smáčivosti, zatímco tvar kapky, která se sune po částečně smáčivém povrchu, zůstává 

zachován dle předpisu s kontaktním úhlem 75°. Software FLUENT má předepsanou 

podmínku pouze pro statický, neboli rovnovážný kontaktní úhel, nepočítá s dynamickým 

kontaktním úhlem. Proto je jev hystereze jen zdánlivý, v první buňce od stěny je totiž 

udržován kontaktní úhel kapky cca 75° na obou jejích stranách. Na Obr. 8.4 je detail kapky 

vody na smáčivém povrchu se zaměřením na ustupující kontaktní úhel. 

 

Obr. 8.3  Tvary kapek na a) smáčivém 

a b) částečně smáčivém povrchu 

 

Obr. 8.4  Ustupující kontaktní úhel kapky 

na smáčivém povrchu 

Porovnání numericky vypočítaných rychlostí pohybu kapek na různých površích 

s teorií je v Graf 8.1, v grafu jsou přikresleny i teoretické průběhy pro další hodnoty 
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adhezního součinitele. Všechny křivky končí v čase, kdy kapka dosáhne dráhy 1 m, je tedy 

vidět prodlužující se čas potřebný k dosažení stejné dráhy při různé smáčivosti povrchu. 

 

Graf 8.1  Porovnání rychlostí pohybu kapek na částečně smáčivém a smáčivém povrchu 

v závislosti na čase 

Znatelný rozdíl je i v numericky vypočítaných hodnotách smykového napětí na stěně 

při pohybu kapky po smáčivé a částečně smáčivé stěně, viz Graf 8.2, kdy hodnoty smykového 

napětí pro „no slip“ podmínku jsou v detailu grafu. 

 

Graf 8.2  Porovnání smykového napětí na smáčivé a částečně smáčivé stěně 



Autoreferát disertační práce: Frodlová B., Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů 

 

- 25 - 
 

9 Kavitační jev v Lavalově dýze s plně 

a částečně smáčivou stěnou 

9.1 Fyzikální experiment – hydraulický obvod s Lavalovou dýzou 

Fyzikální experiment zkoumající chování kavitační oblasti při proudění vody 

v Lavalově dýze proběhl na půdě VŠB-TUO. Byly proměřeny statické tlaky na vstupu 

a výstupu z dýzy pomocí snímače tlaku s rozsahem (1 až 9) bar a vstupní průtok, dále 

statické tlaky v určitých odběrných místech dýzy v oblasti kavitace (viz Obr. 9.1) pomocí 

snímače tlaku s rozsahem (–1 až 1) bar a přístroje Hydac HMG3000. 

 

Obr. 9.1  Umístění odběrných míst za zúžením Lavalovy dýzy (m) 

Statický tlak na vstupu psin a výstupu psout z Lavalovy dýzy měl hodnotu 

psin  165 052 Pa, psout  105 536,5 Pa. Měření proběhlo pro tři různé vzorkovací frekvence 

měřicího přístroje. V průběhu experimentu dýzou protékala voda o konstantním průtoku 

3 kgs
–1

. Atmosférický tlak v místnosti byl naměřen 97 393,68 Pa. Průměrné hodnoty 

statického tlaku v absolutních hodnotách ve třech odběrných místech shrnuje Tab. 9.1. 

Tab. 9.1  Průměrné hodnoty statického tlaku v absolutních hodnotách 

v daných odběrných místech 

Vzorkovací 

frekvence 

(ms) 

Čas 

snímání 

(s) 

Průměrný statický tlak v absolutních hodnotách ve třech odběrných 

místech (Pa) 

0,01 m 0,025 m 0,04 m 

0,5 60 2 587,05 11 638,61 58 147,07 

5 120 3 049,81 11 608,06 58 230,83 

10 120 3 034,06 11 654,48 58 166,60 
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Kavitační oblast se jevila jako nestabilní, v průběhu fyzikálního experimentu měnila 

svoji velikost i tvar a okem bylo možné sledovat mírné periodické kmitání této oblasti. Délka 

kavitační oblasti byla dlouhá cca 35 mm. Délku je nutné odhadnout pouhým pozorováním, 

kdy lze okem špatně určit, kde se ještě pára nachází a kde již pozorujeme mírné odtrhy. Tvar 

a délka kavitační oblasti jsou na Obr. 9.2. 

 

Obr. 9.2  Kavitační oblast za zúžením dýzy 

9.2 Numerický experiment kavitace v dýze se smáčivou stěnou 

Numerický experiment kavitace v dýze se smáčivou stěnou byl důležitý z hlediska 

ověření správnosti výpočtu této úlohy programem FLUENT před tím, než se přejde 

k aplikování částečné smáčivosti na stěny dýzy. K modelování kavitace je nutné použít 

vícefázový model proudění – viskózní model Mixture. Na základě fyzikálního experimentu 

byl pro numerické výpočty připraven dvourozměrný (2D) a třírozměrný (3D) model dýzy, 

přičemž rozměry dýzy a následně okrajové podmínky byly v obou případech totožné. Nejužší 

místo dýzy bylo zvoleno za počátek souřadného systému, v x-ové souřadnici je to tedy 0 m. 

V kavitačním modelu Schnerr-Sauer jsou zadávanými parametry tlak nasycených par 

(2 368,7 Pa) a počet bublin (1·10
10

). Hodnota tlaku nasycených par se liší vlivem závislosti na 

teplotě. Teplotě 20 °C odpovídá tlak nasycených par 2 368,7 Pa. Dále byl použit model 

Singhal, kde jsou zadávány tři základní parametry: tlak nasycených par (2 368,7 Pa), 

povrchové napětí (0,0727 N·m
–1

) a hmotnostní zlomek nekondenzujícího plynu (1,5·10
–8

). 

9.2.1 Matematický model pro řešení kavitace a okrajové podmínky 

Proudícím médiem v dýze byla směs vody a páry. Schéma oblasti vychází zcela 

z geometrie dýzy použité při fyzikálním experimentu, viz Obr. 9.3. Na vstupu do Lavalovy 
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dýzy byla nastavena průtoková podmínka „Mass Flow Inlet“ odpovídající průtoku vody 

3 kg·s
–1

. Na výstupu z trysky byla již pro směs definována tlaková podmínka „Pressure 

Outlet“ s tlakem 105 000 Pa. Ostatní hranice byly definovány jako stěna „Wall“, viz Obr. 9.3. 

 

Obr. 9.3  Nastavení okrajových podmínek na výpočetní geometrii dýzy 

Úlohy byly modelovány jako osově symetrické a řešeny jako časově závislé. Pro 

výpočty byl použit dvourovnicový turbulentní model k-ε RNG s dvouvrstvým modelem. 

Fázemi byla voda a pára, přičemž je možné uvažovat i s příměsí vzduchu. 

9.2.2 Kavitační oblast v dýze se smáčivou stěnou – výsledky numerických výpočtů 

v programu FLUENT 

Vyšetření proudění v dýze bylo provedeno kavitačním modelem Schnerr-Sauer 

a Singhal. V Graf 9.1 je znázorněn průběh průměrného statického tlaku na stěně po délce 

dýzy spolu s vyznačenými hodnotami statického tlaku naměřeného při fyzikálním 

experimentu v jednotlivých odběrných místech. Tlak na vstupu a výstupu z dýzy je u obou 

modelů na stejné hodnotě, pro vstup je to cca 162 000 Pa, na výstupu 105 000 Pa. 

 

Graf 9.1  Průměrný statický tlak na stěně dýzy u modelů Schnerr-Sauer a Singhal spolu 

s vyznačenými hodnotami statického tlaku naměřeného při fyzikálním experimentu 
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Obr. 9.4  Průměrná axiální rychlost s detailem vektorů rychlosti v místě zavíření (ms
–1

) 

Důsledkem toho, že v nejužším místě dýzy tlak klesl na hodnotu tlaku nasycených par, 

je pozorovatelný vznik kavitace v tomto místě, viz Obr. 9.5 a Graf 9.2. Oba modely počítají 

kavitaci jiným způsobem, tj. jsou rozdílné ve vyjádření generace páry a kondenzace. Zatímco 

u modelu Schnerr-Sauer byla kavitační oblast nestálá a pulzovala v daných intervalech, 

kavitační oblast u modelu Singhal pulzovala jen velmi nepatrně a spíše neměnila svůj tvar ani 

délku. Při porovnání numerických výpočtů s fyzikálním experimentem lze shrnout, že 

kavitační model Singhal se více přibližuje experimentu s hodnotami statického tlaku v dýze, 

zatímco kavitační model Schnerr-Sauer lépe popisuje délku, velikost a tvar kavitační oblasti. 

 

Obr. 9.5  Kontury průměrného objemového zlomku páry v dýze 

pro modely Schnerr-Sauer a Singhal 

Schnerr-Sauer 

Singhal 
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Graf 9.2  Porovnání délky kavitační oblasti pro modely Schnerr-Sauer a Singhal 

9.3 Numerický experiment kavitace v dýze s částečně smáčivou stěnou 

Při turbulentním proudění v dýze nelze přesně určit tvar rychlostního profilu, musí se 

proto vycházet z předpokladů zjištěných při experimentu proudění kapaliny v kruhovém 

potrubí (kap. 7) – rychlost na stěně se musí pohybovat ve vytýčeném rozmezí hodnot, tedy od 

nulové hodnoty rychlosti (podmínka „no slip“) po hodnotu střední rychlosti proudu, což by 

v limitním případě odpovídalo nulovému napětí na stěně. 

K vyšetření průběhu kavitace při proudění vody v dýze s částečně smáčivou stěnou byl 

použit pouze model Schnerr-Sauer. Okrajové podmínky na vstupu a výstupu zůstaly stejné 

jako v předchozím zkoumání. Hodnoty tlakového spádu na dýze s různě smáčivou stěnou 

shrnuje Tab. 9.2. Bylo zjištěno, že délka kavitační oblasti se mění s různou mírou smáčivosti 

stěny dýzy, viz kontury objemového zlomku páry na Obr. 9.6. 

Tab. 9.2  Tlakový spád na dýze při různé smáčivosti stěn 

Různá smáčivost 

stěn 

Adhezní součinitel k (Pasm
–1

) 
No slip 

No slip 

experiment 2 5 15 

Tlakový spád (Pa) 52 462,48 53 776,14 54 448,77 56 858,94 59 515,50 
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Obr. 9.6  Kavitační oblast u různých povrchů stěny dýzy – částečně smáčivé stěny s k  2, 5, 

a 15 Pasm
–1

, plně smáčivá stěna s podmínkou „no slip“ 

V Graf 9.3 jsou srovnány rychlostní profily v příčném řezu v blízkosti vstupu do dýzy. 

Maximum rychlosti v ose dýzy nepřevyšuje maximální rychlost pro smáčivou stěnu. Pro 

nesmáčivou stěnu je rychlost konstantní v celém průřezu. 

 

Graf 9.3  Srovnání rychlostních profilů pro různě smáčivé stěny před zúžením dýzy 

Hodnoty průměrné axiální rychlosti v blízkosti stěny přímo v kavitační oblasti, 

tj. v nejužším místě dýzy, jsou v Graf 9.4. 
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Graf 9.4  Velikost axiálních rychlostí v blízkosti stěny v nejužším místě dýzy 

při různé smáčivosti stěn 

Graf 9.5 znázorňuje průběh smykového napětí na stěně v oblasti zúžení dýzy. Hodnoty 

smykového napětí na smáčivé stěně jsou nejvyšší a se zmenšující se smáčivostí stěny (se 

snižujícím se adhezním součinitelem) klesají. 

 

Graf 9.5  Smykové napětí na stěně v zúžení dýzy při různé smáčivosti stěn 
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10 Závěr 

Disertace se zabývá modelováním proudění s uvažováním vlivu částečné smáčivosti 

povrchů. Byl vytvořen matematický model proudění při úplné a částečné smáčivosti. Klasické 

smáčivé stěny v programu FLUENT představuje podmínka nulové rychlosti na stěně, tzv. 

„no slip“. K simulování částečné smáčivosti byla vytvořena uživatelsky definovaná funkce 

(UDF), která byla ověřena na jednoduché geometrii potrubí. Následně byly provedeny 

numerické simulace vybraných úloh – proudění kapaliny v potrubí kruhového průřezu za 

použití podmínky částečné smáčivosti, pohyb kapky po nakloněné rovině a kavitace 

v Lavalově dýze. 

Byly specifikovány dva fyzikální experimenty, které měly ve spojení s teorií částečné 

smáčivosti za úkol určit hodnotu adhezního součinitele k pro různé materiály. Fyzikální 

experiment měření třecích ztrát v potrubí kruhového průřezu při laminárním proudění byl 

realizován na VŠB-TUO. Druhý experiment – pohyb kapky po nakloněné rovině, byl 

proveden ve spolupráci s VUT v Brně zatím jen částečně a jednalo se spíše o vizuální 

zhodnocení pohybu kapek po částečně smáčivém povrchu. 

Měření tlakových ztrát při laminárním proudění bylo provedeno na zařízení, které se 

skládá ze dvou nádrží s přepady a potrubí z různých materiálů o celkové délce 5 m. Při měření 

bylo možné pozorovat přechod z laminárního režimu proudění do turbulentního v nižších 

hodnotách Re. Tlakové ztráty na potrubí byly uvažovány za třecí ztráty a jejich hodnoty 

naměřené na všech potrubích v laminární oblasti proudění byly nižší než teoretické hodnoty 

pro smáčivé stěny, plastová potrubí by se tedy dala označit za částečně smáčivá. Z měření 

vyplynulo, že bublinky vzduchu usazující se na stěnách potrubí netvoří místní ztrátu a tedy 

nezvyšují naměřené hodnoty tlakových ztrát, ale naopak tlakovou ztrátu snižují. Je tedy 

možné, že částečná smáčivost materiálu je zapříčiněna množstvím vzduchu, který na tomto 

materiálu ulpívá z důvodu nízké hodnoty jeho povrchové energie. Měření ukázalo, že 

v laminárním rozsahu Reynoldsova čísla je nejvíce nesmáčivé potrubí materiálu PVDF, poté 

následuje materiál PVC-U a dále potrubí z materiálů ABS a PVC-C. 

Na základě porovnání výsledků fyzikálního experimentu s výsledky z numerických 

výpočtů byla zjištěna dobrá shoda s odchylkou hodnot nepřekračující 5 %. Všem použitým 

materiálům potrubí byla při Re  1 000 na křivce dle teorie částečně smáčivých stěn přiřazena 

hodnota adhezního součinitele k. Z měření vyplynul důležitý závěr – hodnota adhezního 

součinitele pro daný materiál platí jen za určitých podmínek. Adhezní součinitel k není pro 
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částečně smáčivý materiál konstantou, ale proměnnou dle rychlosti proudění, tudíž se při jiné 

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

změnit. Pro každý z měřených materiálů je proto třeba vytvořit graf závislosti tlakové ztráty 

na Re, doplněný teoretickými hodnotami tlakového spádu pro různé hodnoty adhezního 

součinitele. Sestrojené grafy pak mohou sloužit jako východisko např. při numerických 

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

hodnotu tlakového spádu a smykového napětí na stěně. 

U numerického experimentu pohybu kapky po nakloněné rovině byla nejprve 

vyšetřena schopnost programu FLUENT popsat pohyb různých kapek po nakloněné rovině. 

Poté byl pohyb vybrané kapka sledován na smáčivé a částečně smáčivé stěně a byla 

monitorována její rychlost, tvar, testovaly se různé modely a různé hodnoty k. Kapka, která se 

sune po smáčivém povrchu, vykazuje tvar stékající kapky s hysterezí úhlu smáčivosti, 

zatímco tvar kapky na částečně smáčivé stěně zůstává zachován dle předpisu ve tvaru kruhové 

úseče. Rozdíl v hodnotách rychlostí pohybu kapek na smáčivém a částečně smáčivém 

povrchu je 75 %. Rychlost kapky na smáčivém povrchu se po svém rozběhu ustálí a zrychlení 

kapky je téměř nulové. Naopak kapky na částečně smáčivém povrchu ustálených hodnot 

rychlosti nedosahují, jejich zrychlení po celé dráze je téměř konstantní. Znatelný rozdíl je 

i v numericky vypočítaných hodnotách smykového napětí na různě smáčivé stěně, se snižující 

se hodnotou k se snižují hodnoty smykového napětí. Hodnoty rychlostí na konci dráhy 

vypočítané z numerických výpočtů se v porovnání s teorií liší o necelých 5 %. 

Pro aplikaci částečné smáčivosti na další úlohy byla vybrána úloha kavitace 

v Lavalově dýze. Nejprve byl proveden fyzikální experiment v dýze se smáčivou stěnou, aby 

bylo možné porovnat naměřené hodnoty s následným numerickým experimentem a tím se 

ověřila správnost numerických simulací při výpočtech kavitace za použití dvou kavitačních 

modelů. Při porovnání numerických výpočtů s fyzikálním experimentem bylo zjištěno, že 

kavitační model Singhal se více přibližuje experimentu v hodnotách statického tlaku v dýze, 

zatímco kavitační model Schnerr-Sauer lépe popisuje délku, velikost a tvar kavitační oblasti. 

Ke zkoumání částečné smáčivosti v dýze byl použit již jen kavitační model Schnerr-

Sauer, okrajové podmínky pro výpočet byly zachovány. Bylo zjištěno, že čím je nižší hodnota 

součinitele k, tím nižší je i tlakový spád podél dýzy. Maximální hodnota objemového zlomku 

vzniklé páry se mění jen mírně a platí, že čím je stěna méně smáčivá a tedy čím menší je 

adhezní součinitel k, tím je objemový zlomek páry vyšší. Pro méně smáčivé povrchy se však 

délka kavitační oblasti prodlužuje. Z toho lze vyvodit závěr, že při částečné smáčivosti stěny 
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nevzniká v dýze o mnoho více páry, pouze se proudem kapaliny roznese více do délky a tím 

se zvětšuje délka kavitační oblasti. Dále se snižující se hodnotou k rychlost kapaliny v dýze 

vzrůstá a naopak hodnoty smykového napětí klesají. 

11 Conclusion 

Dissertation is focused on modelling of flow taking into account the effect of the 

partial wettability of surfaces. The mathematical model of flow in case of complete and partial 

wall wetting was created. Classic wettable wall in FLUENT software is a condition of zero 

velocity on the wall, so-called “no slip” condition. To simulate partial wettability the user-

defined function (UDF) was devised, which was verified by the simple geometry of the pipe. 

Subsequently, numerical simulations of selected tasks were performed – liquid flow in pipe of 

circular cross section with using partial wetting condition, the movement of drops on an 

inclined plane and the cavitation in the Laval nozzle. 

Two physical experiments were specified, which had the task to determine the value of 

the adhesive coefficient k for different materials in connection with the theory of partial 

wetting. Physical experiment of the friction losses measurement in pipes of circular cross 

section by laminar flow was realized at VŠB-TUO. The second experiment – the drop 

movement on an inclined plane, was performed in cooperation with the University of 

Technology in Brno only partially and it was more a visual assessment of the drops 

movement on partially wettable surface. 

Measurement of pressure losses in laminar flow was performed on a device that 

consists of two tanks with overflows and pipes of different materials with a total length of 

5 m. It was possible to observe the transition from laminar regime of flow to turbulent regime 

of flow in lower values of Re during the measurement. Pressure losses in pipes were 

considered as friction losses and the values obtained in all the pipes in laminar flow were 

lower than the theoretical values for wettable walls, plastic pipes can be therefore described as 

partially wettable. The measurements showed that air bubbles adhering on the walls of pipes 

don´t form a local loss and therefore do not increase the measured values of pressure loss, but 

rather reduce the pressure loss. It is possible that partial wettability of the material is caused 

by the amount of air that adheres to this material because of its low surface energy. 

Measurements showed that in the laminar range of Reynolds number, the pipe from PVDF 

material is the most hydrophobic, followed by PVC-U, ABS and PVC-C material. 
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Based on the comparison of physical experiment results with the numerical results has 

been found good agreement with the deviation values below 5 %. The value of adhesive 

coefficient k was assigned for all material of pipes at Re  1 000 on the curve according to the 

theory of partially wettable walls. The measurement showed the important conclusion – the 

value of adhesive coefficient for the material is valid only under certain conditions. Adhesive 

coefficient k is not a constant for partially wettable material, but variable according to the 

velocity of flow, so at another velocity of liquid and thus at different Reynolds number, its 

value may be changed. For each of the measured materials is therefore necessary to create a 

graph of dependence of pressure drop on Re. The graph must be completed with theoretical 

values of the pressure drop for various values of the adhesive coefficient. Constructed graphs 

can then serve as the basis for numerical simulations where for the given Re and for the given 

value of adhesive coefficient the value of the pressure drop and value of the wall shear stress 

can be preliminarily estimated. 

In case of numerical experiment of drops movement on an inclined plane, the ability 

of FLUENT software to describe the motion of different droplets on an inclined plane was 

first tested. Subsequently the movement of selected droplet was monitored on wettable and 

partially wettable wall and its velocity, shape, various models and different values of adhesive 

coefficient k were tested. Drop of water that moves on the wettable surface has the shape of 

flowing droplet with wetting angle hysteresis, while the shape of droplet on partially wettable 

wall is maintained according to prescription in the shape of circular segment. The difference 

in the velocity values of drops on wettable and partially wettable surface is 75 %. Droplet 

velocity on wettable surface is stabilized after its start-up and the droplet acceleration is 

almost zero. On the other hand drops on partially wettable surfaces do not reach steady-state 

velocity values and their acceleration by all the way is almost constant. A noticeable 

difference is in the numerically calculated values of wall shear stress on different wettable 

walls; with decreasing value of k the values of wall shear stress is decreasing too. The values 

of velocity at the end of the way calculated from numerical simulations are in comparing with 

theory different by less than 5 %. 

For the application of partial wettability the cavitation in the Laval nozzle was chosen. 

First, physical experiment on the Laval nozzle with wettable wall was performed for 

comparison of measured values with subsequent numerical experiment and verification of the 

correctness of the numerical simulations of cavitation with using two cavitation models. It 

was found that the Singhal cavitation model is closer to the physical experiment in the values 
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of static pressure in the nozzle, while the Schnerr-Sauer cavitation model describes the length, 

size and shape of the cavitation area better. 

To investigate the partial wettability in the nozzle, only the Schnerr-Sauer cavitation 

model was used and boundary conditions for the calculation were maintained. It was found 

that when the value of adhesive coefficient is lower, pressure drop along the nozzle is lower 

to. The maximum value of vapour volume fraction varies only slightly. It is valid that when 

the wall is less wettable and therefore the adhesive coefficient is smaller, the vapour volume 

fraction is higher. For less wettable surfaces, however, the length of the cavitation area 

extends. It can be concluded that the partial wetting wall in the nozzle does not form more 

vapour, vapour only spreads to the length by the liquid flow and thus increases the length of 

the cavitation area. Furthermore, with the decreasing value of adhesive coefficient k, liquid 

velocity in the nozzle increases and conversely the values of wall shear stress decreases. 

12 Vědecký přínos práce a význam pro praxi 

Dosažené výsledky z fyzikálních a numerických experimentů představují komplexní 

pohled na problematiku částečné smáčivosti a mohou přispět k hlubšímu pochopení 

problematiky. Dále mohou posloužit jako podklad pro náročnější úlohy, ať již ve formě 

fyzikálního nebo numerického experimentu. 

Důležitým výstupem disertace je zjištění, že adhezní koeficient k je závislý 

na rychlosti kapaliny proudící kolem částečně smáčivého povrchu, což vyplynulo z měření 

třecích ztrát v potrubí při laminárním proudění. Tento závěr je nutné ověřit dalšími 

experimenty, např. již zmiňovaným fyzikálním experimentem pohybu kapky po nakloněné 

částečně smáčivé rovině. Numerické modelování pohybu kapky po nakloněné smáčivé 

i částečně smáčivé stěně je již dostatečně zpracováno mnoha provedenými výpočty 

v programu FLUENT. Závěry plynoucí z výsledků úlohy kavitace v Lavalově dýze predikují 

chování kavitační oblasti při použití částečně smáčivé stěny dýzy. Na tyto numerické výpočty 

je možné navázat fyzikálním experimentem a ověřit jejich správnost. 

V této fázi práce je z dosažených výsledků zřejmé, že částečná smáčivost stěn může 

být v mnoha aplikacích výhodná, ovšem existují i aplikace, kam se částečně smáčivé stěny 

příliš nehodí. Pro společenskou praxi může být zajímavá možnost snížení tlakového spádu při 

použití částečně smáčivých stěn hydraulických prvků a zařízení. Ve složitých geometriích, 

např. v hydraulických čerpadlech, kde by využití jevu částečné smáčivosti znamenalo zvýšení 
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jejich účinnosti a snížení energetické náročnosti, je potřeba použití částečně smáčivých stěn 

ověřit numerickými výpočty. V aplikacích, kde se setkáváme s kavitací, je použití částečně 

smáčivých stěn také možné. Protože bylo zjištěno, že v částečně smáčivé dýze byla kavitační 

oblast větší, jde pak především o to, zda je kavitace a případné zvětšení její oblasti v dané 

aplikaci žádoucí či nikoli. Práce dále předkládá výsledky týkající se možné míry částečné 

smáčivosti různých plastických materiálů. Pro firmy může být provedené testování čtyř plastů 

přínosem při rozhodování o použití daného materiálu. 

Závěry plynoucí z disertace mají také význam pro další rozvoj vědního okruhu 

hydromechaniky ve spojení s problematikou částečné smáčivosti. Jako velmi vhodná se jeví 

součinnost s oborem materiálového inženýrství, což může být přínosem pro vývoj částečně 

smáčivých materiálů, popř. aplikaci částečně smáčivých povlaků na dostupné materiály. Cíle 

disertace byly splněny a poznatky plynoucí z předložené práce mohou být přínosem v praxi 

při snaze o využití jevu částečné smáčivosti v hydromechanice a hydraulických zařízeních. 

Stejně tak jsou výstupy z disertace důležité pro další zkoumání částečné smáčivosti a její 

možnou aplikaci na další úlohy.  
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