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I. ÚVOD  DO  MECHANIKY  TEKUTIN

1.       PŘEDMĚT  MECHANIKY  TEKUTIN

1.1.     Historický vývoj

Z níže uvedeného přehledu zakladatelů mechaniky tekutin vyplývá, že tato vědecká
disciplina se širokým praktickým uplatněním, vznikla už ve starověku (antice). Uvedeme
několik významných jmen včetně období a stručné charakteristiky jejich přínosu do
jmenovaného oboru.

Století období charakteristika přínosu

  před  Kristem            384 – 322          Aristoteles - velký  antický filozof, první myšlenky o proudění
                                    287 – 212          Archimedes, zákon o plavání těles
     15.století              1425 – 1519 Leonardo da Vinci - velká postava renesanční doby, zabýval  se filozofií,

astronomií, malířstvím, architekturou; návrh mlýna s vodním kolem;
objevení zákona kontinuity

     17.století               1608 – 1647       Torricelli - italský matematik; zákon pro výtokovou rychlost
                                  1623 – 1662        Pascal - francouzský vědec a filozof; důkaz, že tlak v určitém bodě

kapaliny je stejný ve všech směrech (princip hydraulického lisu)
                                 1642 – 1727    Newton - anglický fyzik; základní zákony mechaniky; odvozuje

kvadratický zákon odporu
     18.století             1707 – 1783 Euler - švýcarského původu, pracoval v Ruské akademii věd

v Petrohradě; je označován za zakladatele mechaniky tekutin, neboť
vybudoval její matematické základy; zavedl pojem hustoty kapaliny,
pohybové rovnice ideální kapaliny, aplikaci věty o změně hybnosti a
odvození energetické rovnice pro stavbu turbin a čerpadel

                                 1700 – 1782 Bernoulli - holandského původu, pracoval v Ruské AV společně
s Eulerem; zákon o zachování energie, teorém o celkové energii tekutiny
(tlakové, kinetické, polohové)

                                 1717 – 1783 d`Alembert - Francouz; zavedl představu laminárního proudění aj.
    Dovršení rozvoje dynamiky ideální kapaliny
                                 1733 – 1799 Borda - francouzský matematik; zavedl rychlostní a výtokový součinitel
    19.století              1746 – 1822 Venturi - italský fyzik; trubice k měření průtoku kapalin
                                 1799 – 1869 Poiseulle - Francouz; tzv. zákon Hagen-Poiseulleův o laminárním

proudění vazké kapaliny kruhovým potrubím
                                 1785 – 1836 Navier - francouzský matematik a
                                 1819 – 1903 Stokes - anglický matematik a fyzik; rovnice laminárního proudění

skutečné (viskosní) kapaliny
                                 1832 – 1871 Weisbach - německý profesor; základní vzorec pro tlakovou ztrátu
                                 1842 – 1912 Reynolds; objev dvou druhů proudění (laminární a turbulentní)
                                      1849                J.B.Francis – Američan; vodní Francisova turbína pro střední spády

1880 L.A.Pelton – Američan; vodní Peltonova turbína pro vysoké spády
                                 1847 – 1921 Žukovský – „otec“ ruského letectví; vztlaková síla na křídlový profil,

řešení hydraulického rázu
    20.století              1873 – 1953         Prandtl a (1881 – 1963) Karmán; rovnice o mezní vrstvě.

   Naši vědci a vynálezci:
    19.století              1793 – 1857 Resll; použití Archimedova šroubu pro pohon lodí
                                 1875 – 1934         V.Kaplan – profesor německé techniky v Brně; vodní Kaplanova turbína

s natáčivými lopatkami oběžného kola na nízké spády a velké průtoky
   20.století             1880 – 1956        Krouza a Erhart; rozvoj v oboru čerpadel
                                 1883 – 1962         Smetana – akademik a (1900 – 1985) Maštovský; hydromechanika
                                 1908 – 1994        Nechleba – profesor VUT v Brně; základní publikace o vodních turbinách,
                                           patent čerpadlové turbíny HONE společně s Ing.Hosnédlem.
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1.2.    Základní členění předmětu

Mechanika tekutin tzn. kapalin a plynů (příp. par) je částí obecné mechaniky,
zahrnující i mechaniku tuhých těles. Zabývá se rovnováhou sil za klidu v hydrostatice a za
pohybu v hydrodynamice. Při vyšetřování tohoto pohybu se používá mnoha poznatků a
zákonitostí z mechaniky tuhých těles. Dále využívá teorie hydraulické podobnosti a
experimentálních výsledků získaných na modelových zkušebních stanicích.

Předmět hydromechaniky, zabývající se především kapalinami, rozdělíme do čtyř
základních kapitol.

I. ÚVOD, zahrnuje:
•  Použité metody řešení a pracovní metody
•  Vysvětlení pojmu skutečné a ideální kapaliny
•  Prostory a souřadné systémy
•  Přehled sil působících na kapalinu
•  Fyzikální vlastnosti kapalin

II.HYDROSTATIKA, zahrnuje:
•  Zákon o šíření tlaku v kapalině
•  Obecnou podmínku rovnováhy sil v klidu
•  Pojem tlakové funkce a hladinové plochy
•  Hydrostatickou rovnováhu v absolutním prostoru (tlakové síly na různé plochy)
•  Hydrostatickou rovnováhu v relativním prostoru (pohyb rotující a přímočarý)

III.HYDRODYNAMIKA, zahrnuje:
•  Obecné proudění, základní zákony a jejich aplikace
•  Proudění skutečné kapaliny (laminární a turbulentní)
•  Hydraulické odpory (určení ztrátové měrné energie)
•  Neustálené (nestacionární) proudění v potrubí
•  Obtékání a odpor těles (pojem mezní vrstvy, vztlaku aj.)
•  Proudění v rotujícím kanále (především v oběžných kolech hydraulických strojů)
•  Potenciální rovinné proudění

IV.EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM, zahrnuje:
•  Měření veličin na hydromechanickém principu (tlaku, rychlosti proudění, průtoku)
•  Teorii hydraulické podobnosti (podobnostní kriteria)
•  Charakteristiky hydraulických strojů (jako výsledky experimentálního výzkumu)

Základní členění je označeno římskými číslicemi, hlavní kapitoly a podkapitoly
arabskými čísly v desetinném třídění. Hlavní významové odstavce podkapitol samostatnými
čísly s pravou závorkou, příp. další dílčí odstavce písmeny malé abecedy.

Ve skriptech [1] je dána přednost teoretické mechanice tekutin. V našem výkladu se
zaměříme na praktické aplikace se zaměřením hlavně na hydraulické stroje, které jsou
hlavními předměty studia v oboru 23-16-8: „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“.
Tento obor je součástí Energetického ústavu v Odboru hydraulických strojů Victora Kaplana,
na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě strojního inženýrství.
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1.3.  Metody řešení a základní pojmy

Všechny látky se skládají z poměrně velmi malých hmotných částic atomů, které se
sdružují v molekuly. Molekuly si zachovávají vlastnosti dané látky. Přitažlivé síly mezi
molekulami vznikají vzájemným působením elektricky nabitých částic. Při změně vzdálenosti
částic (např. zhuštěním molekul na cca 3.10-10 m) se přitažlivé síly změní na síly odpudivé.
To znamená, že molekuly se nedají stlačit až na vzájemný dotek (mezi molekulami zůstává
vždy volný prostor). Některé molekuly se mohou vymanit z vlivu přitažlivosti a konají volný
pohyb (např. zahříváním kapaliny). U látek tuhého skupenství převládají mezimolekulární
(přitažlivé) síly nad volným pohybem. U plynného skupenství naopak převládá volný pohyb
nad přitažlivými silami. Přechod mezi nimi tvoří kapaliny.

Tuhé látky mají velké mezimolekulární síly a tedy pravidelné uspořádání atomů do
prostorové mřížky, která se nemění s časem. Takové látky mají krystalickou strukturu.
Kladou značný odpor proti zvětšování i zmenšování svých rozměrů. Částice kmitají kolem
rovnovážné polohy. Při zahřátí se zvětšuje kinetická energie v mřížce a amplituda kmitů a tím
rozměr tělesa se zvětšuje. Při teplotě tání jsou amplitudy tak velké, že dojde k porušení
rovnováhy sil a tuhé těleso se začne tavit a měnit na kapalinu.

Kapaliny a jejich vlastnosti jsou určeny atomy a molekulami, které nejsou vázány na
určité rovnovážné polohy. I zde však působí přitažlivé síly, které způsobují soudržnost
kapalin. Zvýšením kinetické energie molekul překonají se přitažlivé síly, molekuly se uvolní a
nastává jejich volný pohyb, kdy kapalina přechází do plynného skupenství. Kapaliny nemění
samovolně svůj objem, jsou málo stlačitelné, velmi málo nebo vůbec nepřenášejí namáhání
v tahu a při proudění kladou odpor proti pohybu, tzn. že jsou viskosní.

Plyny se snaží vyplnit prostor, ve kterém se nacházejí, jsou rozpínavé. Molekuly plynu
se pohybují velkou rychlostí všemi směry. Rychlost molekul se řádově rovná rychlosti zvuku
v daném prostředí. Plyny mají téměř nulovou soudržnost, snadno se šíří v prostoru,
vzdálenosti mezi molekulami jsou velké, takže jsou lehce stlačitelné, napětí v tahu a tečná
napětí (od viskosity) jsou velice malá.

Plazma je čtvrté skupenství, objevené nedávno. Plyn, jehož atomy se rozpadly na nabité
ionty a volné elektrony se nazývá plazma. Plazma je navenek neutrální, avšak vzhledem
k velkému počtu volných elektronů je vynikajícím vodičem elektrického proudu. Na naší
planetě se plazma vyskytuje  vzácně, ale Vesmír je vyplněn neobyčejně řídkou plazmou.

Tekutinou se obecně nazývá látka, jejíž soudržnost je velmi malá, proto jsou její částice
velice pohyblivé. Pohyb tekutiny nazýváme prouděním (tokem, tečením). Tekutiny nemají
vlastní tvar, ale přijímají tvar nádoby. Tekutiny se dělí na:
•  kapaliny (např. voda, olej, benzín, rtuť aj.), kterými se zabývá hydromechanika a
•  plyny (příp. páry); sledováním proudění plynů se zabývá aerodynamika a párou se zabývá

termomechanika.

Dále tedy se budeme výhradně zabývat kapalinami (především vodou), tzv.
newtonskými kapalinami, u nichž viskosita je fyzikální konstantou. V kap.2.9. se okrajově
zmíníme o tzv. nenewtonských kapalinách (např. emulse, směsi pevných látek s kapalinami,
natěračské barvy aj.), u nichž viskosita není fyzikální konstantou, ale je závislá na tečném
napětí příp. smykové rychlosti.
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Pracovní metoda vychází, tak jako v jiných přírodních vědách z teorie (matematického
modelu), doplněné experimentálním zkoumáním fyzikálních jevů.

Hydromechanika řeší většinu svých úloh na elementárním objemu (dV=dx.dy.dz), pro
které sestavuje rovnice rovnováhy. Tyto základní diferenciální rovnice integruje a použitím
tzv. okrajových podmínek, získává řešení. Hydromechanika se zabývá pohybem makro-částic
(nikoliv mikro-částic), tzn. že každá částice (i hmotný bod) obsahuje značný počet molekul.

Kapalina se dále považuje za spojité prostředí – kontinuum a to kontinuum izotropické
(tzn. se stejnými vlastnostmi ve všech směrech). Proto i parametry kapaliny (např. tlak,
hustota, rychlost aj.) se mění spojitě, což umožňuje vyjádřit tyto parametry spojitými
funkcemi. To právě umožňuje vyčlenit libovolnou částici kapaliny a matematickým aparátem
o spojitých funkcích vyjádřit její stav, a tak zákonitost rozšířit na celé kontinuum.

K určení rovnováhy elementárního objemu používá základní zákony a to především:
•  zákony o rovnováze sil a momentů,
•  věty o změně hybnosti,
•  zákonů o zachování hmotnosti a energie.

V mnoha případech se nevystačí s těmito zákony, neboť nelze sestavit diferenciální
rovnici nebo ji nelze integrovat (resp. určit obecný integrál) a to v případě, že nelze popsat
fyzikální vlastnosti dané kapaliny. V takových případech hydromechanika využívá
modelového experimentálního výzkumu, ze kterého plyne empirické či poloempirické
řešení. K přepočtu experimentálně získaných výsledků měření se využívá teorie hydraulické
podobnosti.

V případě, že sestavíme diferenciální rovnici, ale bude příliš složitá pro integraci,
budeme se snažit ji zjednodušit zavedením určitých předpokladů tak, aby integrace byla
možná. Zavedené zjednodušující předpoklady musí však mít jen malý účinek na chování
kapaliny. Musíme definovat v jakém rozsahu získaná zjednodušená rovnice platí. Uvedený
postup budeme hlavně aplikovat na tzv. skutečnou kapalinu, čímž matematický model
převedeme na tzv. ideální kapalinu.

Skutečná kapalina je kapalina reálná, vyznačující se stlačitelností a především
viskositou (vnitřním třením). Jak uvedeme v kap.2. i ostatní vlastnosti skutečné kapaliny jsou
velmi nízké (prakticky nulové), např. objemová roztažnost, povrchové napětí, rozpustnost
plynů v kapalině apod.

Ideální kapalina je kapalina matematicky dokonalá, u které předpokládáme:
•  vnitřní tření resp. tečné napětí je nulové (kapalina je neviskosní),
•  objemová roztažnost i stlačitelnost kapalin a rozpustnost plynů je nulová,
•  nevypařuje se, tzn. že napětí nasycených par je také nulové.
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1.4. Prostory a souřadné systémy

a) Prostor absolutní
Základním prostorem je prostor pevně spojený s povrchem naší Země. Zde působí

zrychlení unášivé „au“, odstředivé „ao“ a zrychlení Coriolisovo „ac“, které lze v mnoha
případech zanedbat. Potom absolutní zrychlení je zrychlením tíhovým „g (m.s-2)“, které je
dáno vektorovým součtem odpovídajících zrychlení. V určitém místě prostoru má tíhové
zrychlení stálou velikost a směr (g = konst).
          Cou aaag !!!!

++=                                                                                                          (1.01)

kde: )v(2aC ω×⋅=
!!! … je Coriolisovo zrychlení, vznikající tím, že element hmotné částice

mění svoji polohu, resp. že v otáčejícím se prostoru mění částice
unášivou (obvodovou) rychlost.

b) Prostor relativní
Prostor relativní je malý prostor (např. rotující kanál), který se vzhledem k absolutnímu

prostoru pohybuje. Rychlost v takovém prostoru je rychlostí absolutní „c“, která je dána
vektorovým součtem rychlosti unášivé „u“ a relativní „w“, všechny v (m.s-1):

wuc !!!
+=                                                                                                                    (1.02)

kde: c …je absolutní rychlost, vztažená k pevnému povrchu Země; jedná se o rychlost, kterou
vidí pozorovatel stojící na Zemi mimo rotující kanál;

        u .. je unášivá (obvodová) rychlost, tj. rychlost kterou se pohybuje kanál v nehybném
prostoru úhlovou rychlostí: ω = 2.π.n , (rad.s-1), přičemž:  u = R.ω ;

       w…je relativní rychlost, kterou by měl účastník proudění v průtočném kanále;
       n….je frekvence otáčení rotujícího kanálu (např. oběžného kola) v (s-1).

c) Souřadné systémy
Jedná se o souřadný systém jednak  absolutní, který je pevný v absolutním prostoru a

systém pevně spojený s relativním prostorem (např. nádoba pohybující se přímočaře), kterým
je relativní souřadný systém.

Při řešení např. silové rovnováhy elementárního objemu, použijeme názorného systému
kartézských souřadnic (v prostoru: x, y, z). Při zkoumání dvourozměrného rovinného
proudění, budeme také používat tento systém (x, y),  ale tam kde to bude výhodné, aplikujeme
polární souřadný systém (daný parametry: r, ϕ). Některé vztahy budeme vyjadřovat ve
vektorovém tvaru, jiné pak v souřadnicovém tvaru.

1.5. Přehled sil působících na kapalinu

Kapalina jako množina hmotných částic může být v klidu nebo v pohybu. Všechny síly,
které působí na částice se rozdělují na dvě skupiny:
! síly vnitřní, tzn. síly přitažlivé či odpudivé mezi molekulami a
! síly vnější, které jsou vyvolány vnějším prostředím (silovým polem) a dělí se dále na:

•  hmotnostní (objemové) síly, které jsou závislé na velikosti hmotnosti „m“, resp. u
nestlačitelných kapalin je její hustota: ρ=konst a tedy je úměrná objemu kapaliny „V“
(m = ρ.V); hmotnostní síly zahrnují: síly setrvačné, odstředivé, tíhové, hybnosti;

•  plošné síly, které jsou závislé (úměrné) velikosti plochy „S“; plošné síly zahrnují: síly
tlakové, tečné (třecí), kompresní, kapilární.
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1) Hmotnostní (objemové) síly
Hmotnostní síla obecně v (N=kg.m.s-2):

aVamFm ⋅⋅ρ=⋅=                                                                                                    (1.03)

kde:  m (kg) … je hmotnost; a (m.s-2) … je vnější zrychlení; ρ (kg.m-3) … je hustota kapaliny;
         V (m3) … je objem kapaliny.

Elementární hmotnostní síla (např. pro osu „x“):
dzdydxadVadmadF xxxmx ⋅⋅⋅ρ⋅=⋅ρ⋅=⋅=                                                             (1.04)

a) Setrvačná síla – základní, referenční (vztažná):

vQvQ
t
vmamF mS ∆⋅⋅ρ=∆⋅=

∆
∆⋅=⋅=                                                                   (1.05)

kde:  ∆v … je změna rychlosti proudění v časovém intervalu ∆t  (m.s-1);
         Qm … je hmotnostní průtok (kg.s-1); Q … je objemový průtok (m3.s-1);
         a ……je konvektivní příp. lokální zrychlení (m.s-2).

Elementární setrvačná síla:

dt
dvdV

dt
dvdmdFS ⋅⋅ρ=⋅=                                                                                           (1.06)

kde:  dv … je totální diferenciál rychlosti:

dz
z
vdy

y
vdx

x
vdv ⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=                                                                                    (1.07)

takže zrychlení:

+⋅
∂
∂=

dt
dx

x
v

dt
dv … +⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=

∂
∂

yx v
y
vv

x
v

t
v ⋅

∂
∂
z
v

t
vvz ∂

∂+                                             (1.08)

kde:  první tři členy vyjadřují tzv. konvektivní zrychlení, které lze zapsat vektorově takto:






 ⋅

∂
∂⋅+





⋅

∂
∂⋅+





 ⋅

∂
∂⋅=∇⋅≡⋅= zyxk v

z
vkv

y
vjv

x
vivvvgradva

!!!!!!!!                               (1.09)

poslední čtvrtý člen vyjadřuje tzv. lokální zrychlení:

t
va t ∂

∂=!                                                                                                                      (1.10)

kde:  ∇  ≡ grad … je Hamiltonův operátor (gradient nebo nabla „∇ “),
        k,j,i

!!!
 ……. jsou jednotkové vektory ve směrech souřadných os: x, y, z .

b)    Tíhová síla (nebo vztlaková síla při plavání těles):
kg GVggmF ≡⋅⋅ρ=⋅=                                                                                            (1.11)

kde: g (m.s-2) … je tíhové zrychlení; ρ.g  (N.m-3) … je měrná tíha.
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c)   Hybnostní síla :

vQvQ
t

vmF mh ∆⋅⋅ρ=∆⋅=
∆

∆⋅=                                                                                (1.12)

např. při proudění potrubím, pro vstupní profil platí:
2
1111m1h vSvQvQF ⋅⋅ρ=⋅⋅ρ=⋅=                                                                               (1.13)

2) Plošné síly

a) Tlaková síla :
ShgSpFp ⋅⋅⋅ρ=⋅=                                                                                                    (1.14)

kde:  h … je tlaková výška kapaliny nad plochou „S“ v těžišti této plochy.

Elementární tlaková síla v ose „x“:
dzdydpdzdy)dpp(dzdypdFdFdF xx2px1pxpx ⋅⋅−=⋅⋅+−⋅⋅=−=                              (1.15)

kde: dpx … je přírůstek tlaku, přičemž pro osu „x“ platí: dx
x
pdpx ⋅

∂
∂=

takže:

dV
x
pdzdydx

x
pdFpx ⋅

∂
∂−=⋅⋅⋅

∂
∂−=                                                                             (1.16)

b)   Třecí (tečná) síla – elementární:
dSdFt ⋅τ=                                                                                                                   (1.17)

kde: τ (Pa=N.m-2) … je třecí (smykové) napětí, vycházející z Newtonova zákona, jak bude
uvedeno v kap.2.5.

c)   Kapilární (povrchová) síla – elementární :
dldFk ⋅σ=                                                                                                                  (1.18)

kde: σ (N.m-1) … je povrchové napětí na rozhraní dvou látek, např. na hladině jde o rozhraní
kapaliny a vzduchu – viz kap.2.6.;

        l (m) ………je délka rozhraní.

d)   Kompresní (dynamická) síla :

SK
V
VSpFd ⋅⋅∆=⋅∆=                                                                                                 (1.19)

kde: ∆p … je dynamický tlak (přetlak); ∆V … změna původního objemu;
        K …. je modul objemové pružnosti kapaliny v (Pa) – viz kap.2.2.
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2.   FYZIKÁLNÍ  VLASTNOSTI  KAPALIN

2.1.   Stavové veličiny

Mezi stavové veličiny, které určují stav kapaliny patří: tlak, teplota a hustota (resp.
měrný objem).

a) Tlak – jako silový účinek molekul na jednotku plochy, resp. tlak je síla působící na
jednotku plochy ve směru normály v (Pa=N.m-2=kg.m-1.s-2):

dS
dFp n=                                                                                                                       (2.01)

b) Teplota – fyzikální veličina intenzivní (neaditivní), která (stejně jako tlak a hustota)
nezávisí na rozměrech. Intenzivní veličiny se nemění, když soustavu rozdělíme na několik
částí (např. 10 těles po 1kg, teplých 20°C, má po spojení celkem 10kg, při zachování
teploty 20°C – nikoliv 200°C).

Teplotu vyjadřujeme (měříme) ve stupních Celsiových „t (°C)“ nebo jako absolutní teplotu v
Kelvinech (K):

15,273)C(t)K(T +°=                                                                                              (2.02)
přičemž jeden stupeň Celsiův je velikostí roven Kelvinu (1°C = 1 K) a 273,15 K je teplotní
rozdíl mezi absolutní nulou a trojným bodem vody přírodního nuklidového složení.

c) Hustota a měrný objem
Hustota je hmotnost objemové jednotky kapaliny a je fyzikální konstantou, jak bude

blíže pojednáno v kap.2.2. : „ρ (kg.m-3)“. V termomechanice se používá převratná hodnota
hustoty a nazývá se měrný objem „ ϑ  (m3.kg-1)“:

dm
dV=ϑ                                                                                                                       (2.03)

2.2.  Měrná hmotnost (hustota) kapaliny

Hustota kapaliny „ρ (kg.m-3)“ je definována poměrem elementární hmotnosti „dm (kg)“
a objemu „dV (m3)“; za předpokladu, že hmota kapaliny je v prostoru rozložena kontinuálně,
proto nelze limitovat: dV→ 0.

dV
dm=ρ                                                                                                                       (2.04)

Minimální, ale konečný objem (za normálního tlaku a teploty) obsahuje cca 3.1010 molekul
při velikosti 10-9 cm3.
Hustota kapaliny závisí obecně na teplotě a tlaku:

( )[ ]t;pf=ρ                                                                                                                  (2.05)

přičemž s rostoucí teplotou (t↑ ) se zvětšuje objem (V↑ ), proto většinou hustota klesá (ρ↓).
Naopak s rostoucím tlakem (p↑ ) se zmenšuje objem (V↓ ) a tedy roste hustota (ρ↑). Vliv
tlakových změn je ve většině praktických úloh zanedbatelný (u vody do cca 50 MPa).
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Tab.2.01  Hustota některých kapalin při atmosférickém tlaku (pa = 101325 Pa)
látka (kapalina) ρρρρ (kg.m-3) při teplotě: t (°°°°C)
voda destilovaná 1000 4

voda mořská 1020 – 1030 15
rtuť 13595 0

glycerin 1270 15 – 18
benzín 680 – 740 15
petrolej 790 – 820 15

nafta 700 – 900 15
vzduch 1,293 0

litina roztavená 7000 1200

Některé kapaliny se v určitém teplotním rozmezí chovají anomálně. Např. voda jako
nejrozšířenější kapalina na Zemi se chová anomálně v rozmezí t=(0–4)°C, neboť maxima
hustoty dosahuje při 4°C a k hodnotě 0°C klesá (ρ↓) – viz obr.2.01 .

Obr.2.01  Závislost hustoty vody na její teplotě [ρ=f(t)]

Prakticky je hustota vody závislá především na teplotě, takže v rozsahu: t ∈  〈10; 35〉  °C,  její
hodnota vychází z aproximačního polynomu 3. stupně:

∑
=

⋅+⋅+⋅+=⋅=ρ
3

0i

3
3

2
210

i
i tatataaxa                                                                     (2.06)

kde koeficienty polynomu:  a0 = 1002 ;  a1 = − 0,2716 ;  a2 = 0,01047 ;  a3 = − 0,00027 .

Tab.2.02  Hustota vody z rov.(2.06)
t (°C) 10 15 20 25 30 35

ρ (kg.m-3) 999,7 999,1 998,2 997,0 995,6 993,7
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2.3.   Stlačitelnost kapaliny

Objemová stlačitelnost kapaliny (i u pevných těles) znamená, že zvýšením vnějšího
tlaku se zmenšuje její objem.

1) Součinitel objemové stlačitelnosti
Tento součinitel „δ (Pa-1)“ je definován uvažovanou relativní změnou objemu „∆V/V“

dělenou změnou tlaku „∆p“, při izotermické změně (tzn. při T=konst):

pV
V

p
V

V
1

konstT ∆⋅
∆≈





∂
∂⋅−=δ

=

                                                                                    (2.07)

takže změna tlaku (Pa) a odpovídající změna objemu (m3):
ppp p −=∆                                                                                                                 (2.08)

pVVV −=∆                                                                                                               (2.09)
kde: veličiny bez indexu (V; p; ρ) vyjadřují výchozí (původní) hodnoty před stlačení nebo

před odlehčením soustavy – viz obr.2.02,
        veličiny s indexem „p“ (Vp; pp; ρp) naopak vyjadřují konečné hodnoty po stlačení nebo

po odlehčení přetlakem (∆p > 0)  či podtlakem (∆p < 0).

Obr.2.02  Vliv stlačitelnosti kapaliny při zatížení či odlehčení soustavy

Objem soustavy po stlačení (odlehčení):
)p1(VVp ∆⋅δ−⋅=                                                                                                     (2.10)

a odpovídající hustota kapaliny:

( ) p1p1V
m

V
m

p
p ∆⋅δ−

ρ=
∆⋅δ−⋅

==ρ                                                                       (2.11)

Poznámka
Při odlehčení soustavy bude změna tlaku z rov.(2.08) záporná (∆p < 0; pp < p), takže objem:
Vp > V a tedy odpovídající hustota kapaliny: ρp < ρ !
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2) Modul objemové pružnosti kapaliny
Modul pružnosti je dán převratnou hodnotou součinitele stlačitelnosti:

V
pV1K

∆
∆⋅=

δ
=                                                                                                           (2.12)

Modul „K (Pa)“ má stejný fyzikální význam jako modul pružnosti pevných látek v tahu nebo
v tlaku, označený: „E (Pa)“. Např. pro ocel: E = (2,1 - 2,2).1011 Pa, pro led: E = 1,1.108 Pa.

Modul objemové pružnosti je obecně závislý na stavových veličinách tlaku a teplotě, přičemž
do tlaku cca 50 MPa (tzn. do tlakové výšky sloupce kapaliny H=5000 m) je modul „K“
závislý pouze na teplotě: [K=f(t)], jak patrno z tab.2.03.
Např. pro vodu, při běžné teplotě (cca 10°C) v uvedeném rozmezí tlaku, se modul mění takto:

p = (100 - 150) MPa ⇒  K = 2,68.109 Pa
p = (250 - 300) MPa ⇒  K = 3,70.109 Pa

Tab.2.03  Modul objemové pružnosti vody pro tlaky do p=50 MPa
t (°C) 0 10 20 30 40 50

K (109. Pa) 2,16 2,27 2,36 2,41 2,44 2,46

Poznámka
Změna objemu kapaliny je poměrně malá, např. pro změnu ∆p=5 MPa (H=500 m) při t=10°C
teplé vody, je relativní změna:  ∆V/V=δ.∆p=∆p/K=0,002 ⇒  že objem a hustota vody se
změní o 0,2 % . V takovém případě lze kapalinu považovat za nestlačitelnou !

•

3) Rychlost zvuku
Rychlost zvuku v kapalině (resp. rychlost šíření tlakového rozruchu – rázové vlny) lze

odvodit takto:
Při stlačování kapaliny se její hmotnost nemění:

konstVm =⋅ρ=                                                                                                            (a)
Diferencováním rov.(a):

0dVdV =ρ⋅+⋅ρ                                                                                                           (b)
takže z rov.(b) pro relativní objemovou změnu:

ρρ=− dVdV                                                                                                              (c)
Modul objemové pružnosti kapaliny lze vyjádřit takto:

ρ
⋅ρ=⋅−=
d
dp

dV
dpVK       ⇒       

ρ
=

ρ d
dpK                                                                        (d)

Rozměr na pravé straně rov.(d) má rozměr kvadrátu rychlosti: [Pa.kg-1.m3 = m2.s-2], takže
odmocnina tohoto členu je rychlostí zvuku v daném prostředí, která podle mezinárodních
zvyklostí je označena „a ≡ vzv (m.s-1)“:

thaKa ≡
ρ

=                                                                                                            (2.13)

V hydraulice však kapalina (např. voda) proudí v potrubí, které má svoji pružnost,
danou modulem pružnosti v tahu (tlaku) ocele „E (Pa)“, proto rychlost zvuku podle rov.(2.13)
udává teoretickou rychlost zvuku v dokonale tuhém prostředí (E → ∞) a je tedy označena:
„ath (m.s-1)“.
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Vztah (2.13) platí pro tuhé i tekuté látky, např.
                         ve vodě :  K=2,3.109  Pa ; ρ=103  kg.m-3     ⇒   ath = 1517 m.s-1

               v ocelové tyči :  E=2.2.1011 Pa ; ρ=7800 kg.m-3   ⇒   ath = 5311 m.s-1

Skutečná rychlost zvuku, která zahrnuje také pružnost potrubí, je vždy menší než teoretická
a vychází ze vztahu:

thaka ⋅=                                                                                                                  (2.14)

kde: k … je součinitel pružnosti potrubí (k < 1), který je závislý na materiálu a jeho uložení,
např. pro:

•  tenkostěnné ocelové potrubí volně ložené na terénu:

sE
dK1

1k

⋅
⋅+

=                                                                                                             (2.15)

•  tlustostěnné potrubí různých materiálů volně ložené:

( )
( )22

22

dDE
dDK21

1k

−⋅
+⋅⋅+

=                                                                                            (2.16)

přičemž v rov.(2.15) a v rov.(2.16) značí:
D … je vnější průměr potrubí v (m),
d …  je vnitřní průměr potrubí v (m),
s …  je tloušťka stěny potrubí v (m),
E … je modul pružnosti materiálu potrubí v (Pa), např. pro:

•  ocel …..  ρ = 7800 kg.m-3              ⇒   E = 2,2 . 1011 Pa
•  litinu …. ρ = 7100 kg.m-3                     ⇒   E = 1,0 . 1011 Pa
•  beton … ρ = 1800 – 2500 kg.m-3   ⇒   E = (0,2 – 0,3). 1011 Pa

Poznámka
Určení rychlosti zvuku v plynech vychází ze stavové rovnice: TRp ⋅=ρ  ,
kde: R … je měrná plynová konstanta v (J.kg-1.K-1), např. pro vzduch: R=287 J.kg-1.K-1;
        T … je absolutní teplota, např při: t=0°C  je  T=273,15 K.
Rychlost zvuku, např. pro adiabatickou změnu, u které izoentropický exponent „κ=1,4“:

( ) TRpa ⋅⋅κ=ρ⋅κ=
Dosadíme-li do této rovnice konstanty pro vzduch, rychlost zvuku vychází: a = 331 m.s-1, což
je rychlost nižší přibližně  4,5x  než ve vodě a  16x  než v ocelové tyči.

•

2.4. Teplotní roztažnost kapaliny

Součinitel teplotní (objemové) roztažnosti „γ (K-1)“ je definován poměrem relativní změny
objemu (∆V/V) a změny teploty(∆T) při konstantním tlaku (p=konst):

TV
V

T
V

V
1

konstp ∆⋅
∆≈







∂
∂⋅=γ

=

                                                                                      (2.17)
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kde: ∆V … je změna objemu v (m3):
                   ∆V = Vt – V                                                                                                      (2.18)
        ∆T … je změna teploty v (K) nebo jako „∆t“ (°C):
                  ∆T = Tt – T = tt – t ≡ ∆t                                                                                     (2.19)

takže objem po zahřátí soustavy (Vt > V) nebo při ochlazení (Vt < V) – viz obr.2.03:
( )t1VVt ∆⋅γ+⋅=                                                                                                (2.20)

a odpovídající hustota:

( ) t1t1V
m

V
m

t
t ∆⋅γ+

ρ=
∆⋅γ+⋅

==ρ                                                                              (2.21)

Obr.2.03  Vliv objemové roztažnosti při zahřátí či ochlazení soustavy

Poznámka
Veličiny bez indexu vyjadřují původní (výchozí) hodnotu před ohřátím nebo před ochlazením
soustavy a veličiny s indexem „t“ konečné hodnoty po odpovídající změně. Objem kapaliny
s teplotou roste (t↑ , V↑ ) a naopak. Při ochlazování bude změna teploty z rov.(2.19) záporná
(∆t < 0; tt < t), takže objem: Vt < V  a tedy hustota kapaliny: ρt > ρ !

•

V následujících tabulkách jsou uvedeny závislosti součinitele roztažnosti pro vodu (led) při
normálních podmínkách.

Tab.2.04  Závislost součinitele roztažnosti [γ=f(t)] pro vodu a led, při atmosférickém tlaku
pa=105 Pa

∆t (°C) -20 až -10 -10 až 0 0 až 4 4 až 10 10 až 20 20 až 30 30 až 40
γ(10-4.K-1) 2,178 1,745 - 0,325 0,450 1,503 2,571 3,457

Tab.2.05 Závislost součinitele roztažnosti [γ=f(p)] pro vodu, v rozmezí teplot: t=(10 až 20)°C
p (MPa) 0,1 1 2 3 4

γ (10-4.K-1) 1,503 1,65 1,83 2,36 2,94
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Tab.2.06  Součinitelé teplotní (objemové) roztažnosti pro některé kapaliny
Kapalina rtuť aceton glycerin ethylalkohol minerální olej
γ (10-4.K-1) 1,815 14,3 4,9 11 8

2.5. Napětí v kapalině

Na elementární částici kapaliny, tak jako u pevných látek, působí napětí normálové (tzv.
tlak) a napětí tečné (třecí či smykové), související se základní vlastností skutečné kapaliny, že
je viskózní.

1) Napětí normálové (tlak)
Předpokládejme, že na elementární plochu „dS“ působí obecná síla „dF“, kterou

můžeme rozložit na složku normálovou „dFn“ (působící v normále a tedy kolmo na
uvažovanou plochu) a na složku tečnou „dFt“ (vyvolávající v kapalině posun částic) – viz
obr.2.04 .

Obr.2.04  Rozložení obecné síly                        Obr.2.05  Referenční tlak, přetlak a podtlak,
                 na elementární plochu                                         napětí nasycených par

Podíl normálové elementární síly na danou plochu se nazývá tlak v (Pa=N.m-2=kg.m-1.s-2):

dS
dFp n=                                                                                                                       (2.22)

přičemž  p > 0 , protože v kapalině nelze vyvodit tahové napětí.

a) Absolutní tlak – je tlak, který měříme od nulové hodnoty ve směru kladných hodnot.
V praktických aplikacích je výhodné zvolit referenční (vztažný) tlak, kterým je ve

většině případů atmosférický tlak „pa“ – viz obr.2.05 .
Tlakové diference nad případně pod tlakem atmosférickým jsou označovány jako:
•  přetlak:

∆p = p1 – pa > 0                                                                                                          (2.23)
      kde: p1 > pa
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•  podtlak:
∆p = p2 – pa < 0                                                                                                          (2.24)

      kde: p2 < pa 

Nejnižším možným tlakem (např. ve vodě) je napětí nasycených par „pva“. Snižováním tlaku
k blízkosti hodnoty „pva“ dochází k odpařování kapaliny, tzn. že kapalina ztrácí své vlastnosti
a místně se mění do plynné fáze.

b) Atmosférický tlak – je statický tlak plynného obalu Země, který je závislý především na
nadmořské výšce a druhotně na teplotě vzduchu a množství par v ovzduší (resp. na
vlhkosti vzduchu):

( )[ ]ia zfp =                                                                                                                  (2.25)

kde: zi … je nadmořská výška v (m n.m.) vztažné roviny, měřené od střední hladiny daného
moře (např. Baltu, Jadranu apod.).

Technická hodnota atmosférického tlaku: pa = 101325 Pa ≈ 0,1 MPa, která odpovídá tlaku při
mořské hladině. Přesnější hodnoty lze určit z fyzikálních tabulek nebo v dostatečné přesnosti
lineární interpolací z následující tabulky.

Tab.2.07  Závislost atmosférického tlaku [pa=f(zi)] při normální teplotě a vlhkosti vzduchu
zi(m n.m.) 0 100 200 400 800 1200 2000

pa (Pa) 101325 100125 98925 96590 91990 87725 79460

c) Napětí nasycených par – je závislé především na teplotě kapaliny:
( )[ ]tfpva =                                                                                                                   (2.26)

jak pro nasycené vodní páry je patrné z následující tabulky.

Tab.2.08  Závislost napětí nasycených par [pva=f(t)]
t (°C) 0 5 10 15 20 25 35

pva (Pa) 613 867 1227 1693 2320 3133 5629

Poznámka
Atmosférickou tlakovou výšku „Hb (m)“ nebo odpovídající tlak „pb (Pa)“, zahrnující
atmosférický tlak „pa“ snížený o napětí nasycených par „pva“, při normální teplotě vody, lze
určit přibližnými vztahy (ρ.g=9810 N.m-3):

850
z3,10

g
ppH ivaa

b −≈
⋅ρ

−=                                                                                         (2.27)

i
5

bb z5,1110Hgp ⋅−≈⋅⋅ρ=                                                                                       (2.28)
•

2) Třecí napětí, dynamická a kinematická viskozita kapaliny
Obecná síla „dF“ působící na plochu „dS“ má tečnou složku síly „dFt“, která vyvolává

tečné napětí, způsobující v kapalině posun částic – viz obr.2.06 . Podle Newtonova zákona
platí pro tečné napětí na stěně elementárního hranolku o výšce „dn“ vztah:

dn
dv

dS
dFt ⋅η==τ                                                                                                          (2.29)
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kde: η ……… je dynamická viskozita kapaliny
                        v jednotce (Pa.s),
        dv/dn …. je rychlostní spád, resp. tzv.
                        smyková rychlost v (s-1).

                                                                         Obr.2.06  Třecí napětí na stěnách elementárního
                                                                                           hranolku kapaliny

Dynamická viskozita – je obecně závislá na stavových veličinách tlaku a teplotě kapaliny,
přičemž s rostoucí teplotou (t↑ ) klesá (η↓ ) a závislost na tlaku je zanedbatelná. Protože
v rozměru „η“ se vyskytuje jednotka síly nazývá se tato viskozita dynamická.
Je-li „η=konst“, tzn. že se nemění v závislosti na tečném napětí, jedná se o newtonské
kapaliny. Je-li  „η=f(τ;dv/dn)“ jedná se o nenewtonské kapaliny, o kterých je stručně
pojednáno v kap.2.9.

Kinematická viskozita – je uměle zavedenou fyzikální veličinou, protože v mnoha vztazích
se často vyskytuje poměr „η/ρ (m2.s-1)“, přičemž její název kinematická vychází z toho, že
v jejím rozměru jsou kinematické veličiny (dráha a čas).
Kinematická viskozita je definována vztahem:

ρ
η=ν                                                                                                                          (2.30)

Protože vliv tlaku je do hodnoty přibližně 50 MPa  zanedbatelný, je výhradně [ν=f(t)], jak pro
vodu vyplývá ze vztahu a následující tabulky:

2

6

t00022,0t033,01
1078,1

⋅+⋅+
⋅=ν

−

                                                                                     (2.31)

Tab.2.09  Závislost kinematické viskozity [ν=f (t)] pro vodu
t (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35

ν (10-6.m2.s-1) 1,791 1,520 1,308 1,140 1,010 0,896 0,804 0,727

2.6. Povrchové napětí

Řada fyzikálních jevů souvisí s povrchovým napětím, např. tvorba kapek a bublin,
kondenzace par, rozprašování kapalin, zúžení paprsku a jeho rozpad, kapilární jevy, smáčení
povrchu těles apod. Kapalina na rozhraní s jinou látkou (kapalina – vzduch, kapalina – stěna
nádoby) se jeví jako velmi tenká a napjatá vrstva.

Molekuly kapaliny, které nejsou na rozhraní (resp. jsou uvnitř kapaliny) jsou
ovlivňovány mezimolekulárními (přitažlivými) silami rovnoměrně na všechny strany, takže
sumace sil je nulová (∑F = 0) – viz obr.2.07a .
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Molekuly v těsné blízkosti rozhraní (např. u hladiny mezi kapalinou=K a vzduchem=V),
jsou intenzivněji přitahovány do kapaliny než ke vzduchu. V kapalině vzniká přídavné napětí
směřující do kapaliny, např. kapka vody ve vzduchu bude kulová, při dešti (tedy při pohybu)
se deformuje do známého tvaru kapky. Na rozhraní jsou molekuly „K“ obklopeny z jedné
strany jinými molekulami „V“, tzn. že mezimolekulární síly nejsou vyrovnány (∑F ≠ 0) – viz
obr.2.07b.

(a) Rovnoměrné rozložení přitažlivých sil        (b) Nevyrovnané rozložení přitažlivých sil
uvnitř molekuly kapaliny (∑F=0)                      na rozhraní kapaliny a vzduchu (∑F≠0)

Obr.2.07  Molekuly uvnitř kapaliny a na rozhraní kapaliny a vzduchu

Povrchové napětí vzniká tedy v tenké vrstvě na rozhraní látek a může být definováno takto:
•  jako energie vrstvy molekul kapaliny „Wvm“ na rozhraní s jinou látkou vztaženou na

jednotku plochy rozhraní „Sr“ v (J.m-2=N.m-1):
rvm SW=σ                                                                                                                (2.32)

•  nebo z rozměru jednotky (N.m-1) je možná i druhá definice: povrchové napětí je dáno
poměrem elementárních složek přitažlivých mezimolekulárních sil tečných „dFt“ a délky
rozhraní „dl“:

dldFt=σ                                                                                                                  (2.33)

Tab.2.10  Povrchové napětí některých případů rozhraní dvou látek
rozhraní voda-vzduch rtuť-vzduch rtuť-voda olej-voda olej-vzduch
σ (N.m-1) 0,073 0,461 0,427 0,02 0,03

Povrchové napětí je závislé především na teplotě: [σ=f(t)], přičemž s rostoucí teplotou (t↑ )
povrchové napětí klesá (σ↓), jak je patrné z následující tabulky.

Tab.2.11  Závislost povrchového napětí [σ=f(t)] pro vodu
t (°C) 10 20 40 60 80

σ (N.m-1) 0,0745 0,073 0,070 0,0669 0,0638
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Pro objasnění vlastností povrchového napětí a rovnováhy na rozhraní různých látek, uvedeme
několik případů.

1) Kapilarita
Kapilarita je schopnost kapaliny zvedat se či klesat v tenké skleněné trubici v tzv. kapiláře

(tj. trubici o průměru: d = 2.r ≤ 5 mm).
Účinkem „σ“ dojde v kapiláře ke stoupnutí hladiny proti hladině v nádobě (u vody) nebo
k poklesu hladiny v kapiláře (u rtuti).
Případy elevace, tj. stoupnutí hladiny v kapiláře s konvexním rozhraním (např. K=voda a
V=vzduch) a případy deprese, tj. pokles hladiny v kapiláře s konkávním rozhraním (např.
K=rtuť a V=vzduch), jsou na obr.2.08a,b .

(a) Případ elevace vody tvořící konvexní         (b)  Případ deprese rtuti tvořící konkávní
rozhraní na stěnách kapiláry                                 rozhraní na stěnách kapiláry

Obr.2.08  Případy elevace a deprese kapaliny v kapiláře

Povrchové napětí dané kapaliny se určuje experimentálně pomocí kapiláry a vychází
z rovnováhy síly kapilární „Fk“ a tlakové „Fp“:

0FF pk =+
!!

                                                                                                                (a)
2rpr2 ⋅π⋅∆=⋅π⋅⋅σ                                                                                                     (b)

kde:  2.π.r = l …… je délka rozhraní při poloměru kapiláry „r“,
         ∆p = ρ.g.h … je změna tlaku z elevace nebo deprese, zjištěné měřením v kapiláře, takže:

rhg
2
1 ⋅⋅⋅ρ⋅=σ                                                                                                           (2.34)

2) Silové poměry na rozhraní tří látek
Jedná se o případ kapaliny „K“ v nádobě „N“ v atmosférickém prostředí „V“, jak je patrné

z obr.2.09a,b .
Z rovnováhy sil na rozhraní tří látek (N; K; V) a z obrázku plyne:

ϕ⋅σ=σ−σ cosKVNKNV    ⇒     
KV

NKNVcos
σ

σ−σ=ϕ                                                    (2.35)

kde: ϕ … je úhel mezi stěnou nádoby a vektorem povrchového napětí „σKV“.
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               (a) Konvexní rozhraní:                                      (b) Konkávní rozhraní:
              nádoba – vzduch – voda                                    nádoba – vzduch – rtuť

Obr.2.09  Rovnováha dílčích napětí na rozhraní tří látek

Z rov.(2.35) plynou tyto závěry:
•  Při  „σNV > σNK“ je cosϕ  > 0  ⇒   ϕ < 90°, takže kapalina stěnu smáčí (např. u vody). Na

rozhraní „N-K“ je povrchové napětí menší než na „N-V“, proto se kapalina snaží zvětšit
stykovou plochu se stěnou „N“ a vytváří konvexní rozhraní („K“ se na stěně zvedne).

•  Při „σNV < σNK“ je cosϕ  < 0  ⇒   ϕ > 90°, takže kapalina stěnu nesmáčí (např. u rtuti).
Na rozhraní „N-K“ je „σ“ větší než na rozhraní „N-V“, proto kapalina se snaží zmenšit
stykovou plochu se stěnou „N“ a vytváří konkávní plochu („K“ na stěně poklesne).

3) Chování dvou kapalin různých hustot
Mějme případ, kdy na hladině kapaliny „K1=vody“ plave kapalina „K2=olej“, přičemž

je podmínka, aby „K2“ zůstala na hladině a nemísila se s „K1“ (ρ1 > ρ2). Otázkou je zda „K2“
zůstane na hladině ve formě kapky nebo zda se roztáhne po hladině v tenké vrstvě. O chování
„K2“ na hladině „K1“ rozhodují odpovídající povrchová napětí – viz obr.2.10.

•  Je-li: „σK1V < σK2V + σK1K2“  ⇒
      kapka „K2“ se na hladině „K1“ udrží.

•  Je-li: „σK1V ≥ σK2V + σK1K2“  ⇒
      nemůže se kapka „K2“ na hladině „K1“
      udržet a roztáhne  se v tenké vrstvě po
      hladině.
                                                                          Obr.2.10  Chování dvou kapalin různých hustot
                                                                                            (např. voda – olej)

Uvedený případ dvou kapalin z obr.2.10, lze vyjádřit číselně pomocí tab.2.9, ze které plyne:
σK1V = 0,073 N/m > (σK2V + σK1K2) = 0,03 + 0,02 = 0,05 N/m

takže kapka oleje se roztáhne v tenké vrstvě po hladině vody, což má většinou negativní
dopad na ekologii, např. při haváriích lodí vezoucí naftové produkty.
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2.7. Absorbce (pohlcování) plynu do kapaliny

Kapalina, která se stýká s plynem s nímž chemicky nereaguje pohlcuje část plynu do
sebe. Rozpustnost plynu v kapalině je definována poměrem objemu plynu „Vp“ a objemu
kapaliny „Vk“:

( )t1VV kp ⋅β+⋅α==α′                                                                                            (2.36)
přičemž je závislá pouze na teplotě: [α′= f(t)].

Absorbční součinitel „α“ je definován poměrem objemu plynu „Vpo“ při teplotě t=0°C  a
objemu kapaliny „Vk“:

t1V
V

k

po

⋅β+
α′

==α                                                                                                        (2.37)

přičemž přepočet objemu „Vp“ při dané teplotě „t“ na 0°C, provedeme podle Gay-Lussacova
vztahu:

t1
V

V p
po ⋅β+

=                                                                                                               (2.38)

kde: β … je konstanta absolutní teploty „T“,  β=1/273,15  (T = 273,15 + t),

Tab.2.12  Absorbční součinitelé „α“ pro některé plyny
plyn kyslík dusík kysličník uhličitý čpavek
α (1) 0,049 0,023 1,713 1300

2.8. Tíhové zrychlení

V praktických aplikacích musíme určit odpovídající tíhové zrychlení daného místa
(regionu), např. u hydraulických strojů vodních elektráren se určuje „g (m.s-2)“ pro tzv.
vztažnou rovinu stroje.
Tíhové zrychlení je závislé na zeměpisné šířce „Φi (°s.š. nebo °j.š.)“ a střední nadmořské
výšce „zi (m n.m.)“:

( )[ ]ii z;fg Φ=                                                                                                              (2.39)

Podle normy IEC, převzaté do evropské normy: ČSN EN 60995, lze určit tíhové zrychlení ze
vztahu:

( ) i
6

i
2 z103sin0053,017803,9g ⋅⋅−Φ⋅+⋅= −                                                              (2.40)

Tab.2.13  Tíhové zrychlení [g=f(Φi)] při mořské hladině (zi = 0 m n.m.)
Φi (°s.š.; °j.š.) 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°

g (m.s-2) 9,7803 9,7819 9,7864 9,7932 9,8017 9,8106 9,8191 9,8260

Mezinárodní konvenční tíhové zrychlení (jako průměrná hodnota na Zemi): g = 9,80665 m.s-2

a její technická hodnota (např. pro výpočty silových zatížení): g = 9,81 m.s-2.

Poznámka
V mnoha technických aplikací se ve vztazích  objevuje součin hustoty vody „ρ“ a tíhového
zrychlení „g“, který vyjadřuje měrnou tíhu kapaliny „ρ.g (N.m-3)“, jejíž technická hodnota
pro vodu: ρ.g = 9810 N.m-3.



VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K.                                                                                       HYDROMECHANIKA

36

2.9. Nenewtonské kapaliny

Stručné pojednání o nenewtonských kapalinách zařazujeme na závěr kap.2., protože
souvisí s viskozitou a Newtonovým zákonem:

dn
dv⋅η=τ                                                                                                               viz (2.29)

U kapalin, u kterých dynamická viskozita je funkcí tečného napětí „τ“ případně i
smykové rychlosti „dv/dn“ jedná se o nenewtonské kapaliny, na rozdíl od kapalin
newtonských, kde „η“  je fyzikální veličinou (η=konst).

Nenewtonské kapaliny nejsou v podstatě kapalinami, ale protože při určitých
podmínkách tečou, jsou předmětem výzkumu v rámci mechaniky tekutin. Jedná se např. o
emulse, směsi pevných a kapalných látek, sádra v tekutém stavu, natěračské barvy aj.

Rozdíl mezi newtonskými a nenewtonskými kapalinami ukazuje tzv. reogram, tj.
diagram závislosti :

( )[ ]dndvf=τ                                                                                                              (2.41)

přičemž u newtonských kapalin je tato závislost lineární, vycházející z počátku souřadnic –
viz přímka „1“ na obr.2.11 . Nenewtonské kapaliny jsou charakterizovány křivkami „2; 3; 4“
na stejném reogramu, jejichž závislosti lze aproximovat výrazem:

( )m
0 dndvk ⋅+τ=τ                                                                                                    (2.42)

kde: τ0 … je mez tekutosti (při: dv/dn=0),
        k …. je koeficient koexistence (trvání),
        m … je exponent nenewtonského toku.

Obr.2.11  Reogram – závislost tečného napětí a smykové rychlosti [τ=f(dv/dn)] pro kapaliny
s časově nezávislými vlastnostmi.

Z rov.(2.42) a z obr.2.11 vyplývá, že pro newtonské kapaliny je: τ0=0; k≡η=konst; m=1.
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Nenewtonské kapaliny se dělí na:
•  kapaliny s časově nezávislými (reologickými) vlastnostmi a
•  kapaliny s časově závislými vlastnostmi.

1) Kapaliny s časově nezávislými vlastnostmi
Ukážeme si tři druhy kapalin, u kterých jejich vlastnosti jsou nezávislé na době

působení tečného napětí, takže je můžeme znázornit pomocí reogramu.

a) Pseudoplastické kapaliny – viz křivka „2“ na reogramu
Jedná se většinou o makromolekulární látky, např. u kterých jsou molekuly

nepravidelně orientovány, proto „τ“ roste pomaleji než smyková rychlost „dv/dn“. Platí pro
ně rov.(2.42), kde mez tekutosti „τ0=0“ a exponent „m < 1“.

b) Binghamské kapaliny – viz přímka „3“ na reogramu
Jedná se o směsi, např. zubní pastu, splaškovou vodu aj. Platí pro ně také rov.(2.42),

kde exponent toku „m=1“ a mez tekutosti „τ0≠0“.
Je-li tečné napětí „τ ≤ τ0“ bude smyková rychlost „dv/dn=0“, takže kapalina se chová jako
pevné těleso.
Je-li „τ > τ0“ chová se kapalina jako newtonská, protože „dv/dn“ roste lineárně s napětím „τ“.

c) Dilatantní kapaliny – viz křivka „4“ na reogramu
Jedná se o směsi pevných látek a newtonské kapaliny (např. písek s vodou apod.).

Roste-li „τ“ vlivem pevných látek ve směsi, jednotlivé vrstvy po sobě stále hůře kloužou,
proto „dv/dn“ roste pomaleji než tečné napětí. Platí pro ně rov.(2.42), kde: „τ0=0“ a  „m > 1“.

2) Kapaliny s časově závislými vlastnostmi
Tyto kapaliny jsou dvojího druhu: tixotropní a reopexní.

a) Tixotropní kapaliny
Představitelem těchto kapalin jsou natěračské barvy, u nichž při dlouhém roztírání (t↑ )

klesá koexistence (k↓ ). Při stálém tečném napětí „τ=konst“ roste smyková rychlost (dv/dn ↑ )
nebo naopak při stálé smykové rychlosti „dv/dn=konst“ se snižuje tečné napětí (τ↓ ).

b) Reopexní kapaliny
Tyto kapaliny mají obrácené vlastnosti. Představitelem může být např. sádra s vodou.

Je-li v klidu, zůstává dlouho vláčná. Při použití (tzn. při roztírání) v ní existuje smyková
rychlost „dv/dn“, zvyšuje se koexistence (k↑ ) a tečné napětí (τ↑ ), tzn. že postupně tuhne.
Se zvyšující se dobou působení (t↑ ) smyková rychlost klesá (dv/dn ↓ ) až do ztuhnutí směsi.

Kromě výše uvedeného mají pohybové zákony nenewtonských kapalin velké uplatnění
hlavně v technologii zpracování umělých hmot.
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II.   HYDROSTATIKA

3. ZÁKLADNÍ  ZÁKONY  HYDROSTATIKY

Hydrostatika se zabývá rovnováhou sil působících na kapalinu v klidu, tzn. že její
částice se vůči sobě nepohybují a objem kapaliny se nemění (V=konst). V těchto případech je
tečné napětí od viskozity nulové (τ=0; dv/dn=0), takže všechny rovnice platí nejen pro
ideální, ale také pro skutečnou kapalinu.

Do hydrostatiky patří také případy tzv. relativního klidu, kdy kapalina „K“ je vůči stěnám
nádrže „N“ v klidu, ale celá soustava „N+K“ koná pohyb. Jedná se především o tyto případy:
•  přímočarý rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb „N+K“ (např. cisterna na kolejích),
•  rotující systém „N+K“ stálou úhlovou rychlostí (např. odstředivka).

O kapalině, která je k souřadnému systému v klidu, říkáme, že je v hydrostatické rovnováze
v absolutním nebo v relativním prostoru.

3.1. Zákon o šíření tlaku v kapalině – Pascalův zákon

Našim úkolem je dokázat, že tlak v libovolném místě kapaliny nezávisí na směru
působení, resp. že tlak je skalár. Zvolíme elementární objem kapaliny např. ve tvaru
čtyřstěnu (dV=k.dx.dy.dz ; kde: k=1/6), jak je patrné z obr.3.01.

Obr.3.01  Elementární čtyřstěn kapaliny pro odvození Pascalova zákonu

V hydrostatické rovnováze působí na elementární čtyřstěn obecně:
•  síly objemové – tíhové:

dFg = g.dm = ρ.g.dV = k.ρ.g.dx.dy.dz                                                                         (a)

•  a síly plošné – tlakové (např. pro osu „x“):
dFpx = px . dSx = k.px .dy.dz                                                                                         (b)
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Z rov.(a) a rov.(b) je patrné, že tíhovou sílu ve čtyřstěnu můžeme zanedbat, protože je o řád
nižší než síla tlaková. Při odvozování zatím předpokládáme, že tlaky na stěnách (p;px;py;pz)
jsou různé. Na šikmou stěnu působí tlak ve směru normály na plochu „dS“ a tlaková síla
„dFp“, která svírá s osami „x;y;z“ úhly „α;β;γ“.

Protože kapalina je v klidu, musí být splněny podmínky hydrostatické rovnováhy sil a
momentů:

∑Fpx = 0 ; ∑Fpy = 0 ; ∑Fpz = 0 ; ∑M = 0                                                                     (c)

Tlakové síly působí v  těžišti odpovídajících ploch, přičemž těžiště „T“ šikmé stěny je
v průmětech i těžištěm bočních stěn „Tx;Ty;Tz“, takže momenty všech sil jsou nulové
(∑M=0). Stačí tedy uvažovat zbývající podmínky rovnováhy sil (např. v ose „x“):

dFpx – dF . cosα = 0                                                                                                   (d)

a ostatní síly jsou kolmé na osu „x“, proto nemají složky do této osy.
Dále z rov.(b) platí:

px.dSx – p.dS.cosα = 0                                                                                                (e)

přičemž plocha „dSx“ je průmětem plochy „dS“ a tedy platí: dSx = dS.cosα                     (f)

Dosazením rov.(f) do rov.(e) obdržíme rovnost tlaků: p=px . Obdobný postup platí i pro osy
„y;z“. Z podmínek statické rovnováhy sil plyne rovnost tlaků na všech plochách čtyřstěnu:

zyx pppp ===                                                                                                         (3.01)

Šikmá stěna o ploše „dS“ byla zvolena libovolně, resp. nezávisle na úhlech „α;β;γ“, proto lze
výsledek zevšeobecnit, jak objevil Pascal. Proto se tento zákon, vyjádřený rov.(3.01) nazývá
Pascalův zákon a zní:
„Tlak působí v daném místě kapaliny všemi směry stejně a nezávisí na sklonu plochy, tzn. že
tlak je skalární veličinou“.

3.2. Eulerova rovnice hydrostatiky

1) Odvození obecné rovnice hydrostatiky
Eulerova rovnice hydrostatiky je obecnou podmínkou rovnováhy sil, působících na

kapalinu v klidu.
Na elementární hranolek kapaliny v kartézských souřadnicích „x;y;z“ působí obecně dvě síly
a to síla hmotnostní (tíhová) a síla plošná (tlaková) – viz obr.3.02.

Rovnováha sil za klidu je dána rovnicí:
0FF pm =+

!!
                                                                                                                (3.02)

V dalším postupu vyjádříme silovou rovnováhu vnějším a tlakovým zrychlením, resp. silami
na jednotku hmotnosti „dF/dm (N.kg-1=m.s-2)“.
Vnější zrychlení lze rozepsat do složkového tvaru:

zyx akajaia
!!!!

++=                                                                                                    (a)
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Obr.3.02  Elementární krychle kapaliny pro odvození Eulerovy rovnice hydrostatiky

Z obr.3.02 elementárního hranolku je patrné, že momentové podmínky „∑M=0“ jsou splněny,
protože všechny síly procházejí jedním bodem (těžištěm hranolku).
Rovnováha v ose „x“:
•  pro síly tlakové

( ) xxx2px1pxpx dSdppdSpdFdFdF ⋅+−⋅=−=                                                             (b)

kde:  dSx = dy.dz … je plocha hranolku kolmá na směr síly,
         dpx = (∂p/∂x).dx … je totální diferenciál přírůstku tlaku v ose „x“,

takže po úpravě rov.(b):

dzdydx
x
pdFpx ⋅⋅⋅

∂
∂−=                                                                                              (c)

•  pro síly hmotnostní
dzdydxadmadF xxmx ⋅⋅⋅⋅ρ=⋅=                                                                             (d)

kde:  dm = ρ.dV = ρ.dx.dy.dz … je jednotková hmotnost elementárního hranolku.

•  výsledná silová rovnováha z rov.(3.02), dosazením rov.(c;d):
( ) 0dzdydxxpdzdydxa x =⋅⋅⋅∂∂−⋅⋅⋅ρ⋅                                                               (e)

Dělíme-li rov.(e) jednotkovou hmotností „dm=ρ.dV=ρ.dx.dy.dz“ obdržíme složkové tvary
Eulerovy rovnice hydrostatiky, platící obdobně i pro osy „y;z“, takže:

0
x
p1a x =

∂
∂⋅

ρ
−          0

y
p1a y =

∂
∂⋅

ρ
−          0

z
p1a z =

∂
∂⋅

ρ
−                                       (3.03)
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Abychom složkové tvary mohli vyjádřit jedinou vektorovou rovnicí, použijeme symbolické
výrazy, tzv. operátory:
•  Hamiltonův operátor (nabla≡gradient), souvisí s 1.derivací obecné veličiny „n“ v (m-1):

( ) ( ) ( )znkynjxnin gradn ∂∂+∂∂+∂∂=≡∇
!!!

                                                          (3.04)

•  Laplaceův operátor (delta), souvisí s 2.derivací odpovídající veličiny „n“ v (m-2):
( ) ( ) ( )2222222 znkynjxninn ∂∂+∂∂+∂∂=∇≡∆

!!!
                                                   (3.05)

kde:  n … je obecná veličina, která může být skalární (např. tlak „p“) nebo vektorová (např.
rychlost „v“).

Poznámka
Totální diferenciál obecné veličiny „n“ (resp. elementární přírůstek této veličiny):

( ) ( ) ( ) dzzndyyndxxndn ⋅∂∂+⋅∂∂+⋅∂∂=                                                              (f)
lze rozepsat na skalární součin dvou vektorů:

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ldndzkdyjdxiznkynjxnidn
!!!!!!!

⋅∇=++⋅∂∂+∂∂+∂∂=                              (g)
Divergence vektoru „ n! “:

( ) ( ) ( ) nznkynjxnindiv zyx ⋅∇=∂∂+∂∂+∂∂=
!!!!                                                      (h)

•
Na základě výše uvedeného, vektorový tvar Eulerovy rovnice hydrostatiky:

0p grad1a =⋅
ρ

−!                                                                                                        (3.06)

kde:  a
! ………… je vnější zrychlení, resp. jednotková hmotnostní síla,

         grad p/ρ … je tlakové zrychlení, resp. jednotková síla tlaková (N.kg-1=m.s-2).

2) Aplikace Eulerovy rovnice hydrostatiky
V hydraulických systémech, resp. v hydraulických zařízení (např. lisu, akumulátoru,

servomotoru, multiplikátoru), u kterých jsou hmotnostní síly „Fm“ zanedbatelně malé proti
tlakovým silám „Fp >> Fm“, bude vnější zrychlení nulové ( 0a →

! ) – viz obr.3.03 .

Obr.3.03  Schéma hydraulického lisu a aplikace Eulerovy rovnice hydrostatiky
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Z Eulerovy rov.(3.06), pro „ρ ≠ 0“, potom plyne:
konstp        0p grad        0p grad =⇒=⇒=ρ                                                          (i)

což vyjadřuje Pascalův zákon, u kterého jsme také zanedbali hmotnostní – tíhové síly.

Aplikujeme-li podmínku (i) na hydraulický lis podle obr.3.03, což je v podstatě nádoba
s kapalinou a se dvěma písty různých průměrů:

2211 SFSFkonstp ===                                                                                           (j)

takže požadovaná síla činného – pracovního pístu, při uvažování účinnosti lisu „η“:
( )2

1212 ddFF ⋅⋅η=                                                                                                     (3.07)

3.3. Tlaková funkce a hladinové plochy

1) Diferenciální rovnice tlakové funkce

Eulerova rovnice hydrostatiky je základní rovnicí k určení tlaků v kapalině a tlakových
sil „Fp“. Ze složkových rov.(3.03) vyplývá, že tlak v kapalině závisí na hmotnostních silách
„Fm“, které působí na kapalinu z vnějšku.
Gradient tlaku je tedy roven:

xaxp ⋅ρ=∂∂          yayp ⋅ρ=∂∂            zazp ⋅ρ=∂∂                                           (3.08)

Tlak je obecně funkcí polohy:  „p=p(x;y;z)“ , takže jeho přírůstek lze vyjádřit totálním
diferenciálem:

( ) ( ) ( ) dzzpdyypdxxpdp ⋅∂∂+⋅∂∂+⋅∂∂=                                                            (3.09)

Dosadíme-li rov.(3.08) do rov.(3.09) obdržíme obecnou diferenciální rovnici tlakové funkce
( )dzadyadxadp zyx ⋅+⋅+⋅⋅ρ=                                                                              (3.10)

přičemž členy v závorce vyjadřují součin jednotkových hmotnostních sil a posunutí, takže
jejich fyzikálním významem je měrná energie „dY (m2.s-2=J.kg-1)“:

dzadyadxadpdY zyx ⋅+⋅+⋅=ρ=                                                                        (3.11)

Funkce tlaku „p=p(x;y;z)“ se určí integrací diferenciální rov.(3.10) a odpovídající integrační
konstanta vychází z okrajových podmínek.

Vektorový tvar diferenciální rovnice tlakové funkce:
ldadp
!! ⋅⋅ρ=                                                                                                              (3.12)

kde:  ld
!

… je elementární dráha, na které dochází k přírůstku tlaku: dzkdyjdxild
!!!!

++=  .

2) Hladinové plochy a tlakové hladiny
Hladinová plocha (na rozhraní dvou látek, např. kapaliny „K“ a vzduchu „V“) a tlaková

hladina je geometrické místo bodů stejných tlaků, definovaných podmínkou (při ρ ≠ 0):
0dp      konstp =⇒=                                                                                                 (a)



VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K.                                                                                       HYDROMECHANIKA

43

Při řešení hydrostatických úloh je často nutné určit rovnici hladinové plochy, která vychází
z rov.(3.10) a z podmínky (a), takže její obecný tvar:

0dzadyadxa zyx =⋅+⋅+⋅                                                                                       (3.13)

Aby hladinová plocha byla jednoznačně určena, musí být zadán její tlak (na rozhraní K–V),
kterým je tlak atmosférický „pa=konst“.
Z obecné Eulerovy rovnice hydrostatiky plyne: ( )ρ= pgrada! , tzn. aby nastala hydrostatická
rovnováha, musí vnější zrychlení mít potenciál „U“, který je skalární funkcí (protože „p/ρ“ je
skalární veličinou a sčítat můžeme pouze veličiny stejného typu), takže:

gradUa =!
                                                                                                                  (3.14)

Dosadíme-li rov.(3.14) do obecné Eulerovy rovnice hydrostatiky – viz  rov.(3.06), dostaneme:

0pUgrad =





ρ
−       resp.      ( ) gradUpgrad =ρ                                                      (b)

ze které po integraci plyne:
CUp +=ρ                                                                                                                (3.15)

kde:  C … je integrační konstanta, která se pro daný případ určí z okrajových podmínek.

Praktický význam diferenciálních rovnic tlakové funkce a hladinových ploch bude patrný
z následujících případů, uvedených v kap.4.:
•  hydrostatická rovnováha v absolutním prostoru, zahrnující určení tlaku v kapalině,

tlakových sil na rovinné a křivé plochy,
•  hydrostatická rovnováha v  relativním prostoru, zahrnující prostor pohybující se

přímočaře, rotující prostor kolem svislé i vodorovné osy.

Vzájemný vztah výsledné hmotnostní síly (působící na kapalinu z  vnějšku) a tlakové
hladiny určíme z měrné energie:

dlcosaldadY ⋅ϕ⋅=⋅=
!!                                                                                             (c)

kde:  ϕ … je úhel mezi vektory vnějšího zrychlení „a“ a posunutím „l“.

Jestliže posunutí „dl“ je totožné s tlakovou hladinou, kde „p=konst“, bude tlaková měrná
energie částice konstantní a její derivace nulová:

Y=konst   ⇒    dY=0                   (d)

Z rov. (d;c) a při „(a;dl) ≠ 0“, platí:
         a.cosϕ.dl=0   ⇒
         cosϕ=0   resp.   ϕ=90°            (3.16)

Vztah (3.16) dokazuje, že tlakové
hladiny jsou kolmé na výsledné
(relativní) zrychlení od sil hmotnostních,
resp. že toto zrychlení leží ve směru
normály „n“, která je vždy kolmá na
tlakovou hladinu.
                                                                       Obr.3.04 Vzájemný vztah výsledného relativního
                                                                                       zrychlení a tlakové hladiny
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3.4. Archimédův zákon

1) Vztlak a plavání těles
Na těleso ponořené do kapaliny působí obecné síly ve třech na sobě kolmých směrech,

tzn. ve svislém (vertikálním) směru a ve dvou směrech vodorovných (horizontálních).
Síly horizontální na průměty povrchu tělesa v jednom směru se vzájemně ruší. Nezáleží tedy
na tvaru povrchu, proto tyto síly není nutno určovat.
Síly vertikální působí na zvolený elementární objem „dV“ z horní a spodní strany, jak patrné
z obr.3.05 .

Obr.3.05  Schéma rovnováhy plovoucího tělesa pro odvození Archimédova zákona

Z obr.3.05 vyplývá, že se jedná o tlakové síly „dFp1“ a „dFp2“, které působí na průmět plochy
„dSz“, přičemž platí:

dSz = dSz1 = dSz2                                                                                                      (a)

takže dílčí tlakové síly:
dFp1 = ρ.g .h1 .dSz1          dFp2= ρ.g .h2 .dSz2                                                                                        (b)

a výsledná tlaková síla:
dFp = dFp2 – dFp1 = ρ.g .(h2 – h1) .dSz = ρ.g .h .dSz = ρ.g .dV = dGk                         (c)

kde:  Gk ……. je tíhová síla (tíha) kapaliny tělesem vytlačené v (N),
         V …….. je objem tělesa o hustotě „ρm“ jeho materiálu: V = m /ρm ,
         ρ≡ρk  … je hustota kapaliny.

Integrací rov.(c) obdržíme vztlakovou sílu na těleso:
kkV GVgF =⋅⋅ρ=             (3.17)

Rov.(3.17) vyjadřuje Archimédův zákon, který zní: „na těleso ponořené do kapaliny působí
vztlaková síla rovnající se tíze kapaliny tělesem vytlačené“.
Podle výslednice sil mezi vztlakovou silou „FV“ a tíhou tělesa „Gm“, platí:

mV GFF −=            (3.18)
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Z rov.(3.18) vyplývá, že mohou nastat tři případy:
α)  Gm > FV ⇒  tíha tělesa je větší než vztlak, takže výslednice „F<0“ působí ve směru svislém

dolů a těleso klesá ke dnu,
β)  Gm = FV ⇒  tíha tělesa je v hydrostatické rovnováze  se vztlakem, takže  výslednice  „F=0“
                        a těleso setrvá v libovolné poloze, resp. těleso se vznáší v kapalině,
γ)  Gm < FV ⇒  tíha tělesa je menší než  vztlak, takže  výslednice  „F>0“  působí  svisle nahoru
                        a těleso stoupá k hladině.

2) Rovnováha tělesa ponořeného ve dvou kapalinách
Jedná se o speciální případ hydrostatické rovnováhy tělesa ponořeného do dvou kapalin

různých hustot, chemicky spolu nereagující, přičemž předpokládáme, že platí „ρv > ρm > ρl“:
kde:  ρv …. je hustota první kapaliny, např. vody (1000 kg/m3),
         ρm … je hustota materiálu tělesa, např. dřeva (850 kg/m3),
         ρl …. je hustota druhé kapaliny, např. lihu (800 kg/m3).

Úkolem je určit velikost ponoření „y“ dřevěné krychle o objemu „V=a3“ podle obr.3.06 .

Obr.3.06  Rovnováha tělesa ponořeného ve dvou kapalinách různých hustot

Z Archimédova zákona musí platit:
- vztlak:        FV ≡ Gk = g .ρv .a2 .y + g .ρl .a2 .(a – y)                                                          (a)
- tíha tělesa:  Gm = g .ρm .V = g .ρm .a3                                                                                (b)

Při hydrostatické rovnováze musí platit:
F = FV – Gm = 0     resp.   FV = Gm                                                                                                                    (c)

Dosadíme-li rov.(a;b) do rov.(c) obdržíme po úpravě:
3

m
2

l
3

l
2

v ayaaya ⋅ρ=⋅⋅ρ−⋅ρ+⋅⋅ρ   ⇒     
lv

lmay
ρ−ρ
ρ−ρ⋅=                                        (3.19)

Z výsledné rov.(3.19) plyne, že ponoření „y“ nezávisí na hladinách „h1;h2“, ale na rozměrech
tělesa, hustotách obou kapalin a hustoty tělesa.
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4. APLIKACE  ZÁKONŮ  HYDROSTATICKÉ  ROVNOVÁHY

4.1. Hydrostatická rovnováha v absolutním prostoru

4.1.1. Tlak v kapalině

V této kapitole odvodíme rovnice pro výpočet tlaku v nádobě pod hladinou pro
nestlačitelnou kapalinu v klidu za působení tíže zemské a také pro stlačitelnou kapalinu.

1) Nestlačitelná kapalina v klidu
Na kapalinu v nádobě „N“ působí z hmotnostních sil jen tíže zemská. V libovolném

místě bude tlak určen diferenciální rovnicí tlakové funkce, kde vnější zrychlení:
ax = 0 ;   ay = 0 ;    az = − g                                                                                         (a)

přičemž znaménko „−“ u tíhového zrychlení je proto, že působí proti kladnému smyslu osy
„z“. Dosadíme-li členy dle (a) do diferenciální rovnice tlakové funkce – viz rov.(3.10), za
předpokladu ρ=konst (což je předpoklad nestlačitelné kapaliny) a za předpokladu řešení v
omezené oblasti zemského povrchu, kdy g=konst, obdržíme:

∫∫ ⋅⋅ρ−=⇒⋅⋅ρ−= dzgdp      dzgdp    ⇒
Czgp +⋅⋅ρ−=                                                                                                          (b)

kde:  C … je integrační konstanta, kterou určíme z těchto okrajových podmínek:
! na rozhraní „K-V“ bude tlak atmosférický: p ≡ pa                                      (c)
! a pro hladinu v dané nádrži „N“,  platí: z ≡ za                                                                   (d)
    jak je patrné z obr.4.01 .

Obr.4.01  Tlakové poměry v nádrži s nestlačitelnou kapalinou za klidu

Dosazením okrajových podmínek (c;d) do rov.(b) bude integrační konstanta:
C = pa + ρ . g . za                                                                                                       (e)

a hledaná závislost tlaku v kapalině:
p = − ρ.g.z + pa + ρ.g.za = pa + ρ.g.(za − z)                                                               (f)
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Rozdíl nadmořských výšek „(za−z)=h“,  je výška polohy uvažovaného elementu od hladiny,
takže:

hgpp a ⋅⋅ρ+=                                                                                                          (4.01)

Rovnice (4.01) vyjadřuje tlak absolutní, přičemž jeho relativní složkou je člen „ρ.g.h“ a
referenční složkou je tlak atmosférický „pa“.

Tlaková hladina v kapalině je vodorovná (horizontální) rovina, pokud není hladina příliš
rozlehlá a není tak nutné přihlížet k zakřivení zemského povrchu. Diferenciální rovnice
tlakové hladiny, uvažujeme-li pouze tíhové zrychlení, je po integraci vyjádřena podmínkou:

dz = 0   ⇒    z = konst                                                                                                 (4.02)

Hodnota „z“ vyjadřuje nadmořskou výšku v (m n.m.), měřenou od nulového potenciálu
„U=0“, kterým je většinou horizontální rovina střední hladiny daného moře.

Některé aplikace tlaku v nestlačitelné kapalině

a) Tlakové hladiny pod dvěma kapalinami rozdílných hustot (tlak v bodě „A“)
Z obr.4.02 plyne:
pA = pa + ρ1 . g . h1 + ρ2 . g . h2                                                                                                                          (4.03)

kde: ρ1;2 … jsou hustoty obou kapalin, např. vody „ρ1≡ρv“ a rtuti „ρ2 ≡ρr“,
        h1;2 … jsou odpovídající tlakové výšky kapalin.

Obr.4.02  Tlaková hladina bodu „A“ pod dvěma kapalinami rozdílných hustot

Na pravé straně obr.4.02 je znázorněn průběh absolutního tlaku v obou kapalinách, vzhledem
k tlakové rovině procházející bodem „A“, přičemž samozřejmě platí, že hustota spodní
kapaliny je vyšší (ρ2 > ρ1). Změna tlaku v dané kapalině je lineární, jak plyne z rov.(4.03).
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b) Určení tlakového rozdílu – např. v potrubí pomocí U-manometru.
V trubici tvaru „U“, napojené na měrná místa „1;2“, je měrná kapalina (např. rtuť o

hustotě „ρr“) a měřená kapalina (např. voda o hustotě „ρv“). Tlaky v levé části trubice v bodě
„A“ a v pravé části v bodě „C“ jsou stejné: pA=pC, přičemž bod „B“ je výše o měřenou
tlakovou výšku „h“, takže:

pA = p1 + ρv . g . hA                                                                                                                                                     (g)
pC = p2 + ρv . g . hB  + ρr . g . h                                                                                 (h)

přičemž rozdíl tlaku, při rozdílu tlakových výšek: „(hB–hA)= −h“, bude:
( ) ( )vrrABv21 hghghhgppp ρ−ρ⋅⋅=⋅⋅ρ+−⋅⋅ρ=−=∆                                      (4.04)

2) Stlačitelná kapalina v klidu
Při velkých hloubkách pod hladinou se v kapalinách projeví vliv stlačitelnosti. Hustota

kapaliny se zvětšuje s rostoucím tlakem. K odvození tlakové funkce pro stlačitelnou kapalinu
vyjdeme z definice modulu objemové pružnosti „K“:

( ) Kdpd      ddpK =ρρ⇒ρ⋅ρ=                                                                              (a)

přičemž předpokládáme, že „K=konst“, takže z integrace rov.(a) plyne:
ln ρ = (p/K) + C                                                                                                         (b)

Integrační konstantu „C“ určíme z těchto okrajových podmínek:
! tlak na hladině je tlakem atmosférickým „p = pa“ a
! hustota kapaliny na hladině je „ρa“, takže dosazením do rov.(b):

C = ln ρa − (pa /K)                                                                                                       (c)

ln ρ − ln ρa = (p – pa ) /K   ⇒     
K

ppln a

a

−=
ρ
ρ                                                          (d)

Hustota kapaliny – v hloubce „h“, z rov.(d):

K
hg1

e
a

aK
pp

a

a

⋅⋅ρ−

ρ≅⋅ρ=ρ
−

                                                                                       (4.05)

kde:  e … je základ přirozeného logaritmu, e = 2,7183…

Tlak v hloubce „h“ – určíme z diferenciální rovnice tlakové funkce a její integrace:

K
hg1

1lnKpp
a

a ⋅⋅ρ−
⋅+=                                                                                           (4.06)

4.1.2. Tlakové síly kapaliny na různé plochy

V této kapitole odvodíme rovnice pro výpočet tlakových sil, působících na:
•  vodorovné rovinné plochy resp. na dno nádrže,
•  šikmé (svislé) rovinné plochy na stěně nádrže,
•  a na křivé plochy.
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1) Tlaková síla na vodorovnou rovinnou plochu
Jak bylo dokázáno výše, je směr tlakové síly na plochy dán směrem normály, která je

kolmá k dané ploše a to ze strany kapaliny. Tlaková síla na rovinné dno nádrže je dána
součinem relativního tlaku a odpovídající plochy:

Fp = p . S = ρ.g.h.S                                                                                                   (a)

Součin „h.S=V“ je vlastně objemem kapaliny nad plochou „S“, takže tlaková síla je
v podstatě objemovou silou tíhovou:

gmVgFF gp ⋅=⋅⋅ρ==              (4.07)

kde:  V … je objem zatěžovacího obrazce nad danou plochou „S“,  jak je patrné z obr.4.03 .

Obr.4.03  Tlaková síla kapaliny na vodorovné dno nádrže s různými tvary stěn

Při stejné ploše dna „S“, na kterou určujeme tlakové síly a při konstantní výšce kapaliny
v nádržích „h“,  nezávisí výsledná síla na tvaru  bočních stěn těchto nádrží, tzn. že objemy
zatěžovacích obrazců jsou stejné „V=konst“. Této skutečnosti se říká „hydrostatické
paradoxon“.

2) Tlaková síla na šikmou (svislou) rovinnou plochu
Na rozdíl od vodorovných ploch je tlak kapaliny na šikmé rovinné plochy proměnný

(p≠konst). Elementární tlaková síla „dFp≡dF“ na volenou plošku „dS“, působí tlakem „p“:
dF = p.dS = ρ.g.h.dS    ⇒    ∫ ∫ ⋅⋅⋅ρ==

S S

dShgdFF                                                  (a)

Na obr.4.04 je schéma nádrže se šikmou stěnou, přičemž:
S … je plocha na kterou určujeme výslednici tlakových sil v (m2),
α … je úhel šikmé stěny k hladinové ploše (k rozhraní K-V),
T … je těžiště plochy „S“,
P … je působiště (centrum) výslednice tlakových sil,
x … je x-souřadnice, daná množinou bodů šikmé plochy,
y … je sklopená y-souřadnice,
h … je tlaková výška, daná vertikální vzdáleností bodů na ploše „S“ od hladiny:
        h = x.sinα                                                                                                          (b)

přičemž při svislé stěně „sin 90°=1“, takže „h=x“.
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Obr.4.04  Schéma nádrže s kapalinou a tlakové zatížení obecné plochy na její stěně

Úpravou rov.(a) a použitím rov.(b):

∫ ∫ ⋅α⋅⋅ρ=⋅⋅α⋅⋅ρ=⋅⋅⋅ρ=
S S

yUsingdSxsingdShgF                                          (c)

kde:  Uy … je první (statický) moment plochy „S“ k ose „y“ a lze ho vyjádřit pomocí
souřadnice těžiště „T“ plochy „S“:

( )∫ ⋅α=⋅=⋅=
S

TTy SsinhSxdSxU                                                                         (4.08)

takže výsledný vztah pro tlakovou sílu – na šikmé (svislé) stěně:
SpShgSxsingF TTT ⋅=⋅⋅⋅ρ=⋅⋅α⋅⋅ρ=                                                               (4.09)

Síla „F“ nepůsobí v těžišti „T“ plochy „S“, protože elementární síly „dF“ nejsou po ploše
konstantní. Síla působí v tzv. působišti „P“ o souřadnicích „P∈〈 xP;yP〉“.

Určení souřadnic působiště síly na šikmou stěnu
α) souřadnice „xP“ – je určena z momentu elementárních sil „dF“ k ose „y“:

y
S S

2
y IsingdSxsingdFxM ⋅α⋅⋅ρ=⋅⋅α⋅⋅ρ=⋅= ∫ ∫                                                 (d)

kde:  Iy … je druhý moment setrvačnosti plochy „S“ k ose „y“ v (m4), který lze určit pomocí
Steinerovy věty:

∫ ⋅+=⋅=
S

2
TT

2
y xSIdSxI                                                                                          (4.10)

kde:  IT … je druhý moment setrvačnosti plochy „S“ k ose „yT“, tj. k ose procházející
těžištěm, jak patrné z obr.4.04 .

Moment síly „F“ k ose „y“, lze vyjádřit i druhým vztahem, za použití rov.(4.09) a rov.(4.08):
yPTPPy UsingxSxsingxFxM ⋅α⋅⋅ρ⋅=⋅⋅α⋅⋅ρ⋅=⋅=                                            (e)
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Porovnáním pravých stran rov.(d) a rov.(e), určíme hledanou souřadnici „xP“:

T
y

T

T

2
TT

y

y
P x

U
I

Sx
xSI

U
I

x +=
⋅
⋅+

==                                                                             (4.11)

β) souřadnice „yP“ – je určena z momentu elementárních sil „dF“ k ose „x“:

xy
S S

x DsingdSyxsingdFyM ⋅α⋅⋅ρ=⋅⋅⋅α⋅⋅ρ=⋅= ∫ ∫                                              (f)

kde:  Dxy … je deviační moment plochy „S“ k osám „x;y“ v (m4):

∫ ⋅⋅=
S

xy dSyxD                                                                                                           (4.12)

Moment „Mx“ vyjádříme také druhým vztahem, za použití rov.(4.09) a rov.(4.08):
yPTPPx UsingySxsingyFyM ⋅α⋅⋅ρ⋅=⋅⋅α⋅⋅ρ⋅=⋅=                                         (g)

Porovnáním pravých stran rov.(e) a rov.(f), určíme druhou hledanou souřadnici „yP“:

y

xy
P U

D
y =                                                                                                                    (4.13)

přičemž  v  případě, že plocha „S“  je  plochou symetrickou k ose „xT“, procházející těžištěm i
působištěm síly  „F“, není  nutné  souřadnici „yP“ určovat, jak plyne z obr.4.05a .

γ) posunutí působiště „P“ síly „F“ proti těžišti „T“ plochy „S“ – určíme z rov.(4.11):

y

T
TP U

Ixx =−=ξ                                                                                                      (4.14)

(a) Posunutí „ξ“ působiště „P“ tlakové síly       (b)  Vzdálenost okraje zatěžované symetrické
       a těžiště „T“ zatěžované plochy                           plochy od hladiny v nádrži „xo“ a „ho“

Obr.4.05  Poloha symetrické plochy na šikmé stěně vůči hladině kapaliny v nádrži

Na obr.4.06 jsou znázorněny čtyři základní symetrické plochy (trojúhelník, obdélník, čtverec,
kruh), jako zatěžované plochy od kapaliny v nádrži a v tab.4.01 jejich základní parametry.
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Obecně uvažujeme horní okraj této plochy pod hladinou ve vzdálenosti „xo“, měřené na šikmé
stěně, příp. vyjádřené svislou vzdáleností „ho“, jak je patrné z obr.4.05b . Pokud je hladina
totožná s horním okrajem zatěžované plochy, bude hodnota: „xo=0“. V případě svislé stěny je:
„α=90°; xo=ho“, protože obecně platí rov.(b): „h=x.sinα; sin90°=1“.

Obr.4.06  Schéma zatěžovaných symetrických ploch na šikmé stěně nádoby (k tab.4.01)

Tab.4.01  Tabulka základních parametrů „S;Uy;IT;xT;ξ“ pro symetrické plochy podle obr.4.06
veličina trojúhelník obdélník čtverec kruh
S (m2) a.b/2 a.b a2 π.r2

Uy (m3) [a.b.(b+3.xo)]/6 [a.b.(b+2.xo)]/2 [a2.(a+2.xo)]/2 π.r2.(r+xo)
IT (m4) a.b3/36 a.b3/12 a4/12 π.r4/4=π.d4/64
xT (m) xo+(b/3) xo+(b/2) xo+(a/2) xo+r
ξ (m) b2/[6.(b+3.xo)] b2/[6.(b+2.xo)] a2/[6.(a+2.xo)] r2/[4.(r+xo)]

ξ – pro „xo=0“ b/6 b/6 a/6 r/4

3) Tlakové síly na křivé plochy
I na křivé ploše je tlak kapaliny v libovolném místě určen vztahem:
p = ρ.g.h                                                                                                                      (a)

a tlaková síla na zvolenou elementární plochu:
dF = p.dS = ρ.g.h.dS    ⇒    ∫ ⋅⋅⋅ρ=

S

dShgF                                                               (b)

Tato síla působí ve směru normály, tzn. kolmo na plošný prvek. Vektorovým součtem všech
elementárních tlakových sil po celé ploše „S“, dostaneme výslednici tlakové síly na křivou
plochu „F“. K integraci je však zapotřebí analytického vyjádření plochy „S“ a také závislosti
pro výšku „h“, což však vede ke zdlouhavým výpočtům.
Proto se tento výpočet provádí náhradními metodami řešení a to:
•  grafickou metodou náhradních rovinných ploch,
•  složkovou metodou a
•  metodou náhradních ploch (v kombinaci se složkovou metodou).



VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K.                                                                                       HYDROMECHANIKA

53

a) Grafická metoda

Křivá plocha, zatížená kapalinou
jak je patrné z obr.4.07, se rozdělí na
několik částí dostatečně malých, aby se
daly nahradit rovinnými ploškami.
Vektorovým součtem dílčích tlakových
sil se určí vektor výslednice. Polygon
dílčích sil se kreslí ve zvoleném měřítku.

V technické praxi se nejvíce vyskytují
případy s křivými plochami základních
geometrických těles (např. koule, kužele
aj.), jejichž objemy a plochy lze určit
známými vztahy, jak  vyplyne z dalších
metod.
                                                                       Obr.4.07  Grafické řešení tlakových sil na křivou
                                                                                         plochu nádrže

b) Složková metoda
Vektor elementární tlakové síly lze rozložit do složek „x;y;z“:

)dSkdSjdSi(pdFkdFjdFiFd zyxzyx ⋅+⋅+⋅⋅=⋅+⋅+⋅=
!!!!!!!

                                    (c)

kde jednotlivé složky:
dFx = p.dSx                    dFy = p.dSy                  dFz = p.dSz                                                                       (d)

Předpokládáme-li symetrickou křivou plochu k ose „z“, tzn. že v horizontálním směru se síly
vyrovnávají. Budeme tedy uvažovat horizontální a vertikální směr „x;y“:

dFx = dF.cos α = ρ.g.h.dS.cos α = ρ.g.h.dSx =ρ.g.dVx                                              (e)
dFy = dF.cos β = ρ.g.h.dS. cos β = ρ.g.h.dSy =ρ.g.dVy                                                                     (f)

takže po integraci rov.(e;f):
xx VgF ⋅⋅ρ=            yy VgF ⋅⋅ρ=                                                                               (4.15)

kde: Vx ;Vy … jsou tzv. objemy zatěžovacího obrazce, a to v horizontálním (vodorovném)
„x-směru“ a ve vertikálním (svislém) „y-směru“.

Vodorovná složka síly kapaliny na křivou plochu je rovna hydrostatické tlakové síle na
průmět plochy v „x-směru“: (Fx=p.Sx). Svislá složka síly kapaliny na křivou plochu je rovna
tíhové síle mezi plochou a hladinou v „y-směru“: (Fy =ρ.g.Vy =m.g).

Výslednice hydrostatických sil:
2

y
2

x FFF +=                                                                                                            (4.16)

a její směr:
FFxyF arctgFFtg α=α⇒=α                                                                                   (4.17)
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c) Metoda náhradní plochy
Metoda spočívá v tom, že křivou plochu uzavřeme jednou nebo více rovinnými

plochami tak, aby s danou plochou uzavíraly náhradní objem, který lze analyticky vyjádřit.

(a) Konvexní křivá plocha (G>0)                       (b) Konkávní křivá plocha (G<0)

Obr.4.08  Schéma silového zatížení konvexní a konkávní křivé plochy

Určíme tlakovou sílu na náhradní rovinnou plochu „Fn“, která je na tuto plochu kolmá,
resp. působí ve směru normály k této ploše – viz obr.4.09 :

nn ShgF ⋅⋅⋅ρ=            (4.18)

Dále určíme tíhu kapaliny „G“, která je dána náhradním objemem „Vn“:
nVgG ⋅⋅ρ=            (4.19)

Složky sil ve svislém a vodorovném směru:
α⋅= sinFF nx                α⋅−±= cosFGF ny            (4.20)

kde: α ………  je úhel náhradní plochy „Sn“ k hladinové ploše,
       zn. „+“ … bude v případě tzv. konvexní křivé plochy, kdy náhradní objem přidáváme;

tíha působí svisle nahoru v kladném směru osy „y“ (G↑ ) – viz obr.4.08(a),
       zn. „−“ ….bude v případě tzv. konkávní křivé plochy, kdy náhradní objem ubíráme;

tíha působí svisle dolů v záporném směru osy „y“ (G↓ ) – viz obr.4.08(b).

Výslednice odpovídajících složek sil „F“ a její směr působení „αF“, vychází také z rov.(4.16)
a rov.(4.17).

Příklad
Určete velikost a směr síly „F“, kterou vyvozuje voda na polokulovité víko o poloměru „r“.
Víko je upevněno k šikmé rovinné stěně pod úhlem „α“ vzhledem k hladině. Střed koule je
v hloubce „h“, jak je patrné z obr.4.09 .
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Jedná se o případ konvexní plochy (tzn. plochy
do kapaliny), přičemž:
•  náhradní plocha: Sn = π.r2

•  objem polokoule: V ≡ Vn = (2/3). π.r3

•  síla na náhradní plochu:
      Fn = ρ.g.hT.Sn  = ρ.g.hT. π.r2         
•  tíha kapaliny z náhradního objemu:
      G = ρ.g.Vn = (2/3). ρ.g.π.r2 > 0 (je kladná),
•  složky tlakových sil z rov.(4.20),
•  výslednice z rov.(4.16),
•  směr výslednice z rov.(4.17).

Síla „Fn“ prochází svým působištěm, síla
tíhová „G“ těžištěm polokoule a výsledná
tlaková síla „F“ středem polokoule.
                                                                             Obr.4.09  Výsledná síla a její směr na víko
                                                                                               polokulovité (konvexní plocha)

4.2.      Hydrostatická rovnováha v relativním prostoru

4.2.1. Přímočarý rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb

Při pohybu nádoby s kapalinou (N+K), která je vůči stěnám nádoby v klidu, působí na
soustavu další hmotnostní síla a to síla setrvačná „Fs“ od vlastního pohybu nádoby.
Provedeme rozbor dvou typů přímočarých pohybů a to:
•  ve vodorovné rovině – podle obr.4.10
•  a po šikmé rovině – podle obr.4.11(a,b) .

1) Přímočarý pohyb ve vodorovné rovině
Z diferenciální rovnice hladinové plochy, určíme sklon hladiny při rovnoměrně

zrychleném pohybu:
ax . dx + ay . dy + az . dz = 0                                                                                      (a)

kde:  ax≡as= −a … je setrvačné zrychlení ve vodorovném směru (v ose „x“),
        ay= −g ……. je tíhové zrychlení ve svislém směru (v ose „y“), přičemž záporné

znaménko vyjadřuje, že působí proti kladnému směru této osy,
        az=0 ………. v ose „z“ je zrychlení nulové, protože jde o pohyb přímočarý.

Odpovídající zrychlení dosadíme do rov.(a) a po integraci obdržíme:
− a . dx − g . dy = 0     ⇒     a . x + g . y = C                                                               (b)

přičemž integrační konstantu „C“ určíme z počátečních, resp. okrajových podmínek:
! pro:  x = 0   je:   y = Ho     ⇒     C = g . Ho                                                              (c)

Z rovnic (b;c) plyne odpovídající rovnice hladinové plochy:

x
g
aHy o ⋅−=                                                                                                             (4.21)
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Obr.4.10  Schéma nádrže pohybující se přímočaře ve vodorovné rovině

Relativní zrychlení „ar“, jako výslednice setrvačného „as = −a“ a tíhového „−g“ zrychlení, leží
ve směru normály „n“, která je kolmá na hladinovou plochu.

Sklon hladiny při zrychleném pohybu k původní vodorovné hladině, vychází ze vztahu:

α=α⇒=α arctg        
g
atg                                                                                          (4.22)

Tlak v kapalině, např. v obecném bodě „A“, určíme z diferenciální rovnice tlakové funkce:
dp = ρ . (− a.dx − g.dy)    ⇒     p = ρ . (− a.x − g.y) + C                                             (d)

kde integrační konstantu určíme z okrajových podmínek:
! pro „x=0“  je  „y=Ho“  a tlak  „p≡pa“,
! resp. uvažujeme-li pouze relativní tlak „p=0“:
      ⇒  C = ρ . g . Ho                                                                                                                                                     (e)

Dosazením „C“ do rov.(d), obdržíme výsledný vztah pro relativní tlak:

( ) hgx
g
ayHgp o ⋅⋅ρ=








⋅−−⋅⋅ρ=                                                                            (4.23)

Z obr.4.10 je patrné, že:
h′ = − x.tg α = − (a/g).x ;   h″ = Ho − y    ⇒    p = ρ.g.( h′ + h″) = ρ.g.h              viz (4.23)

2) Přímočarý pohyb po šikmé rovině
V obecném případě pohybu nádoby s kapalinou po šikmé rovině, působí vnější

zrychlení „a“ na kapalinu pod úhlem  „ϕ“ a tedy se rozkládá do obou směrů „x;y“ případně do
směru pohybu „x′;y′“, jak patrné z obr.4.11(a). Obrazec zrychlení, resp. obrazec hydrostatické
rovnováhy sil na jednotku hmotnosti, se skládá z jednotkové síly setrvačné, tíhové a tlakové –
viz obr.4.11(b) .
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(a) Zvolený relativní souřadný systém           (b) Silový obrazec vycházející z bodu na hladině

Obr.4.11  Schéma nádrže pohybující se přímočaře po šikmé rovině

V silovém obrazci jednotlivé úhly znamenají:
ϕ … je úhel naklonění roviny (dráhy) od vodorovné roviny,
α … je sklon hladiny kapaliny v nádrži za pohybu od vodorovné hladiny,
β … je sklon hladiny za pohybu od nakloněné dráhy, takže platí: β = α + ϕ                    (a)

Složky zrychlení:
ax  = −a.cos ϕ              ay   = −g−a.sin ϕ                                                                    (b)
ax′ = −a−g.sin ϕ           ay′ = − g.cos ϕ                                                                       (c)

Sklon hladinových ploch:
•  v souřadném systému „y – x“:

ϕ⋅+
ϕ⋅==α

sinag
cosa

a
atg

y

x                                                                                              (4.24)

•  v souřadném systému „y′−x′“ (tj. do směru pohybu):

ϕ⋅
ϕ⋅+

==β
′

′

cosg
singa

a
a

tg
y

x                                                                                              (4.25)

Tlak v kapalině:
( ) hsinaghgp ⋅ϕ⋅+⋅ρ=⋅′⋅ρ=                                                                                   (4.26)

kde:  h …. je tlaková výška obecného bodu v kapalině „A∈ (x;y)“:

x
g
cosayHh o ⋅ϕ⋅−−=                                                                                   (4.27)

        g′ … je tíhové zrychlení korigované o složku vnějšího zrychlení do směru svislého „y“:
ay = − (g + a .sinα)                                                                                            (4.28)
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Pro pohyb ve svislém směru (ϕ=90°), např. vzhůru působením setrvačného zrychlení, platí:
sinϕ =1; cosϕ =0; tgα =0; α =0   ⇒    hladina zůstává vodorovná.

Z rov.(4.26) plyne:
 p = ρ.g′.h = ρ.(g + a).(Ho − y)                                                                                   (4.29)

Účinek vnějšího zrychlení soustavy lze také zahrnout do změny hustoty kapaliny:

hg
g
sina1hgp ⋅⋅




 ϕ⋅+⋅ρ=⋅⋅ρ′=                                                                          (4.30)

4.2.2. Rovnoměrně otáčivý pohyb (N+K)

V této kapitole si ukážeme řešení hydrostatické rovnováhy soustavy tvořené nádobou a
kapalinou (N+K), která rotuje jednak kolem vertikální osy a jednak kolem horizontální osy.

1) Rotační pohyb kolem svislé osy
Válcová nádoba podle obr.4.12 je naplněná částečně kapalinou, která rotuje rovnoměrně

kolem své svislé osy konstantní úhlovou rychlostí „ω (rad/s)“:

30
nn2

′⋅π=⋅π⋅=ω                                                                                                       (4.31)

kde:  n …. je frekvence otáčení (otáčky) nádoby v (s-1),
         n′ … detto, ale v (min-1).

Částečky kapaliny se pohybují obvodovou rychlostí „u (m.s-1)“, která je závislá na poloměru
na němž se nachází:

u = r . ω                                                                                                                      (4.32)

Obr.4.12  Schéma nádrže s kapalinou rotující kolem svislé osy

Soustavu „N+K“ rotující kolem svislé osy, lze řešit v rovině „y↑→x≡r“, protože je symetrická
do všech stran.
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Jednotlivá označení dále znamenají:
B …. je výška nádoby „N“,
H …. je výška rotačního paraboloidu,
Ho … je výška hladiny nad dnem „N“ za klidu (ω=0),
ho … je výška vrcholu paraboloidu nad dnem nebo pod ním (ho ≥ 0  nebo  ho < 0) ,
R …. je poloměr válcové nádrže, přičemž „D“ je její průměr  (D=2.R),
r ….  je obecný poloměr elementární částečky uvnitř „N“,
h …. je tlaková výška elementární částečky od hladiny za rotace,
hr … je výška paraboloidu na obecném poloměru „r“, měřená od jeho vrcholu,
y …. je vertikální výška uvažovaného elementu nad dnem od  počátku souřadnic.

Relativní výsledné zrychlení leží ve směru normály „n“, která je kolmá na tečnu k hladinové
ploše:

gaa or
!!!

+=                                                                                                                  (4.33)

Z obecné diferenciální rovnice hladinových ploch určíme tvar hladiny pro tento případ, kde
kromě zrychlení tíhového „g“, působí na částečku kapaliny také zrychlení odstředivé „ao“:

ao = r . ω2                                                                                                                    (a)

takže diferenciální rovnice a její integrál, za předpokladu „ω=konst“:

0dygdrr 2 =⋅−⋅ω⋅   ⇒    Cygr
2
1 22 =⋅−ω⋅⋅                                                            (b)

přičemž z okrajových podmínek plyne integrační konstanta:
! pro:  r = 0   je:  y = ho   ⇒     C = − g . ho                                                             (c)

Z rovnic (b;c) vychází výsledná obecná rovnice hladinové plochy pro rotující kanál, kterou
je rotační paraboloid:

( ) 0hygr5,0 o
22 =−⋅−ω⋅⋅                                                                                         (4.34)

Výška paraboloidu na poloměru „R“:

g2
u

g2
RhyHH

2
R

22

oRR ⋅
=

⋅
ω⋅=−=≡                                                                         (4.35)

a výška na obecném poloměru „r“:

g2
u

g2
rhyh

2
r

22

orr ⋅
=

⋅
ω⋅=−=                                                                                     (4.36)

Z rov.(4.35) a (4.36) plyne, že výška rotačního paraboloidu v (m) na daném poloměru je
rovna rychlostní výšce obvodové rychlosti „uR; ur“.
Provedeme důkaz, že původní hladina před rotací v nádobě (tzn. při: ω=0) leží v polovině
výšky paraboloidu za rotace (při: ω=konst). Vycházíme z těchto objemů:
•  objem kapaliny v nádrži „N“ před rotací:   VKo = S . Ho                                               (d)
•  objem rotačního paraboloidu (jedná se o objem vzduchu) v „N“:

VP = 0,5 . S . H                                                                                                           (e)
•  objem kapaliny v „N“ při rovnoměrném rotačním pohybu:

( ) 




 +⋅=−+⋅= oPoK h

2
HSVhHSV                                                                           (f)
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Za předpokladu, že kapalina při rotaci nemůže vytékat z nádrže, bude platit rovnost objemů
pravých stran z rov.(d; f) :

VKo = VK    ⇒     Ho − ho = 0,5 . H                                                                              (4.37)

Tlak v kapalině – vychází z diferenciální rovnice tlakové funkce:
( )dygdrrdp 2 ⋅−⋅ω⋅⋅ρ=                                                                                             (g)

přičemž integrační konstanta: pro  „r=0“   je   „y=ho“   ⇒     C = ho                                    (h)
a po vlastní integraci, bude výsledná tlaková funkce ve tvaru:

hg
g2

ryhgp
22

o ⋅⋅ρ=





⋅
ω⋅+−⋅⋅ρ=                                                                           (4.38)

Z obr.4.12, rov.(4.36) a rov.(4.38) vyplývá:  ho − y = h′ ;  hr = r2.ω2 /2.g    ⇒     hr + h′ = h .

Tvar hladiny v uzavřené rotující nádobě (v odstředivce), při velké úhlové rychlosti vytváří
paraboloid, jehož vrchol bude pod osou souřadného systému „y↑→x≡r“ a tedy na záporné ose
„−y“, jak je patrné z obr.4.13 .

Obr.4.13 Rotující nádrž kolem svislé osy            Obr.4.14  Rotující nádrž kolem svislé osy
                velkou úhlovou rychlostí „ω↑↑“                            s otvorem při „ω ≤ ωmax“

Výška paraboloidu „H=uR
2/2.g“ je větší než výška nádoby „B“, takže výška vrcholu

paraboloidu od počátku souřadnic je záporná:
ho = Ho − (H/2) < 0   protože:  H/2 > Ho                                                                     (i)

Při značně velkých otáčkách odstředivky je tíhové zrychlení zanedbatelné vůči odstředivému
zrychlení (g << ao) a tlakový rozdíl na dvou poloměrech – na plášti „r2“ a hladině „r1“, která je
přibližně rovnoběžná s osou nádoby, je dán vztahy:

drrdp 2 ⋅⋅ω⋅ρ=    ⇒     
2

uu
ppp

2
1

2
2

12
−

⋅ρ=−=∆                                                 (4.39)
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Chceme-li určit maximálně možnou úhlovou rychlost „ω ≤ ωmax“ rotující nádoby tak, aby se
kapalina ještě nevylila z otvoru o poloměru „Ro“ na stropě nádoby, jak je patrné z obr.4.14,
vyjdeme z rovnice dovolené výšky paraboloidu:

2
o

Ro
22

o
Ro R

Hg2
g2

R
H

⋅⋅
=ω⇒

⋅
ω⋅

=                                                                               (j)

přičemž „HRo“ určíme z rovnosti objemu „Vo“ vzduchu v „N“ za klidu (při: ω=0) a objemu
paraboloidu „VP“ (při: ω≡ωmax):

Vo = π.R2.(B − Ho)       VP = 0,5. π.Ro
2.HRo          →      Vo=VP                                        (k)

takže:

( )o2
o

2

Ro HB
R

R2H −⋅⋅=                                                                                                (l)

Dosazením rov.(l) do rov.(j) obdržíme výsledný vztah:

( )o2
o

max HBg
R

R2 −⋅⋅⋅=ω                                                                                        (4.40)

2) Rotační pohyb kolem vodorovné osy
 Otáčí-li se kapalina v nádobce, např. podle

obr.4.15, kolem vodorovné osy úhlovou rychlostí
„ω=konst“, působí na částečky kapaliny tato
zrychlení:
ay = ao.sinϕ −g = r.ω2.sinϕ −g = y.ω2 −g                (a)
ax = ao.cosϕ = r.ω2.cosϕ = x.ω2                              (b)

protože platí:  y = r . sinϕ ;  x = r . cosϕ

Z rovnice hladinové plochy:
(y.ω2 −g).dy + x.ω2.dx = 0                                      (c)

a po integraci a úpravě:

konstyg2xy 2
22 =⋅

ω
⋅−+                                   (4.41)

                                                                   Obr.4.15  Rotační pohyb korečku s kapalinou
                                                                                    kolem vodorovné osy

Rovnice (4.41) je rovnicí kružnice se středem „C“ na ose „y“, ve vzdálenosti „yC=konst“ a je
tedy nezávislá na souřadnicích bodu „A“, který udává polohu rotující nádržky (korečku).
Hodnotu této vzdálenosti lze určit ze vztahu:

konstgy 2C =
ω

=            (4.42)

Hladina v korečku není časově stálá, protože výsledné relativní zrychlení „ar“ nemá stálý
směr. Znamená to, že v tomto případě nenastane hydrostatická rovnováha. V praktických
aplikacích, např. v korečcích Peltonových turbin, kapalina z korečků vytéká, takže se nejedná
o hydrostatický, ale o hydrodynamický případ.
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III. HYDRODYNAMIKA

5. ZÁKLADNÍ  ZÁKONY  HYDRODYNAMIKY

5.1.      Rozdělení proudění a základní pojmy

Obecně pohyb tekutiny (kapaliny, plynu či páry) nazýváme prouděním (tokem).
Podle druhu tekutiny se prouděním zabývá část mechaniky tekutin a to:
•  hydrodynamika – pro kapaliny,
•  aerodynamika – pro plyny či páry, ze které hydromechanika používá některé výsledky

pro stavbu hydraulických strojů, např. využívá aerodynamické charakteristiky, získané při
obtékání leteckých křídlových profilů.

Dále uvedeme rozdělení proudění podle různých hledisek.

5.1.1. Rozdělení podle fyzikálních vlastností kapaliny

1) Proudění ideální (dokonalé) kapaliny

a)  Potenciální (nevířivé) proudění – je proudění, kdy částice kapaliny se pohybují přímo-
nebo křivočaře po drahách (proudnicích) tak, že vůči pozorovatelovi se neotáčejí kolem
vlastní osy. Znamená to, že natočení částice na křivé dráze je redukováno stejně velkým
natočením kolem vlastní osy, ale v opačném smyslu, jak patrné z obr.5.01(a) .
Mezi potenciální proudění patří také tzv. potenciální vír, u kterého částice proudí po
kruhové dráze kolem vírového vlákna (osy) – viz obr.5.01(b) .

(a) Potenciální proudění po křivce         (b) Potenciální vír               (c) Vířivé proudění

Obr.5.01  Schéma potenciálního (nevířivého) a vířivého proudění

b) Vířivé proudění – je proudění, kdy částice se vůči pozorovatelovi navíc otáčejí kolem
vlastních os – viz obr.5.01(c). Ideální kapalina se pohybuje potenciálně, ale v místech
vysokých gradientů rychlostí vzniká navíc vířivé proudění, např. při obtékání koutů apod.
Matematické základy a postuláty jsou vyjádřeny a definovány na základě věty Stokesovy,
Helmholtzovy a Thomsonovy.
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2)  Proudění reálné (skutečné) kapaliny
Jedná se o kapaliny s vnitřním třením (τ≠0) a obecně stlačitelných (δ≠0), přičemž

v mnoha praktických aplikacích lze ovšem stlačitelnost zanedbat (δ→0). V takovém případě
se jedná o skutečnou kapalinu nestlačitelnou (τ≠0; δ=0). Rozlišujeme tedy proudění:

a) Laminární proudění – je proudění, kdy částice se pohybují ve vrstvách (lamina=vrstva),
přičemž nedochází k přemisťování částic napříč průřezem – viz obr.5.02(a) .

      Při jednorozměrném proudění v potrubí má rychlostní profil tvar rotačního paraboloidu.

b) Turbulentní proudění – je proudění, kdy částice mají kromě postupné rychlosti „v“ i tzv.
fluktuační (turbulentní) složku rychlosti „v′“, kterou se částice přemisťují po průřezu viz
obr.5.02(b) . Fluktuační rychlost „v′=v′(t)“ mění s časem svoji velikost a směr. Rychlostní
profil se svým tvarem blíží profilu ideální kapaliny, v důsledku přítomnosti turbulence,
ovšem s nulovou rychlostí u stěny potrubí.

           (a) Laminární proudění                                           (b) Turbulentní proudění

Obr.5.02  Proudění reálné (skutečné) kapaliny

5.1.2. Rozdělení podle kinematických hledisek

1) Podle uspořádání proudění v prostoru
Prostorové uspořádání vychází z matematického modelu určité praktické aplikace,

umožňující zanedbání či zjednodušení některých okrajových podmínek.

a)  Prostorové (třírozměrné) proudění – je proudění, které nejvíce odpovídá skutečnosti.
Veličina (např. rychlost) je určena polohou v prostorovém souřadném systému:
v=v(x;y;z).

b)  Rovinné (dvourozměrné) proudění – je reálné proudění např. u symetrických rotačních
ploch průtočných kanálů oběžných kol hydraulických strojů apod., kdy: v=v(x;y).

c) Jednorozměrné proudění – je proudění po střední proudnici např. v potrubí, kdy: v=v(l).
(kde „l“ je posunutí ve směru osy).

2) Podle rovnoměrnosti rychlosti v daném profilu

a)  Rovnoměrné proudění – je vyvinuté proudění např. v potrubí při „v=konst“. Jestliže
uvažujeme částici kapaliny konečného, i když velmi malého objemu (dV=dx.dy.dz),
počítáme se střední rychlostí „v ≡ vs“.
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b) Nerovnoměrné proudění – je proudění, kdy rychlost částeček kapaliny v prostoru se
mění „v≠konst“, např. při obtékání profilu křídla nebo libovolného tělesa v jeho blízkosti
apod. V nerovnoměrném rychlostním poli má každý bod kontrolní plochy jinou rychlost a
částice se při svém pohybu deformují.

3) Podle závislosti proudění na čase

a)   Ustálené (stacionární) proudění – je proudění, kdy charakteristické veličiny proudu jsou
nezávislé na čase, tzn. že „v ≠ v(t)“, resp. „∂/∂t = 0“.

b) Neustálené (nestacionární) proudění – je proudění, kdy charakteristické veličiny
(rychlost, tlak, teplota aj.) se mění s časem, tzn. „∂/∂t≠0“, např. při prostorovém proudění
„v = v(x;y;z;t)“ a při proudění jednorozměrném „v = v(l;t)“.

Základní Eulerova metoda, použitá v hydromechanice, spočívá ve volbě souřadného
systému, k němuž proudění vztahujeme. U této metody protéká kapalina pevným souřadným
systémem, který je spojený se zemským povrchem. Země však vykonává  ve vesmírném
prostoru složitý pohyb a systém s ní spojený je jen přibližně inerciální (pevný). V řadě
technických problémů (např. při řešení kosmických letů) je nutno za inerciální souřadný
systém brát systém spojený se stálicemi ve vesmíru.
Zákony hydromechaniky, jimiž se popisuje proudění jsou aplikovanými fyzikálními zákony,
přičemž se jedná o čtyři základní:
•  Zákon o zachování hmoty – je vyjádřen rovnicí kontinuity, viz kap.5.2./s.64, 8.2.2)/s.129

a kap.9.1.1)/s.146.
•  Zákon o rovnováze sil – je vyjádřen těmito rovnicemi:

! Eulerova rovnice hydrodynamiky – pro proudění ideální kapaliny, viz kap.5.3.2)/s.67;
! Navier-Stokesova rovnice – pro laminární proudění skutečné kapaliny, viz

kap.9.2.3)/s.159;
! Reynoldsova rovnice – pro turbulentní proudění, viz kap.9.4.1)/s.167.

•     Zákon o zachování energie – je vyjádřen Bernoulliovými rovnicemi:
! pro ideální (dokonalou) a reálnou (skutečnou) kapalinu, viz kap.5.4./s.70;
! pro neustálené (nestacionární) proudění, viz kap.6.2.1a)/s.85;
! při nerovnoměrném rychlostním profilu, viz kap.9.4.4γ)/s.169;
! při proudění v rotujícím kanálu, viz kap.10.1.2)/s.183.

•  Věta o změně hybnosti – tzv. věta impulsová, nahrazující v mnoha praktických aplikací
Eulerovu rovnici hydrodynamiky, viz kap.5.5.1)/s.74.

5.2. Zákon o zachování hmoty – rovnice kontinuity

Při proudění kapalin musí být splněn obecně platný fyzikální zákon o zachování
hmotnosti, tzn. že pro kontrolní objem “dV“, kterým proudí kapalina, musí být hmotnost
konstantní a její změna nulová:

0dm         konstm =⇒=                                                                                           (5.01)

Jedná se o dvě změny hmotnosti a to:
•  lokální změna (místní) v objemu „dV“, kde se kapalina obecně stlačuje nebo rozpíná, tzn.

že tato změna hmotnosti je závislá na čase (∂/∂t ≠ 0),
•  konvektivní změna, daná rozdílem přitékající a odtékající hmotnosti z kontrolního

objemu, tzn. že je závislá na posunutí, např. u jednorozměrného proudění na délce (∂/∂l).
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1) Odvození obecné rovnice kontinuity – pro jednorozměrné proudění
Uvažujme jednorozměrné a neustálené proudění obecně stlačitelné kapaliny, protékající

trubicí (potrubím) proměnného průřezu – viz obr.5.03 . Rozložení rychlosti po průřezu „S“
uvažujme rovnoměrné (v=konst). Při nerovnoměrném rychlostním profilu (v≠konst), bychom
počítali se střední rychlostí, která je konstantní (vs=konst).

Obr.5.03  Proudová trubice pro odvození rovnice kontinuity

Konvektivní změna hmotnosti (proto index „k“) v čase „dt“, řeší vliv posunutí „∂/∂l“.
Do kontrolního objemu vteče hmotnost (s indexem „1“)  a vyteče hmotnost (s indexem „2“):

dmk1 = ρ . S . v . dt                                                                                                     (a)
( ) ( ) dl

l
dtvSdtvSdl

l
dmdmdm 1k

1k2k ⋅
∂

⋅⋅⋅ρ∂+⋅⋅⋅ρ=⋅
∂

∂+=                                         (b)

Rozdíl přiteklé a odteklé hmotnosti je konvektivní změna hmotnosti v čase „dt“; z rov.(a;b):

( ) dldtvS
l

dmdmdm 1k2kk ⋅⋅⋅⋅ρ⋅
∂
∂=−=                                                                    (5.02)

Lokální změna hmotnosti  v čase „dt“ řeší vliv času „∂/∂t“ (proto index „t“).
Na počátku (index „1“) změn hmotnosti je v objemu „dV“ hmotnost „dmt1“ a na konci za čas
„dt“ se změní hmotnost na „dmt2“:

dmt1 = ρ . S . dl                                                                                                          (c)

( ) ( ) dtdlS
t

dlSdtdm
t

dmdm 1t1t2t ⋅⋅⋅ρ⋅
∂
∂+⋅⋅ρ=⋅⋅

∂
∂+=                                            (d)

Obdobně rozdíl odpovídajících hmotností je lokální změna v čase „dt“; z rov.(c;d):

( ) dtdlS
t

dmdmdm 1t2tt ⋅⋅⋅ρ⋅
∂
∂=−=                                                                          (5.03)

Pro splnění zákona o zachování hmotnosti musí platit rov.(5.01), takže:

( ) ( ) 0dtdlS
t

dldtvS
l

dmdmdm tk =⋅⋅⋅ρ⋅
∂
∂+⋅⋅⋅⋅ρ⋅

∂
∂=+=                                       (5.04)
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V obecném případě jednorozměrného proudění se uvažuje stlačitelnost kapaliny, proměnný
průřez a neustálené proudění:

ρ = ρ(l; t)          S = S(l; t)          v = v(l; t)                                                                 (5.05)

Protože časová změna „dt“ a posunutí „dl“ jsou na sobě nezávislé („l;t“ jsou nezávisle
proměnné), upravíme rov.(5.04) a obdržíme obecnou rovnici kontinuity pro jednorozměrné
proudění, kdy základní veličiny (ρ;S;v) jsou obecně dány podmínkami (5.05):

( ) ( ) 0S
t

vS
l

=⋅ρ⋅
∂
∂+⋅⋅ρ⋅

∂
∂                                                                                          (5.06)

2) Zjednodušené rovnice kontinuity
Omezením obecných podmínek (5.05) obdržíme zjednodušené rovnice kontinuity:

a) Rovnice pro tuhé potrubí –  průřez nezávisí na čase a je tedy funkcí posunutí „S=S(l)“:

( ) 0
t

SvS
l

=
∂
ρ∂⋅+⋅⋅ρ⋅

∂
∂                                                                                               (5.07)

b) Rovnice pro ustálené proudění – platí nezávislost odpovídajících veličin na čase
(∂/∂t=0), takže „ρ;v;S = ρ;v;S(l)“ a rovnice kontinuity se zjednoduší na tvar:

( ) ( ) 0vS
dl
dvS

l
=⋅⋅ρ⋅=⋅⋅ρ⋅

∂
∂    ⇒⇒⇒⇒    ρ . S . v = konst                                                (5.08)

přičemž „konst“ na pravé straně rov.(5.08) označíme jako hmotnostní průtok „Qm (kg.s-1)“,
udávající hmotnost kapaliny proteklé za jednotku času, potom:

konstvSQm =⋅⋅ρ=            (5.09)

V praktických aplikacích rov.(5.09) znamená, že v každém průřezu proudové trubice musí být
splněna rovnost:

ρ1 . S1 . v1 = ρ2 . S2 . v2 = ρ . S . v = konst                                                                 (e)

c) Rovnice pro ustálené proudění nestlačitelné kapaliny – platí, že „ρ=konst“ a  „∂/∂t=0“,
takže :

( ) ( ) 0Sv
dl
d0Sv

l
=⋅⋅≡=⋅⋅

∂
∂     ⇒    v . S = konst                                                      (5.10)

Označíme-li „konst“ na pravé straně rov.(5.10) jako objemový průtok „QV≡Q (m3.s-1)“,
udávající objem kapaliny proteklý za jednotku času, potom:

konstQSvQ m =
ρ

=⋅=                                                                                               (5.11)

V praktických aplikacích rov.(5.11) znamená, že musí být splněna rovnost:
v1 . S1 = v2 . S2 = v . S = konst                                                                                   (f)
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Poznámky
α) Průtočný průřez „S“ a rychlost „v“ jsou na

sobě kolmé, resp. rychlost má vždy směr
normály „n“ k ploše. Není-li tato podmínka
splněna – viz obr.5.04, musí se určit průmět
rychlosti nebo průřezu:

nn vSvScosvSvSQ ⋅=⋅=α⋅⋅=⋅= !!
        (5.12)

β)  Pro neustálené proudění nestlačitelné
kapaliny platí tzv. druhá rovnice kontinuity,
která bude odvozena později:

konstaSaSaS 2211 =⋅=⋅=⋅                    (5.13)
                   přičemž  „a“ je lokální zrychlení kapaliny při
                   neustáleném proudění.                                           Obr.5.04  Průmět rychlosti nebo průřezu do
                                                                                                                    směru proudění dle ad. α)

5.3. Zákon o rovnováze sil při proudění

1) Silová rovnováha pro skutečnou kapalinu
V proudící skutečné kapalině vznikají vedle normálových napětí (tlaků) i tečná napětí

„τ“, která jsou vyjádřena třecími silami. Při proudění působí na kapalinu i setrvačné síly od
vlastního pohybu částic.
Obecně působí na elementární objem „dV“ následující síly, vyjádřené vektorovým součtem:

Stpm FFFF
!!!!

=++                                                                                                          (5.14)

kde: mF
!

… je vnější hmotnostní síla, daná na jednotku hmotnosti vnějším zrychlením
„ zyx aaaa !!!! ++= “,

         pF
!

 …. je tlaková síla, daná složkami normálových napětí „σx;σy;σz“,

         tF
!

 … je třecí síla od viskozity kapaliny, daná tečnými napětími „τxy;τxz;τyz“, které
působí na ploškách elementárního objemu,

         SF
!

 …. je setrvačná síla, daná na jednotku hmotnosti jednak setrvačným zrychlením –
konvektivním „ak“ a zrychlením tlakovým – lokálním „at“, které určuje zda jde o
proudění ustálené (při: at=0) nebo neustálené (při: at≠0).

Podle toho zda třecí síla „Ft“ je nulová či nikoliv, odvodíme dvě základní rovnice:
•  Eulerovu rovnici hydrodynamiky pro ideální kapalinu, u které se předpokládá, že tečná

napětí jsou vzhledem k tlakům zanedbatelná (τ→0),
•  Navier-Stokesovu rovnici pro skutečnou kapalinu proudící laminárně, tzn. pro kapalinu

viskózní a stlačitelnou (τ;ρ ≠ 0) – viz kap.9.2.3)/s.159.

2) Eulerova rovnice hydrodynamiky – pro ideální kapalinu

a) Rovnice pro jednorozměrné proudění
Eulerova  rovnice hydrodynamiky vyjadřuje rovnováhu sil v proudící kapalině – viz

obr.5.05, přičemž za předpokladu ideální kapaliny je třecí síla nulová (Ft = 0), takže:

Spm FFF
!!!

=+                                                                                                                 (5.15)
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Obr.5.05  Silová rovnováha v proudové trubici na element „dl“

Uvedená silová rovnováha bude dále podělena jednotkovou hmotností „dm=ρ.dV“, čímž
obdržíme rovnováhu jednotkových sil, tzn. že jednotlivé členy z rov.(5.15) budou mít rozměr
zrychlení „F/dm (m.s-2)“, takže:
•  hmotnostní síla na jednotku hmotnosti, resp. vnější zrychlení do směru proudění, při

úhlu sklonu potrubí k vodorovné rovině „ϕ“:

mF
!

    ⇒      a.cosϕ                                                                                                       (a)

•  tlaková síla na jednotku hmotnosti, resp. tlakové zrychlení po vynásobení a zanedbání
členů malých řádů (4. proti 3. řádu):

l
p1dl

l
SSdl

l
p

pSpFp ∂
∂⋅

ρ
−⇒













 ⋅

∂
∂+⋅





 ⋅

∂
∂+−⋅=          

!
                                             (b)

•  setrvačná síla na jednotku hmotnosti, resp. setrvačné zrychlení „aS“, které je tvořeno
složkou konvektivního „ak“ a lokálního „at“ zrychlení:

SF
!

    ⇒      
t
v

l
vv

t
v

dt
dl

l
v

dt
dvaaa tkS ∂

∂+
∂
∂⋅=

∂
∂+⋅

∂
∂==+=                                            (c)

Výsledná rovnováha sil na jednotku hmotnosti:

0cosa
l

p
t
v

l
vv =ϕ⋅−

∂⋅ρ
∂+

∂
∂+

∂
∂⋅                                                                                  (5.16)

Druhým členem rov.(5.16) je lokální zrychlení, které určuje ustálenost proudění:
•  je-li „∂v/∂t=0“ → jedná se o proudění ustálené (stacionární),
•  je-li „∂v/∂t≠0“ → jedná se o proudění neustálené (nestacionární).

b) Rovnice pro obecné prostorové proudění
Předpokládáme-li ideální nevazkou kapalinu, bude Eulerova rovnice vyjadřovat

rovnováhu sil hmotnostních „Fm“, které působí na kapalinu z vnějšku, dále tlakových sil „Fp“,
působících v kapalině a sil setrvačných „FS“ od vlastního pohybu, takže pro elementární
objem, volený jako hranolek v osách „x;y;z“ podle obr.5.06, platí rovnováha:
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dFm + dFp = dFS                                                    (d)

přičemž např. pro osu „x“ platí obdobně:
dFmx + dFpx = dFSx                               (e)

•  elementární tlaková síla:
dFpx = dFpx1 − dFpx2
dFpx = p.dy.dz − (p + dpx).dy.dz
dFpx = − dpx .dy.dz                              (f)

kde úplný diferenciál tlakové diference:

dx
x
pdpx ⋅

∂
∂=                                       (g)

a elementární tlaková síla z rov.(f):

dzdydx
x
pdFpx ⋅⋅⋅

∂
∂−=                         (h)

                                                                  Obr.5.06  Silová rovnováha na elementární hranolek
•  elementární hmotnostní síla:

dFmx = ax . ρ . dV = ax . ρ.dx.dy.dz                                                                          (i)

•  elementární setrvačná síla:

dt
dvdzdydx

dt
dvdmdF xx

Sx ⋅⋅⋅⋅ρ=⋅=                                                                     (j)

kde úplný diferenciál rychlosti (obecně) a zrychlení částice kapaliny:

dt
t
vdz

z
vdy

y
vdx

x
vvd ⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=!                                                                    (k)

t
vv

z
vv

y
vv

x
v

dt
vd

zyx ∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=

!
                                                                        (l)

První tři členy představují konvektivní zrychlení, které lze vyjádřit pomocí skalárního
součinu rychlosti a jejího gradientu:

( ) 





∂
∂+

∂
∂+

∂
∂⋅++=⋅

z
vk

y
vj

x
vivkvjvivgradv zyx

!!!!!!!!                                                   (m)

Čtvrtý člen rov.(l) představuje lokální zrychlení „at =∂v/∂t“.

Vektorový tvar Eulerovy rovnice hydrodynamiky, odvozený Eulerem v r.1755 v Petrohradě:

t
vv gradvp grad1a

∂
∂+⋅=⋅

ρ
−

!
!!!

                                                                                    (5.17)

Dosadíme-li do rov.(e) dílčí výrazy rov.(h) pro sílu „dFpx“, rov.(i) pro sílu „dFmx“ a rov.(j) pro
sílu „dFSx“ a podělíme-li tyto rovnice jednotkovou hmotností (dm=ρ.dV=ρ.dx.dy.dz),
obdržíme složkový tvar Eulerovy rovnice hydrodynamiky pro osu „x“, přičemž pro ostatní
osy „y;z“ platí obdobné vztahy:

dt
dv

x
pa x

x =
∂⋅ρ

∂−           
dt

dv
y

pa y
y =

∂⋅ρ
∂−           

dt
dv

z
pa z

z =
∂⋅ρ

∂−                          (5.18)
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Rozepsaný tvar složkové rov.(5.18), např. pro osu „x“:

t
vv

z
vv

y
vv

x
v

x
pa x

z
x

y
x

x
x

x ∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=

∂⋅ρ
∂−                                                     (5.19)

V rozepsaných tvarech jednotlivých složek zrychlení je pět neznámých:
•  tři složky rychlostí  „vx ; vy ; vz“,
•  tlak :  „p“,
•  a hustota u stlačitelných kapalin „ρ=f(p)“,

tzn. že je třeba 5-ti rovnic a to tři Eulerovy pro tři směry, rovnice kontinuity, stavová rovnice
a odpovídající okrajové podmínky.

Eulerovy rovnice hydrodynamiky bude dále použito k odvození Bernouliovy rovnice,
vyjadřující zákon zachování energie. Praktické použití je však omezené, protože její integrace
je obtížnější, neboť konvektivní zrychlení je nelineárním členem. Proto je mnohdy výhodnější
použít větu o změně hybnosti (impulsovou větu), viz kap.5.5./s.74.

5.4. Zákon o zachování energie – Bernoulliovy rovnice

1) Odvození obecné Bernoulliovy rovnice
Při odvození vycházíme z Eulerovy rovnice hydrodynamiky rov.(5.17), která vyjadřuje

silovou rovnováhu ideální kapaliny při proudění, tzn. že neuvažuje třecí – viskózní síly (Ft=0).
Násobíme-li jednotlivé členy elementární drahou „dl“:

dzkdyjdxild
!!!!

++=                                                                                                   (a)
obdržíme součiny „zrychlení × dráha“, což vyjadřuje elementární práci, resp. měrnou energii
označenou „Y (J.kg-1=m2.s-2)“.
Odpovídající rovnice bude mít tvar:

0ldaldgradp1ld
t
vldvgradv =⋅−⋅⋅

ρ
+⋅

∂
∂+⋅⋅

!!!!!!!!
                                                         (5.20)

                1.             2.              3.             4.    člen levé strany rov.5.20

Protože se do kapaliny nepřivádí ani z kapaliny neodvádí žádná energie, musí součet 1.až 4.
členu měrných energií být nulový, jak je patrné z rov.(5.20), přičemž:
1.člen → vyjadřuje kinetickou měrnou energii:

ldvgradv
!!! ⋅⋅    ⇒     dYk = v.dv                                                                                    (b)

2.člen → vyjadřuje zrychlující měrnou energii v případě neustáleného proudění:
( ) ldtv

!! ⋅∂∂      ⇒     dYr = at .dl                                                                                    (c)
3.člen → vyjadřuje tlakovou měrnou energii:

ldgradp1 !
⋅⋅

ρ
  ⇒     dYp = dp / ρ                                                                                  (d)

4.člen → vyjadřuje potenciální měrnou energii, u které nutno zavést tzv. potenciál, aby byl
člen integrovatelný:

ldgradUlda
!!! ⋅=⋅    ⇒     dYg = dU                                                                             (e)

Význam potenciálu je patrný z následujících vztahů, vyjadřujících vnějších zrychlení:
ax = ∂U / ∂x           ay = ∂U / ∂y           az = ∂U / ∂z                                                    (f)
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Potenciální měrnou energii lze vyjádřit ve tvaru, který lze integrovat:

( ) dUdz
z
Udy

y
Udx

x
Udzkdyjdxi

z
Uk

y
Uj

x
UildgradU =⋅

∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=++⋅





∂
∂+

∂
∂+

∂
∂=⋅

!!!!!!!
    (g)

Integrujeme-li diferenciální rov.(5.20), do které dosadíme za jednotlivé členy rov.(b;c;d;e),
obdržíme:

∫ ∫∫∫ =−
ρ
∂+⋅+

2

1

2

1

2

1
t

2

1

0dUpdladv.v   ⇒   ( ) ( ) 0UUPPY
2

v
2

v
1212r

2
1

2
2 =−−−++





−             (5.21)

kde:  P1,2 … je tlaková funkce, daná pro stlačitelnou kapalinu stavovou rovnicí „ρ=f(p)“ a pro
nestlačitelnou kapalinu při „ρ=konst“ platí:  P = (p2 − p1) / ρ .

Pro libovolný průřez proudové trubice, např. pro bod v ose potrubí, bude pro proudění ideální
kapaliny mít obecná Bernoulliova rovnice tvar:

∫ =−+⋅
∂
∂+

2

1

2

konstUPld
t
v

2
v !!

                                                                                    (5.22)

2) Bernoulliova rovnice pro ideální kapalinu
Největší uplatnění rov.(5.22) je pro jednorozměrné ustálené proudění v potrubí, navíc

pro nestlačitelnou ideální kapalinu, kdy:
•  tlaková funkce:

P = (p / ρ) + konst                                                                                                      (h)
•  a potenciál, působí-li na kapalinu jen tíhové zrychlení (tzn.: ax=ay=0; az= −g):

dU = − g.dz   ⇒    U = − g . z + konst                                                                         (i)

kde:  zi … je vertikální výška uzlového bodu „i“ od základní – vztažné roviny s potenciálem
„U=0“, což je ve většině případů  střední hladina moře v daném regionu, (např.
k Baltu, Jadranu apod.) – viz obr.5.07 .

Obr.5.07  Celková měrná energie pro ideální kapalinu



VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K.                                                                                       HYDROMECHANIKA

72

Dosadíme-li rov.(h;i) do obecné rov.(5.22) při „at=0“, obdržíme výslednou rovnici:

konstzgp
2
v2

=⋅+
ρ

+                                                                                                  (5.23)

Praktické použití rov.(5.23) spočívá v možnosti určení např. tlakových poměrů v koncovém
bodě „2“, při znalosti parametrů potrubního systému a poměrů ve výchozím bodě „1“:

2
2

2
2

1
1

2
1 zgp

2
vzgp

2
v ⋅+

ρ
+=⋅+

ρ
+                                                                              (5.24)

Známe-li v bodech „1;2“, ležící v ose potrubí, průřezy „S1,2“, objemový průtok „Q=konst“, ze
kterého pomocí rovnice kontinuity určíme rychlosti „v1=Q/S1; v2=Q/S2“, svislé výšky „z1,2“,
přičemž jejich rozdíl „(z1 – z2)= ∆z“, počáteční tlak „p1“, lze z rov.(5.24) určit tlak „p2 (Pa)“:

p2 = p1 + 0,5.ρ.(v12–v2
2) + ρ.g. ∆z                                                                              (j)

Bernoulliova rovnice může být také vyjádřena:
•  ve výškách v (m) – a to výšce tlakové „p/ρ.g“, rychlostní „v2/2.g“ a polohové „z“, dělíme-

li rov.(5.23) tíhovým zrychlením „g“:

konstz
g

p
g2

v2

=+
⋅ρ

+
⋅

                                                                                               (5.25)

•  v tlacích v (Pa) – a to statickém „p“, kinetickém „0,5.ρ.v2“ a potenciálním „ρ.g.z“,
násobíme-li rov.(5.23) hustotou kapaliny „ρ“ nebo rov.(5.25) měrnou tíhou „ρ.g“:

konstzgp
2
v2

=⋅⋅ρ++⋅ρ                                                                                           (5.26)

Poznámky
α) V této kap. v bodě ad.3) uvedeme Bernoulliovu rovnici (B.rov.) pro skutečnou kapalinu.
β) V kap.6.2.1a)/s.85 o neustáleném proudění blíže posoudíme člen z B.rov. „at.dl“, resp.

zrychlující měrnou  energii „Yr“.
γ) V kap.9.4.4γ)/s.170 o turbulentním proudění, při nerovnoměrném rozložení rychlostí

v profilu, ukážeme B.rov., u které bude kinetická měrná energie korigována tzv.
Coriolisovým číslem „α“ (α.v2/2), čímž se nerovnoměrná rychlost v profilu převádí na
střední rychlost „vs=konst“.

δ) V kap.10.1.2)/s.183 uvedeme B.rov., která bude vyjadřovat zákon o zachování energie při
proudění v rotujícím kanálu oběžného kola hydraulického stroje.

•

3) Bernoulliova rovnice pro skutečnou kapalinu
Při proudění skutečné kapaliny se v silovém poli vyskytuje i třecí síly (Ft ≠0), které jsou

způsobeny viskozitou kapaliny. B.rov. bude obsahovat další člen, který představuje disipační
– ztrátovou měrnou energii „Yz (J.kg-1= m2.s–2)“. Tato nevratná měrná energie se mění
v teplo, takže  zmenšuje mechanickou energii kapaliny, jak je patrné z obr.5.08 .
Ztrátovou měrnou energii na jednotku hmotnosti lze definovat vztahem:

∫ ∫ ⋅∆⋅ν=⋅=
2

1

2

1

t
Z ldvld

m
F

Y
!!!

!

                                                                                         (a)

kde: ∆ … je Laplaceův operátor v (m– 2), ν … kinematická viskozita v (m2.s–1).
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Obr.5.08  Celková měrná energie pro skutečnou kapalinu

Bernoulliova rovnice pro proudění v ose potrubí mezi body „1;2“, má tvar:

2,1Z2
2

2
2

1
1

2
1 Yzgp

2
vzgp

2
v +⋅+

ρ
+=⋅+

ρ
+                                                                  (5.27)

kde:  YZ1,2 ≡YZ … je ztrátová měrná energie, která vychází z Weisbachova vztahu, u něhož
hydraulické ztráty jsou vztaženy ke kinetické měrné energii:

                     ( )
2
v

2
vY

2

tm

2

CZ ⋅ζ+ζ=⋅ζ= ∑ ∑                                                         (5.28)

kde: ζC … je celkový ztrátový součinitel v uvažovaném úseku „1–2“, daný součtem všech
dílčích ztrát a to místních ztrát „∑ζm“ a ztrát třením po délce „∑ζ t“, jak bude
podrobněji pojednáno v kap.7.2. a 7.3. o hydraulických odporech.

Měrnou ztrátovou energii lze také vyjádřit tlakovou ztrátou „pZ  (Pa)“ nebo ztrátovou výškou
„HZ (m)“, jak plyne z přepočtového vztahu:

Z
Z

Z HgpY ⋅=
ρ

=                                                                                                         (5.29)

Poznámka
Ztrátovou měrnou energii „Yz“ podle rov.(5.28), je výhodnější vyjadřovat ve tvaru:

( ) 2
z

2
Cz QK2vY ⋅=⋅ζ=                                                                                         (b)

kde „Kz (m-4)“ je výsledná ztrátová konstanta daného potrubního systému, jak bude
podrobněji uvedeno a vysvětleno v kap.7.4.
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5.5. Věta o změně hybnosti – impulsová věta

1) Síla od hybnosti – obecně
Jak bylo již výše uvedeno, Eulerova rovnice hydrodynamiky není pro výpočet silové

rovnováhy při ustáleném proudění v potrubí vhodná. Mnohem praktičtější je využití věty o
změně hybnosti, která vyjadřuje zákon o změně hybnosti.

V mechanice tuhých těles tato věta zní: „impuls síly se rovná změně hybnosti“, jak lze
vyjádřit vztahem:












⋅=∆=












⋅= ∫∫

2

1

2

1

v

v

t

t

dvmHdtFI                                                                                  (a)

přičemž je-li „F;m=konst“ lze rov.(a) integrovat. Změní-li se za časový interval „∆t=t2−t1“
rychlost hmoty „m“ z rychlosti „v1“ na rychlost „v2“ (tzn. o „∆v=v2 −v1“), platí:

( )12 vvmtF !!!
−⋅=∆⋅      resp.   HI

!!
∆=                                                                        (b)

V mechanice kapalin vyjádříme sílu hybnosti takto:

( ) ( ) 1212m12 HHvvQvv
t

mF
!!!!!!!

−=−⋅=−⋅
∆

=                                                               (c)

kde:  Qm … je hmotnostní průtok v (kg.s-1), platící pro ustálené jednorozměrné proudění např.
v potrubí (Qm = ρ.S.v),

         H …. je hybnostní tok, definovaný podle normy ČSN (ČSN 011303).

Hybnostní věta znamená, že síla proudu kapaliny působí na kontrolní oblast – viz obr.5.09 a
rovná se změně hybnostního toku (H2−H1). Z principu akce a reakce působí těleso potrubí na
kapalinu silou stejně velkou, ale opačného smyslu „F= −Fh“, přičemž síla „Fh“ je právě silou
hybnostní, takže z rov.(c) plyne:

( ) ( ) 2121m12mh HHvvQvvQFF
!!!!!!!!

−=−⋅=−⋅−=−=                                                 (5.30)

Obr.5.09  Celková síla působící na kontrolní oblast ohybu potrubí
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Z obr.5.09 vyplývá, že směr vektoru hybnostní síly „Fh“ je určen směrem vektoru změny
rychlosti „∆v“ a tedy:

Fh1 = Qm . v1 = ρ . Q . v1 = ρ . S1 . v12                                                                   (5.31a)
Fh2 = Qm . v2 = ρ . Q . v2 = ρ . S2 . v2

2                                                                   (5.31b)

kde:  Q … je objemový průtok v (m3.s-1);  v1,2 = Q / S1,2   v (m.s-1).

Aplikace hybnostní věty v hydrodynamice je pro inženýrskou praxi velmi důležitá, protože
umožňuje stanovit hybnostní sílu bez nutnosti vyšetřovat proudění uvnitř kontrolní oblasti a to
na základě znalosti rychlostí a tlaků na hranicích této oblasti (tzn. na vstupu – viz veličiny s
indexem „“1 a na výstupu s indexem „2“).

2) Silový účinek proudu na potrubí
Aplikujeme-li hybnostní větu při proudění uzavřeným kanálem (potrubím), nutno

uvažovat kromě sil hybnostních „Fh“ i síly tlakové „Fp“, dále síly tíhové od vlastního potrubí
„Fgp“ a tíhové síly od kapaliny „Fgk“. Při řešení je úkolem určit výslednou sílu na potrubí „F“,
jako podklad pro dimenzování jeho uchycení či kotvení a určit její směr působení „αF“.

Kontrolní oblast potrubí na obr.5.10,  je dána vstupním a výstupním průřezem „S1,2“, tlaky
„p1,2“ a objemovým průtokem „Q“. Samozřejmě známe i hustotu materiálu potrubí „ρp“,
kapaliny „ρk≡ρ“ a rozměrové parametry řešené soustavy.

Přehled sil, působících na kontrolní oblast
podle obr.5.10:
•  hybnostní  síly – z  rov.(5.30)  a  (5.31a,b),

•  tlakové síly, působící ve směru normály
k průřezu (ve směru vektoru rychlosti):

Fp1=p1.S1 ; Fp2=p2.S2                             (a)

•  tíhové síly:

gkgpg FFF
!!!

+=                                         (b)
Fgp=mp.g=ρp.Vp.g                                 (c)
Fgk=mk.g =ρk.Vk.g                                (d)

                                                                      Obr.5.10  Síly působící na ohyb potrubí

•  výsledná síla:
( ) ( ) ( )gkgp2p1p2h1h FFFFFFF

!!!!!!!
+−−+−=                                                                         (5.32)

je-li „F< 0“ – znamená, že složka výsledné síly má směr, proti kladnému směru osy „y“,
je-li „F> 0“ – znamená, že složka této síly působí v kladném směru osy „y“.
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Rovnici (5.32) pro výslednou sílu působící na
ohyb potrubí, je možné řešit:
•  graficky – vektorovým polygonem sil a
•  analyticky – rozložením sil do souřadných

os „x;y“.

Analytické řešení případu rozvětveného
potrubí, u kterého platí „Q1=Q2+Q3“ – viz
obr.5.11(a):
•  pro vodorovnou osu „x“ (síly v bodě „2“

nemají složku do této osy):
Fx=p1.S1+ρ.S1.v12–(p3.S3+ρ.S3.v3

2).cosα      (e)
                                                                                       (a) Schéma rozvětveného potrubí
•  pro svislou souřadnou osu „y“ (síly v bodě

„1“ nemají složku do této osy):               (f)
Fy = p2.S2 + ρ.S2.v2

2 + (p3.S3 + ρ.S3.v3
2).sin α–Fg                                                                    

Výsledná síla případu podle obr.5.11:
2

y
2

x FFF +=                                     (5.33)

a její směr k vodorovné rovině:

 FF
x

y
F arctg

F
F

tg α=α⇒=α                (5.34)

                                                                                        (b) Silový obrazec – polygon sil
                                                                                   Obr.5.11  Síly na rozvětvené potrubí

3) Silový účinek proudu na desky v klidu
Uvažujeme proudící kapalinu v atmosférickém prostředí, tzn. že tlak okolí „pa=konst“ a

tlakové i tíhové síly zanedbáváme (Fp;Fg →0). Uvedeme tři případy: kolmý a šikmý nátok na
rovinnou desku a na rotační plochu – viz obr.5.12(a,b,c).

(a) Proud kolmo na desku       (b) Šikmý nátok na desku        (c) Proud na rotační plochu
Obr.5.12  Silový účinek proudu na desky v klidu
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a)   Proud působící kolmo na rovinnou desku
Jak je patrné z obr.5.12(a), je nutné splnit podmínku „D≥4.d“, aby všechna vlákna se

skutečně odchýlila do stran o úhel „α=90°“.
Potom hybnostní síla:

Fh ≡ Fx = ρ.Q.(v1x – v2x) = ρ.Q.v = ρ.S.v2                                                                  (5.35)

kde:  v1x = v = v1 = v2
         v2x = v .cos α = 0 .
         S = π.d2/4 … je průřez paprsku o průměru „d“ proudící při atmosférickém tlaku.

b)   Šikmý nátok na rovinnou desku
Z obr.5.12(b) plyne, že je hybnostní síla daná normálovou silou „Fn“, působí kolmo na

desku ve směru normály „n“, takže:
Fh ≡ Fn = ρ.Q.v. sin α = ρ.S.v2 . sin α                                                                        (5.36)

přičemž složka síly do osy „x“:
Fx = Fn . sin α = ρ.S.v2 . sin2α                                                                                     (a)

a složka do osy „y“:
Fy = Fn . cos α = Fx / tg α                                                                                            (b)

c)   Proud  působící na rotační plochu (koreček)
Jak je patrné z obr.5.12(c), hybnostní síla vychází ze vztahu:
Fh ≡ Fx = ρ.Q.(v1x – v2x) = ρ.Q.v .(1 – cos α)                                                            (5.37)

kde:   v1x = v1 = v2 ≡ v
          v2x = v .cos α   ⇒   (v1x – v2x) = v .(1 – cos α)                                                     (c)

V případě, že bychom docílili odchýlení paprsku o „α=180°“ (cosα= –1), bude hybnostní síla
maximální:

Fhmax = 2.ρ.Q.v                                                                                                           (5.38)

Rov.(5.37) bude základem pro stanovení hybnostní síly na lopatky (korečky) oběžného kola
Peltonovy turbíny. Tyto lopatky ovšem rotují, takže rychlost paprsku bude korigována
obvodovou rychlostí OK „u=R.ω“, jak uvedeme v kap.10.2.3)/s.194.
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6.  VÝTOK  KAPALINY  A  NESTACIONÁRNÍ  PROUDĚNÍ

6.1.  Případy výtoku kapaliny z nádrží

1) Výtok kapaliny malým otvorem
Kapalina může z nádrže „N“ vytékat otvorem ve dně nebo ve stěně. Výtoková rychlost

se mění s výškou hladiny „h“ nad otvorem. U malých otvorů, u kterých průřez nádrže
„S1≡SN“ je mnohem větší než průřez výpustného otvoru „S2≡S“ (S1>>S2), je možné nelineární
průběh rychlosti zanedbat. U velkých otvorů v nádrži je nutné respektovat tuto nelineární
závislost.

a) Malý otvor ve dně nádrže
V tomto případě tedy lze nahradit

nelineární průběh výtokové rychlosti
závislostí lineární a uvažovat se střední
rychlostí ve výtokovém otvoru. Při
výpočtu lze kapalinu považovat za
neviskózní, přičemž získané teoretické
výsledky se pak opravují různými
korekčními součiniteli.

Na obr.6.01(a) jsou uvedeny parametry
dané soustavy i technické zajištění
konstantních podmínek pro výtok. Jedná
se o zajištění stálého přítoku „Qp“, který
je větší než množství kapaliny „Q“,
vytékající z nádrže otvorem ve dně.
Rozdíl „∆Q=Qp–Q>0“ odtéká pomocí
přepadu.
                                                                                    (a)  Malý otvor ve dně nádrže

Skutečná výtoková  rychlost – vychází
z obr.6.01(a) a následujícího postupu:
•  rovnice kontinuity:

S1.v1 = S2.v2                                (a)

•  Bernoulliova rovnice:                    (b)

2,1Z2
2

2
2

1
1

2
1 Yzgp

2
vzgp

2
v +⋅+

ρ
+=⋅+

ρ
+

                                                                                     (b) Malý otvor s nátrubkem
                   na stěně nádrže

                                                                          Obr.6.01  Výtok kapaliny malým otvorem
přičemž v rov.(b) značí:
         v2 ≡ v …........ je výtoková rychlost,
         (z1−z2) ≡ h … je tlaková výška, kterou předpokládáme konstantní (h=konst),
         YZ1,2 ……….  je ztrátová měrná energie podle Weisbacha:  YZ1,2 = ζ.(v2/2)            (c)
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•  z rov.(a) eliminujeme rychlost hladiny v „N“:    v1=v.(S2/S1)                                      (d)
•  úpravou rov.(b) obdržíme obecný výraz pro výtokovou rychlost:

ζ+





+







ρ
−+⋅⋅

= 2

1

2

21

S
S1

pphg2
v                                                                                            (6.01)

V případě malého otvoru, kdy „S1>>S2“, resp. „(S2/S1)2→0“ a na rozhraní kapaliny (v bodě
„1“) a na výtoku z „N“ (v bodě „2“) je tlak atmosférický „p1=p2 ≡ pa“, potom rov.(6.01) se
zjednoduší na tvar:

hg2hg2
1
1v ⋅⋅⋅ϕ=⋅⋅⋅

ζ+
=                                                                              (6.02)

kde:  ζ  … je ztrátový součinitel daného tvaru otvoru, stanoveného experimentálně,
         ϕ … je rychlostní součinitel, závislý na tvaru otvoru či nátrubku a na Re-čísle; se

ztrátovým součinitelem je vázán vztahem:

         
ζ+

=ϕ
1
1

   ⇒     11
2 −

ϕ
=ζ                                                                             (6.03)

Speciální nádrž s malým otvorem ve dně se nazývá danaida, která se používá k měření
průtoku – viz kap.11.2.3)/s.211.

Torricelliho teoretická výtoková rychlost

Y2hg2vvth ⋅=⋅⋅=
ϕ

=                                                                                        (6.04)

kde:  Y … je potenciální měrná energie v (J.kg-1).

Teoretická rychlost je vlivem nulových ztrát vyšší než rychlost skutečná „vth>v“, takže
rychlostní součinitel je vždy menší než jedna „ϕ<1“.

b) Malý otvor na stěně nádrže
Kapalina při výtoku nevyplňuje celý otvor o průřezu „S“ – viz obr.6.01(b), neboť je

zmenšena kontrakcí proudu.
Zúžení průřezu proudu na hodnotu „So“ je specifikováno součinitelem kontrakce „α“:

α = So /S    ⇒     So = α . S                                                                                         (6.05)

takže hodnota objemového průtoku „Q“ je dána vztahem:
hg2Shg2SvSvSQ o ⋅⋅⋅⋅µ=⋅⋅⋅⋅ϕ⋅α=⋅⋅α=⋅=                                                        (6.06)

kde:  µ … je průtokový (výtokový) součinitel, určovaný na základě experimentálních měření;
                 např. pro ostrohranný kruhový otvor platí podle Weisbacha:

       ( )[ ]182,140456,0162,0 n −⋅+⋅=µ                                                                         (6.07)

kde:  n … je exponent, daný poměrem průřezu otvoru „S“ a nádrže „S1≡SN“:
                 n = S / SN                                                                                                             (6.08)
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Průtokový součinitel pro válcové nátrubky podle obr.6.01(b), je závislý na jeho poměrné
délce „l/d“ – viz tab.6.01 .

Tab.6.01  Průtokový součinitel výtokového válcového nátrubku na stěně nádrže [µ=f(l/d)]
poměrná délka „l/d“ 1 3 12 24 36 60

součinitel „µ“ 0,88 0,82 0,77 0,73 0,68 0,60

2) Vyprazdňování nádoby
Provedeme výpočet doby, za kterou vyteče kapalina z nádoby, pokud přítok do „N“ je

nulový (Qp=0). Z obr.6.01(a) plyne:

•  teoretická výtoková rychlost při změně hladiny v „N“:
 zg2vth ⋅⋅=                                                                                                           (a)

•  z rov.(6.06) platí pro průtok a tedy pro elementární objem „dV“:

dtzg2SdtQdV        
dt
dVQ ⋅⋅⋅⋅⋅µ=⋅=⇒=                                                        (b)

•  za čas „dt“ vyteče z nádoby elementární objem:
dtzg2SdzSN ⋅⋅⋅⋅⋅µ=⋅−                                                                                      (c)

•  takže závislost času na změně hladiny z rov.(c):

z
dz

g2S
Sdt N ⋅

⋅⋅⋅µ
−=                                                                                              (d)

Doba vyprázdnění nádoby vychází z integrace obou stran rov.(d):

hkonsth
g2S

S2
z

dz
g2S

SdtT N
T

0

0

h

N ⋅=⋅
⋅⋅⋅µ

⋅=⋅
⋅⋅⋅µ

−== ∫ ∫                                     (6.09)

Rovnice (6.09) platí za těchto předpokladů:
! výtokový součinitel  je konstantní během vyprazdňování (µ=konst),
! vliv lokálního zrychlení „at=∂v/∂t“ je zanedbatelný, tzn. že kapalina se pohybuje

ustáleně (at→0),
! jedná se o malý otvor, kdy „SN>>S“ a navíc s krátkou délkou nátrubku „l“.

Dosadíme-li do rov.(6.09) za obecnou tlakovou výšku „h“ výchozí hodnotu „ho“, tzn. v čase
„t=0“ a odpovídající konstantu rozšíříme o „ho

0,5“, obdržíme:

o
o

o

o

oN T2
Q
V2

hg2S
hS2T ⋅=⋅=

⋅⋅⋅⋅µ
⋅⋅=                                                                            (6.10)

kde:  Vo … je objem kapaliny v „N“ před vyprazdňováním,
         Qo … je průtok v malém otvoru při hladině „h=ho“ a za výše uvedených předpokladů,
         To … je výtoková doba vyprázdnění „N“ při „vo=konst“ (v≠f(t)).

Skutečná doba vyprázdnění „T“, jak plyne z rov.(6.10) je tedy dvojnásobná proti době „To“.



VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K.                                                                                       HYDROMECHANIKA

81

3) Výtok velkým otvorem ve stěně nádoby
U velkých otvorů ve stěně nádoby, je nutné respektovat nelineární závislost výtokové

rychlosti – viz obr.6.02(a) :

(a)  Obecný a obdélníkový výtokový profil          (b)  Obdélníkový přepad s volnou hladinou
Obr.6.02  Schéma výtoku kapaliny z velkého otvoru na svislé stěně nádoby

Elementární průtok obecnou plochou:
dzzg2xdSvdQ ⋅⋅⋅⋅⋅µ=⋅=                                                                                    (a)

a tedy průtok:

∫ ⋅⋅⋅⋅⋅µ=
S

dzxzg2Q                                                                                                (b)

kde:  x … je obecná šířka výtokového profilu „x=f(z)“.

Průtok pro symetrický výtokový profil, např. obdélníkový, u kterého „x ≡ b=konst“:
           

( )23
1

23
2

z

z

zzg2b
3
2dzzg2bQ

2

1

−⋅⋅⋅⋅µ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅µ= ∫                                             (6.11)

Praktické využití se týká tzv. přepadů k měření průtoku – viz dále v kap.11.2.3)/s.211.
Velmi časté je měření průtoku obdélníkovým přepadem s volnou hladinou, jak znázorněno na
obr.6.02(b). V tomto případě je „z1=0“ a „z2=h“, takže z rov.(6.11) vyplývá:

5,12/3 hkonsthbg2
3
2Q ⋅=⋅⋅µ⋅⋅⋅=                                                                         (6.12)
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4) Výtok z nádrže dlouhým potrubím
Uvažujme hydraulický výpustný systém (např. závlahový) podle obr.6.03. Kapalina

proudí ustáleně vlivem spádu „H“ při otevřeném uzávěru „U“, z rozlehlé horní nádrže „HN“ o
konstantní hladině „z0=konst“. Dále proudí 1.úsekem potrubí o průměru „∅ d1“ osové délky
„l1,2“ mezi body „1-2“, 2.úsekem mezi body „2-3“ délky „l2,3“, který přísluší k „U“, jehož
vztažný průměr je „∅ d3“. Posledním 3.úsekem je potrubí až po výtokový profil v bodě „4“ o
průměru „d3=d4“ a délky „l3,4“. Proud kapaliny končí volným výtokem, při atmosférickém
tlaku, v dolní nádrži „DN“ (resp. v odpadním kanálu).
Výstupní profil o průměru „∅ d4“ je tzv. vztažný průměr potrubí „∅ dV“ (d4≡dV), ke kterému
budou jednotlivé dílčí ztráty přepočítány.

Obr.6.03  Schéma výpustného systému s dlouhým potrubím

Místní hydraulické ztráty jsou zadány součiniteli místních ztrát „ζ  (i)“ těchto singularit „(i)“:
•  náhlou změnou průřezu mezi „HN“ a vstupním profilem 1.úseku potrubí ……….… Vζ
•  změnou směru proudění ve dvou geometricky stejných ohybech (kolenech) ……… K2 ζ⋅
•  v plně otevřeném uzávěru, zahrnující ztráty místní i třením, vztažené k „φd3“ …….  Uζ

Hydraulické ztráty po délce jednotlivých úseků potrubí „(j)“ jsou zadány:
•  součiniteli ztráty třením ………………………………………………………….…  )j(tζ

Úkolem řešení je určit:
! výtokovou rychlost kapaliny v (m.s-1) ………………….……………………… v ≡ v4
! objemový průtok (kapacitu) výpustného systému v (m3.s-1) ……………………   Q
! absolutní tlak před uzávěrem v bodě „2“ za provozu v (Pa) …..………………..    p2
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a)  Určení výtokové rychlosti a průtoku
Sestavíme Bernoulliovu rovnici mezi bodem „0“, který odpovídá hladině v „HN“, a

bodem „4“ ve výtokovém profilu v „DN“:

4,0Z4

2
44

0

2
00 Yzg

2
vp

zg
2

vp
+⋅++

ρ
=⋅++

ρ
                                                                  (a)

kde:  p0 = p4 ≡ pa  …jsou atmosférické tlaky,
         v0 = 0 ……….je nulová rychlost hladiny v „HN“, protože „z0=konst“,
         v4 ≡ v ……….je výtoková – vztažná rychlost v bodě „4“, kterou určujeme,
         z0 ; z4 …….….jsou nadmořské výšky uzlových bodů, vztažené ke střední hladině daného

moře, resp. obecně k nulovému potenciálu (U=0), přičemž platí pro
provozní tlakovou výšku (spád):  (z0 – z4) = H                                   (b)

YZ0,4 ………. je celková ztrátová měrná energie .

Z obecného Weisbachova vztahu:

( ) ( ) 







⋅ζ+ζ+⋅ζ+ζ⋅+ζ=⋅ζ=

2
v

2
v

2
2

vY
2
4

4,3tU

2
1

2,1tKV

2

C4,0Z                                    (c)

přičemž v rov.(c), pomocí rovnice kontinuity, eliminujeme rychlost „v1“ na vztažnou
výtokovou rychlost  „v4 ≡v“ a vztažný průměr „d4 ≡dV“:

Q = v1 . S1 = v4 . S4   ⇒     
2
1

2
v

2
1

2
44

1

44
1 d

d
v

d
dv

S
Sv

v ⋅=
⋅

=
⋅

=                                        (d)

Ztrátová měrná energie vychází po úpravě z rov.(c), dosadíme-li do ní rov.(d):

( ) ( )
2
v

2
v

d
d2Y

2

C

2

4,3tU

4

1

V
2,1tKV4,0Z ⋅ζ=⋅












ζ+ζ+





⋅ζ+ζ⋅+ζ=                                (6.13)

Z rovnice (6.13) vyplývá vztah pro celkový ztrátový součinitel, ve kterém jsou soustředěny
zvlášť sumární místní ztráty „ ( )imζ “ a ztráty třením „ ( )jtζ “:

( ) ( ) ( )∑∑
==

ζ+ζ=











ζ+





⋅ζ+












ζ+





⋅ζ⋅+ζ=ζ

n

1j
jt

m

1i
im4,3t

4

1

V
2,1tU

4

1

V
KVC d

d
d
d2             (6.14)

Výtoková rychlost proudu vychází z rov.(a), dosadíme-li do ní rov.(6.13):

C1
Hg2v

ζ+
⋅⋅=                                                                                                              (6.15)

Objemový průtok (kapacita výpusti) – vychází z rov. kontinuity pro vztažnou výtokovou
rychlost „v“ z rov.(6.15) a průřez „S≡S4“, daného výpustného systému podle obr.6.03:

Hg2SHg2
1

SSvQ C
C

⋅⋅⋅⋅ϕ=⋅⋅⋅
ζ+

=⋅=                                                      (6.16)

kde: Cϕ … je celkový průtokový (a současně rychlostní) součinitel výpustného systému
s dlouhým potrubím.
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b)  Určení absolutního tlaku před uzávěrem – tzn. v bodě „2“ při proudění otevřeným „U“:
Sestavíme Bernoulliovu rovnici mezi body „0-2“:

2,0Z

2
22a Y

2
vp

Hg
p

++
ρ

=⋅+
ρ

                                                                                      (e)

Definujeme hydraulické ztráty, vyjádřených ztrátovou měrnou energií mezi body „0-2“ a
dosadíme ji do rov.(e):

( )
2

v
2Y

2
2

2,1tKV2,0Z ⋅ζ+ζ⋅+ζ=                                                                                   (f)

      kde:  v2 … je rychlost v bodě „2“, určená ze známé hodnoty „Q“ (v2=Q/S2).

Absolutní tlak „p2“ je určen z rov.(e), doplněné rov.(f):
( )[ ]2vYHgpp 2

22,0Za2 +⋅ρ−⋅⋅ρ+=                                                                   (6.17)

kde: 1.člen na pravé straně rov.(6.17) vyjadřuje vztažný (referenční) tlak,
        2.člen vyjadřuje hydrostatický (relativní) tlak,
        3. a 4.člen vyjadřuje snížení tlaku o hydraulický ztrátový a kinetický tlak.

Schéma výpustného systému podle obr.6.03  představuje systém výtoku kapaliny do volna.
Druhou možností je systém výtoku kapaliny do protitlaku, tzn. že v dolní nádrži „DN“ je
hladina nad výtokovým profilem potrubí. Oba systémy jsou schématicky znázorněny na
obr.6.04  a odlišují se pouze ve stanovení tlakové výšky (spádu) „H“.
U systému s výtokem do volna − viz obr.6.04(a), je spád:

H ≡ Hg = z3 − (z4 + ∆h) = z3 – z2                                                                                (g)
a u systému s výtokem do protitlaku – viz obr.604(b), je spád:

H ≡ Hg = z3 − z4                                                                                                         (h)

V obr.6.04(b) je protitlak v DN k výtokovému profilu potrubí (k ose uzávěru) dán tzv. sací
tlakovou výškou „HS“.

(a) Systém s výtokem do volna                       (b) Systém s výtokem do protitlaku

Obr.6.04  Dvě uspořádání výpustných systémů
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6.2. Neustálené proudění v potrubí

Zatím jsme řešili případy ustáleného proudění, u kterého se provozní podmínky nemění
s časem. Pokud se provozní podmínky mění s časem, např. při zahájení provozu – otevíráním
řídícího uzávěru nebo při skončení provozu – uzavíráním tohoto uzávěru, dochází přechodně
k neustálenému (nestacionárnímu) proudění.

Změna rychlosti proudění vyvolá změnu tlaku, který v hydraulických systémech
s delšími délkami potrubí, není zanedbatelný a tak ohrožuje bezpečnost a spolehlivost daného
systému.

Složitost použité metody řešení závisí na velikosti předpokládaných změn rozhodujících
veličin proudu, na parametrech systému a na regulačních podmínkách nestacionárního
pochodu.

V podstatě je možný dvojí přístup řešení.
•  Řešení systému s nestlačitelnou kapalinou a tuhým potrubím, tzn. při „ρ=konst ;

K→∞ ; E→∞“, který lze připustit v případech malých změn tlaku nebo při dlouhých
regulačních dobách řídícího uzávěru. Takový systém lze řešit jednoduchou metodou na
základě Bernoulliovy rovnice, ve které je lokální zrychlení resp. zrychlující měrná energie
nenulová „(at;Yr)≠0“.

•  Řešení systému se stlačitelnou kapalinou v pružném potrubí. Takový systém se řeší
různými metodami, např. analytickou metodou, graficko-analytickou metodou, metodou
charakteristik apod. Přesnější metody je nutné volit při větších změnách tlaku, při
složitějších regulačních pochodech nebo při nutnosti stanovení časové změny sledovaných
veličin apod.

1) Nepružný hydraulický ráz
Jak bylo již definováno výše, předpokládáme nestlačitelnou kapalinu, tuhé potrubí a

jednorozměrné proudění.

a) Bernoulliova rovnice pro neustálené proudění
Integrací Eulerovy rovnice hydrodynamiky, vynásobené elementární drahou „dL“,

vyjadřují jednotlivé členy měrné energie „Yi (J/kg)“:

0Ld
t
vLdaLdgradp1Ldvgradv =⋅

∂
∂+⋅−⋅⋅

ρ
+⋅⋅

!!!!!!!!                                                        (a)

Z rov.(a) a pro dané podmínky, plyne Bernoulliova rovnice:

∫ =⋅
∂
∂+⋅+

ρ
+

2

1

2

konstLd
t
vzgp

2
v !!

                                                                                 (b)

Při uvažování výše uvedených předpokladů je rychlost proudění jen funkcí času „v=v(t)“,
takže integrál 4.členu v rov.(b) vyjadřuje zrychlující měrnou energii „Yr“, ze které lze určit
změnu tlaku:

∫ ∫ ∫ ⋅=⋅=⋅=⋅
∂
∂=

l l l
ttr LadLadL

dt
dvdL

t
vY                                                              (6.18)

kde:  at … je lokální zrychlení (zpoždění) sloupce kapaliny v potrubí o délce „L“.

Uvažujme potrubní systém podle obr.6.05(a), na jehož konci je uzávěr „U“, kterým budeme
uzavírat průtok „Q“ lineárně celkovým časem závěru „TS“, jak je patrné z obr.6.05(b) .
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(a) Systém s horní nádrží, vodorovným           (b)  Předpokládaná lineární změna
                 potrubím a uzávěrem                                         rychlosti v čase  [v=f(t)]

Obr.6.05  Hydraulický výpustný systém s uzávěrem na jeho konci

Při lineární změně rychlosti před uzávěrem (v bodě „2“) podle obr.6.05(b), platí:
•  v čase „t=0“ je v potrubí ustálená – výchozí rychlost „v2≡v20“ a
•  v okamžiku uzavření potrubí „t=TS“ je rychlost nulová „v2=0“, takže:







−⋅=

S
202 T

t1vv                                                                                                       (c)

a také:

S

202

T
v

t
v −=
∂

∂                                                                                                                (d)

Z technického hlediska nás zajímá tlak „p2“ před uzávěrem, proto sestavíme Bernoulliovu
rovnici mezi body „0-2“ daného systému – viz obr.6.05(a) :

∫ ⋅++
ρ

+=⋅+
ρ

+
2

0
2,0Z
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2
20a

2
0 dLaY

p
2

v
Hg

p
2

v
                                                           (e)

kde:  YZ0,2 ….. je ztrátová měrná energie, kterou předpokládáme konstantní „YZ=konst“,
         v0=0 .…. je nulová rychlost pohybu hladiny v „HN“, protože předpokládáme rozlehlou

plochu hladiny a tedy „H=konst“,
          a≡at .… je lokální zrychlení, přičemž „v=v(t)“, takže: a=∂v/∂t ≡ dv/dt , potom:

∫ ∫ ∫ ⋅≡⋅=⋅+⋅=⋅
2

0

1

0

2

1
221 LaLadLadLadLa                                                            (f)

protože platí:  a1 = ∂v0 /∂t = 0 ;  a2 ≡ a .
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Z rov.(e) určíme hledaný maximální tlak „p2“:

LaY
2

v
Hgppp 2,0Z

2
20

amax22 ⋅⋅ρ−





+⋅ρ−⋅⋅ρ+=≡                                               (6.19)

člen:                           1. – 2.                3. – 4.             5.    

kde: 1.- 2.člen … je absolutní statický tlak, daný součtem tlaků referenčního a relativního,
        3.- 4.člen … je kinetický a ztrátový tlak a
        5.člen ….… je vlastní změna (zvýšení) tlaku „∆p“.

Při lineárním uzavírání potrubí (tj. při lineární změně rychlosti s časem), platí rov.(d):

L
T
v

Lap
S

20 ⋅⋅ρ=⋅⋅ρ−=∆                                                                                          (6.20)

b) Druhá rovnice kontinuity
V případě jednorozměrného proudění v odstupňovaném potrubí jsou v každém jeho

úseku „j“ jiné hodnoty rychlostí a také zrychlení, takže rovnice kontinuity:
S1.v1 = S2.v2 = … = Sj.vj                                                                                           (g)

Po uplynutí doby „dt“ se změní rychlosti na: „v1+dv1“, „v2+dv2“, … „vj+dvj“   a tedy rovnice
kontinuity:

S1.(v1+dv1) = S2.(v2+dv2) = … = Sk.(vj+dvj)                                                            (h)

Z obou rovnic spojitosti, po vzájemném odečtení a dělení „dt“, obdržíme:
konstaSaSaS jj2211 =⋅==⋅=⋅ "                                                                         (6.21)

kde: a1,2…j … jsou lokální zrychlení v jednotlivých úsecích potrubního systému:
                      a1=dv1/dt , a2=dv2/dt … až … aj=dvj/dt .

Rovnice (6.21) je tzv. druhá rovnice kontinuity – pro neustálené proudění nestlačitelné
kapaliny v tuhém potrubí, ze které plyne pro zrychlení v jednotlivých úsecích „j=0 až n“:

j
j S

Saa ⋅=                                                                                                                  (i)
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SL

S
SL

S
SLLaLa #                            (6.22)

kde:  a (m.s-2); S (m2) … je zrychlení a průřez vztažného profilu, např. profilu výtokového.

c) Doba rozběhu proudu kapaliny v potrubí
Budeme definovat jednu z časových konstant hydraulického systému, která

charakterizuje jeho rázové vlastnosti.
V případě nepružného rázu předpokládáme, že hmota kapaliny v potrubí mění svou rychlost
jako celek:

m = ρ . V = ρ . S . L                                                                                                     (j)
Na průřez „S“ nechť působí relativní tlak „p=ρ.g.H“ a tedy tlaková síla „F“:

F = p . S = ρ . g . H . S                                                                                                (k)
takže odpovídající zrychlení sloupce kapaliny:

a = F / m = ρ . g . H . S / (ρ . S . L) = g . H / L                                                           (l)
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Za uvedeného předpokladu se definuje časová konstanta, tzv.doba rozběhu proudu „Tw (s)“,
což je čas, za který se kapalina v potrubí dostane z klidu na svou maximální či provozní
rychlost „vmax“, působením odpovídající tlakové výšky „H“:

Hg
Lv

a
v

T max
w ⋅

⋅==                                                                                                     (m)

přičemž obecněji pro odstupňované potrubí o „n-úsecích“, platí:
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QvL
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1T                                                                   (6.23)

kde:  Q …….…. je výchozí – ustálený průtok v (m3.s-1); (vj = Q/Sj),
         g.H ….….. je potenciální měrná energie v (J.kg-1),
         ∑(Lj/Sj) … je poměr osových délek a průřezů jednotlivých úseků potrubí číslo „j“, jako

konstanta daného systému v (m-1).

d) Poměrné zvýšení tlaku
Změna tlaku obecně, resp. při uzavírání potrubí zvýšení tlaku, vychází z následujícího

postupu. Zpoždění sloupce kapaliny v daném potrubním systému:

Sdt
dQ

dt
dv

⋅
=                                                                                                                  (n)

Zmenšování průtoku „Q“ o „dQ“ za čas „dt“ má za následek zvýšení tlakové výšky o „∆H“,
jak je patrné v obr.6.05(a) :

HH ⋅κ∆=∆    ⇒     
p
p

H
H ∆=∆=κ∆                                                                           (6.24)

kde: ∆κ … je poměrné zvýšení tlaku.

V souladu s rov.(l) a za předpokladu, že zmenšování průtoku je rovnoměrné, platí:

L
Hg

dt
dva ∆⋅−==                                                                                                        (o)

S

max

T
Q

dt
dQ −=                                                                                                               (p)

kde:  Qmax … je maximální provozní – výchozí průtok, který během nestacionárního pochodu
a v okamžiku dovření uzávěru klesne na nulu (Q≡Qmax → 0).

Z rovnosti pravých stran rov.(n) a rov.(o), plyne:

STg
LQ

dt
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Sg
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S
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⋅⋅
⋅

=⋅
⋅

−=∆                                                                                       (r)

Z rov.(r) a (6.23) plyne vztah pro výpočet přechodného zvýšení tlaku při nepružném rázu:
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1SL
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Q

H
H

                                                                    (6.25)

Tuto rov.(6.25) později porovnáme s dalšími explicitními vztahy, které jsou založeny na
respektování stlačitelnosti kapaliny a pružnosti stěn potrubí, viz kap.6.3.4)/s.100.
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2) Kmitavý pohyb kapaliny mezi dvěma nádržemi
Uvažujme kapalinu ve dvou nádržích o průřezech „S1;S2“, které jsou spojeny potrubím

o průřezu „S“ (resp. o průměru „d“) a osové délce „L“ – viz obr.6.06 .

Zavedeme následující  výchozí podmínky:
•  v určitém čase „t“ budou z nějakých důvodů hladiny ve spojených nádržích vychýleny

z rovnovážné polohy o „z1;z2“,
•  předpokládáme, že „S<< S1;S2“, takže zanedbáváme setrvačné síly v nádržích „N1;N2“

proti setrvačným silám v potrubí, tzn. že rychlosti hladin „(v1;v2)→ 0“,
•  úkolem je určit závislost polohy hladin na čase „z1=z1(t)“.

Obr.6.06  Hydraulický systém se dvěma nádržemi spojenými potrubím malého průřezu

Napíšeme Bernoulliovu rovnici pro proudění z bodu „1→2“, kdy rychlost ve spojovacím
potrubí je kladná „v>0“ a ztrátová měrná energie bude mít znaménko „+YZ“. Při zpětném
proudění z bodu „2→1“ bude rychlost záporná „v<0“ a znaménko měrné energie „−YZ“:

∫ ±⋅+∆⋅+
ρ

=
ρ

2

1
Zt

21 YdLahgpp                                                                                (a)

přičemž pro tlaky platí:
( )1oa1 zhgpp +⋅⋅ρ+=             ( )2oa2 zhhgpp −∆−⋅⋅ρ+=                                 (b)

a z rov.(a):
( )∫ ±⋅⋅ρ=∆⋅⋅ρ−− Zt21 YdLahgpp                                                                        (c)

takže po dosazení rov.(b) do rov.(c):
( ) ∫ ±⋅=+⋅ Zt21 YdLazzg                                                                                        (d)

Předpokládáme kladnou rychlost „v>0“ a zrychlení „at>0“ (jak naznačeno v obr.6.06) a to
tehdy, když se rychlost bude s časem zrychlovat, potom platí:
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S
S

dt
dz

S
Svv 111

1 ⋅−=⋅=     ⇒      2
1

2
1

t dt
zd

S
S

dt
dva ⋅−==                                               (e)

a tedy ztrátová měrná energie:
2

1
2

1
2

Z dt
dz

S
S

22
vY 





⋅





⋅ζ=⋅ζ=                                                                                (f)

Vztah mezi „z1“ a „z2“ plyne ze zákona o zachování hmoty, kterým eliminujeme „z2“:

2

1
122211 S

S
zz        SzSz ⋅=⇒⋅=⋅                                                                            (g)

Uvedené vztahy (e) až (g) dosadíme do rov.(d):
2

1
2

1
2
1

2
1

2

1
1 dt

dz
S
S

2dt
zd

S
LS

S
S

1zg 




⋅





⋅ζ±⋅

⋅
−=





+⋅⋅                                               (h)

takže po úpravě dostaneme pohybovou diferenciální rovnici 2.řádu, přičemž její řešení je
možné numerickou metodou:

0z
SL
Sg

S
S

1
dt

dz
SL2

S
dt

zd
1

12

1
2

11
2
1

2

=⋅
⋅
⋅⋅





++





⋅

⋅⋅
⋅ζ

$                                                      (6.26)

Přibližné řešení vychází z předpokladu laminárního proudění v potrubí (i když v potrubních
hydraulických systémech je převážně proudění turbulentní), přičemž uvažujeme pouze ztráty
třením po délce, vyjádřené vztahem (při zanedbání místních ztrát, které nelze vyjádřit jednou
rovnicí):

2t dv
L64

dRe
L64

⋅
⋅ν⋅=

⋅
⋅=ζ≡ζ                                                                                       (i)

kde:  Re … je Reynoldsovo číslo, vyjadřující vliv vnitřního tření kapaliny o stěny potrubí;  je
jedním s čísel hydraulické podobnosti, jak bude uvedeno v kap.7.1.1)/s.102.

Převratný člen z rov.(e) lze vyjádřit takto:

dt
dzS

S
v
1

1
1 ⋅

−=                                                                                                          (j)

Uvedené dílčí vztahy dosadíme do rov.(h), takže po úpravě, při uvažování kladného členu „+“
(při průtoku z bodu „1→2“), plyne upravená diferenciální rovnice:

( ) 0z
SSL

SSSg
dt

dz
d

32
dt

zd
1

21

211
22

1
2

=⋅
⋅⋅
+⋅⋅

+⋅ν⋅+                                                                (6.27)

V rov.(6.27) zavedeme označení:

( ) ( )
21

21

21

212

22

SSL
SSSg

        
SSL

SSSg
d
16       

d
322

⋅⋅
+⋅⋅

=ω⇒
⋅⋅
+⋅⋅

=ω

ν⋅=α⇒ν⋅=α⋅
                                                       (6.28)
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Diferenciální rovnici pohybu hladiny v nádržích podle rov.(6.27), s použitím rovnic (6.28),
vyjádříme ve tvaru:

 0zz2z 1
2

11 =⋅ω+′⋅α⋅+′′                                                                                          (6.29)

kde kořeny charakteristické rovnice:
22

2,1 ω−α±α−=λ                                                                                                 (6.30)

V případě, kdy:  ω2 < α2 … jedná se o aperiodický pohyb hladiny v „N1“ – viz obr.6.07(a);
                           ω2 > α2 … jedná se o periodický tlumený pohyb hladiny – viz obr.6.07(b).

(a) Případ aperiodického pohybu hladiny           (b) Případ periodicky tlumeného pohybu

Obr.6.07  Průběh hladin ve spojených nádržích po jejich vychýlení z rovnovážné polohy

Doba kmitu periodického tlumeného pohybu:

( )21

21

SSSg
SSL

22T
+⋅⋅

⋅⋅
⋅π⋅=

ω
π⋅=                                                                             (6.31)

kde:  ω … je úhlová frekvence kmitu v (Hz=s-1).

Maximální rychlost sloupce kapaliny je při průchodu rovnovážnou polohou při „z1,2=0“, tzn.
v čase polovičním doby kmitu „t=T/2“ a naopak rychlost nulová „v=0“ bude při maximálních
hodnotách amplitud „∆zmax“.

Poznámka
V literatuře [2]/s.288-291, jsou uvedeny případy řešení pohybu hladin v trubici U-tvaru,
jednak pro laminární a také pro turbulentní pohyb sloupce kapaliny.
Praktický případ řešení pohybu hladiny se např. týká hydro-energetických systémům
s vyrovnávacími komorami „VK“ na tlakové nebo i sací větvi přivaděčů vodních elektráren.
V daných případech se jedná o pohyb a kmitání hladiny pouze ve druhé nádrži (tzn. ve VK)
„z2≡zVK=f(t)“, protože v první nádrži (tzn. v HN) je většinou velká plocha hladiny a tedy její
vertikální změna, po změně průtoku v důsledku uzavírání regulačních orgánů turbin, je
zanedbatelná „z1→0“.
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6.3. Pružný hydraulický ráz

Hydraulický ráz je důsledkem neustáleného (nestacionárního) proudění stlačitelné
kapaliny v pružném potrubí a to změnou rychlosti proudění (např. uzavíráním či otevíráním
řídícího uzávěru, většinou na konci potrubního systému), které vede k větším
nezanedbatelným změnám tlaku.

V podstatě dochází k přeměně kinetické energie na energii deformační. U pružného
systému je rychlost šíření tlakových změn konečná, proto se změna tlaku neprojeví v celém
sloupci kapaliny okamžitě, ale šíří se potrubím konstantní rychlostí zvuku „vzv ≡ a (m.s-1)“.

V dalším budeme mít na mysli většinou energetické systémy vodních elektráren,
čerpacích stanic či výpustných (gravitačních) systémů, u kterých je průtočným médiem voda.

1) Odvození diferenciálních rovnic rázu
Pohyb kapaliny se obecně řídí zákonem o zachování hmoty, vyjádřeného rovnicí

kontinuity a rovnováhou sil v proudovém poli, vyjádřenou Eulerovou rovnicí hydrodynamiky.

αααα)  První diferenciální rovnice rázu – z rovnováhy sil
Uvažujme výpustný potrubní systém, který se skládá: z horní nádrže „HN“

dostatečného objemu, tzn. že během nestacionárního pochodu předpokládáme hladinu
„z0=konst“, dále z dolní nádrže „DN“ a uzávěru „U“ na jeho dolním konci, jak je patrné
z obr.6.08 . Uzávěrem uzavíráme průtok, jehož výchozí hodnota v čase „t=0“ je „Qo“.
Dovřením uzávěru se v bodě „2“ vyvolá zvýšení tlaku, které zde vyjádříme tlakovou výškou
„∆H“. Odpovídající dílčí zvýšení tlaku na zvolený element osové délky „dx“, označíme
„∆hi=(∂H/∂x).dx“.

Obr.6.08  Silová rovnováha na element kapaliny v potrubí

Zvolíme kladný směr „+x“ proti směru průtočné rychlosti „+v“. Potom platí silová rovnováha
mezi setrvačnou silou „FS“, tlakovými silami na začátku a konci elementu „Fp1; Fp2“ a složkou
tíhové síly do směru proudění, při zanedbání třecí síly „Ft“:

FS = Fp1 − Fp2  − Fg                                                                                                      (a)
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Tlaková síla na konci elementu:
Fp1 = ρ.g.(H − z + ∆z).S ,  kde:  ∆z = dx.sin α + (∂H/∂x).dx                                     (b)

Tlaková síla na začátku elementu:
Fp2 = ρ.g.(H − z).S                                                                                                      (c)

Složka tíhové síly do osy potrubí (do směru proudění), se sklonem pod úhlem „α“:
Fg = ρ.g.S.dx.sin α                                                                                                     (d)

Setrvačná síla:
FS = m.(dv/dt) = ρ.S.dx.(dv/dt)                                                                                  (e)

Dosadíme-li rov.(b) až (e) do silové rovnováhy podle rov.(a), obdržíme po úpravě:

dt
dv

g
1

x
H ⋅=

∂
∂                                                                                                               (f)

kde:  (dv/dt) … je totální derivace setrvačného zrychlení, které je složeno ze složek zrychlení
konvektivního a lokálního,

takže:







∂∂

+⋅
∂
∂=







∂
∂⋅

∂
∂⋅+⋅

∂
∂=

∂
∂⋅+

∂
∂=

tx
v1

t
v

v
t

x
vv1

t
v

x
vv

t
v

dt
dv                                     (g)

přičemž:  ∂x/∂t = a … je rychlost zvuku, resp. rychlost tlakové vlny, šířící se v potrubí od
místa rozruchu po volnou hladinu v „HN“ a vracející se stejnou
rychlostí zpět k uzávěru „U“.

Poměr obou rychlostí (kapaliny a zvuku) „v/a“ v závorce rov.(g) je zanedbatelný, protože
rychlost zvuku je mnohonásobně vyšší než rychlost kapaliny (vody) „a >> v“, takže totální
derivace „dv/dt“ je v dostatečné přesnosti rovna tomuto poměru parciálních derivací „∂v/∂t“,
což znamená, že konvektivní zrychlení proti lokálnímu je zanedbatelné.

Na základě této úpravy bude rov.(g), vyjadřující 1.diferenciální rovnici hydraulického rázu,
mít tento konečný tvar:

t
v

x
p        

t
v

g
1

x
H

∂
∂⋅ρ=

∂
∂≡

∂
∂⋅=

∂
∂

                                                                                   (6.32)

ββββ)  Druhá diferenciální rovnice rázu
Vycházíme z rovnosti změn objemů elementu osové délky „dx“ vlivem změny rychlosti

„v“ za dobu „dt“, při respektování stlačitelnosti kapaliny a pružnosti stěn potrubí – viz
obr.6.09 .

Celková změna objemu je dána součtem dílčích změn, a to „∆V1“ vlivem stlačitelnosti
kapaliny a „∆V2“ vlivem pružnosti stěn potrubí, kterou určíme ze základních pevnostních
rovnic a z Hookova zákona:

∆V = ∆V1 + ∆V2                                                                                                                                                          (h)
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Obr.6.09  Deformace potrubí a kapaliny v důsledku hydraulického rázu

Změna rychlosti vyvolá přírůstek tlaku „(∂p/∂t).dt“, jehož vlivem se v čase „dt“ změní délka
prvku (elementu) „dx“ o hodnotu „∆dx“ při modulu objemové pružnosti kapaliny „K“:

dxdt
t
p

K
1dx ⋅⋅

∂
∂⋅=∆                                                                                                   (i)

kde:  ∂p … je přírůstek tlaku, vázaný s tlakovou výškou vztahem: ∂p = ρ.g. ∂H               (j)

První změna objemu vlivem stlačitelnosti kapaliny:

dtdx
t
p

K4
ddxSV

2

1 ⋅⋅
∂
∂⋅

⋅
⋅π=∆⋅=∆                                                                             (k)

Vlivem přírůstku tlaku dojde také k roztažení potrubí o „∆d“. Vnitřní tlak vyvodí ve stěně
tenkostěnného válcového potrubí tloušťky „s“ napětí v tahu „σ“, resp. přírůstek napětí „∆σ“,
podle známého vztahu:

s2
ddt

t
p   resp.    

s2
dp

⋅
⋅⋅

∂
∂=σ∆

⋅
⋅=σ                                                                           (l)

Z Hookova zákona plyne deformace na průměru potrubí „∆d“, jehož materiál stěn má modul
pružnosti v tahu „E“:

sE2
ddt

t
p

E
dd

2

⋅⋅
⋅⋅

∂
∂=σ∆⋅=∆                                                                                    (k)
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Druhá změna objemu vlivem pružnosti stěn potrubí, na poloměru o „∆r=∆d/2“:

dxdt
t
p

sE4
ddxrdV

3

2 ⋅⋅
∂
∂⋅

⋅⋅
⋅π=⋅∆⋅⋅π=∆                                                                  (m)

Vlivem změny rychlosti o „(∂v/∂x).dx“ za dobu „dt“, bude v elementu „dx“ celková změna
objemu:

dtdx
x
v

4
ddtdx

x
vSV

2

⋅⋅
∂
∂⋅⋅π=⋅⋅

∂
∂⋅=∆                                                                     (n)

Dosadíme-li do základní rov.(h) dílčí vztahy (k;m;n), obdržíme vztah:

t
H

sE
d

K
1g

x
v

∂
∂⋅







⋅
+⋅⋅ρ=

∂
∂                                                                                       (o)

přičemž následující výraz z rov.(o) se rovná  převratné hodnotě druhé mocniny rychlosti
zvuku „1/a2“:

2a
1

sE
d

K
1 =







⋅
+⋅ρ                                                                                                   (p)

Konečný tvar 2.diferenciální rovnice rázu:

x
va

t
p        

x
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g
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t
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∂
∂⋅⋅ρ=

∂
∂≡

∂
∂⋅=

∂
∂

                                                                           (6.33)

Poznámka
Rovnice (p) souvisí s rov.(2.15) a (2.14), které umožňují výpočet součinitele pružnosti
tenkostěnného ocelového potrubí „k“, volně loženého na terénu a skutečné hodnoty rychlosti
zvuku:

( ) thak
sEdK1

K

sE
d

K
1
1a ⋅=

⋅⋅+
ρ

=







⋅
+⋅ρ

=                              viz rov.(2.14) a (2.15)

•

2) Fyzikální význam diferenciálních rovnic rázu
Obecný integrál diferenciálních rovnic hydraulického rázu (6.32) a (6.33) je dán

součtem integrálů parciálních ve tvaru, které nazýváme základními rovnicemi rázu:














 +−





 −⋅−=






 ++





 −+=

a
xtf

a
xtF

a
gvv

a
xtf

a
xtFHH

o

o

                                                                            (6.34)

kde:  Ho ; vo … jsou výchozí provozní hodnoty tlakové výšky (spádu) a průtočné rychlosti
v čase „t=0“ na počátku nestacionárního pochodu,

          F[t-(x/a)] ; f[t+(x/a)] … jsou integrační funkce, které fyzikálně představují tlakové
vlny šířící se potrubím rychlostí zvuku „a“.
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Funkce „F“ a „f“ závisí na hydraulických podmínkách a to na tlakové výšce (resp.tlaku) a
rychlosti proudění (resp. průtoku) na obou koncích potrubí, přičemž jejich argumenty (tzn.
délkové „x“ a časové souřadnice “t“) nutno určit z okrajových podmínek.

Nalezení neznámých funkcí „F;f“ ze známých okrajových podmínek je jeden z možných
způsobů řešení daného nestacionárního pochodu. Existují však metody, které na základě
jistých předpokladů neznámé funkce eliminují, např.:
•  analytická metoda řetězových rovnic podle Alliéviho,
•  graficko – analytická metoda Schnyder – Bergeron,
•  metoda charakteristik, řešící obě diferenciální rovnice rázu numericky.

Funkce „F[t-(x/a)]“ představuje přímou tlakovou vlnu, která po změně ustáleného stavu
v časovém intervalu „t ≤ L/a“ je v potrubí jediná. Funkce „f[t+(x/a)]“ je zpětná vlna, která se
v potrubí objevuje po čase „t > L/a“.
Je-li „f[t+(x/a)]=0“, tzn. že potrubím se šíří přímá tlaková vlna „F[t-(x/a)]“, obdržíme
sečtením základních rovnic rázu (6.34) vztah:

( )oo vv
g
aHH −⋅−=−                                                                                                (a)

a je-li „F[t-(x/a)]=0“, tzn. že potrubím se šíří zpětná tlaková vlna „f[t+(x/a)]“, platí obdobně:

( )oo vv
g
aHH −⋅+=−                                                                                               (b)

Zavedeme-li do rovnic (a;b) místo rychlostí „v“ průtok „Q“ z rovnice kontinuity a rozdíly
„H–Ho“ a „Q–Qo“ vyjádříme diferencemi „∆H“ a „∆Q“, obdržíme známou rovnici
Žukovského:

Q
Sg

aQRH ∆⋅
⋅

±=∆⋅=∆                                                                                         (6.35)

kde:  R … je absolutní hodnota rázové
charakteristiky (rázové přímky) v
(s.m-2), která je   konstantou
daného potrubního systému.

Směrnice rázové přímky je dána tangentou
úhlu „α“ v souřadném systému „H↑→Q“, jak
je patrné z obr.6.10 :
tgα = R   ⇒    α = arc tg R                       (6.36)

Z rov.(6.35) vyplývá, že rázová charakteristika
nabývá kladné i záporné hodnoty „±R“, což se
řídí následujícím pravidlem:

                                                                                      Obr.6.10  Směrnice rázové přímky

Souhlasí-li směr průtoku se směrem rychlosti zvuku v uvažovaném úseku potrubí „Q↑↑ a“ je
znaménko rázové charakteristiky kladné „+R“; a naopak nesouhlasí-li směry „Q↑↓ a“ je zn.
rázové charakteristiky záporné „−R“.
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Objasnění uvedeného pravidla provedeme na příkladech podle obr.6.11 .

(a) Uzávěr v potrubí            (b) Turbinový smysl průtoku            (c) Čerpadlový smysl průtoku
Obr.6.11  Příklady šíření tlakové vlny v potrubních systémech

Příklad podle obr.6.11(a) :
Přivřeme-li náhle uzávěr v potrubí, ve kterém proudí kapalina, zmenšíme průtok o „∆Q“. Tato
změna vyvolá neustálené proudění a tedy šíření tlakové vlny rychlostí zvuku „a“ a to na obě
strany od uzávěru. V levém úseku souhlasí směry „Q↑↑ a“, takže rázová charakteristika je
„+R“ ⇒   že dojde v této části potrubí k poklesu tlaku (tlakové výšky) na hodnotu „H−−−−∆H“,
jak je naznačeno na obr.6.10. V pravém úseku se šíří tlaková vlna od uzávěru (tzn. od místa
rozruchu) proti směru průtoku „Q↑↓ a“, takže je „−−−−R“ ⇒   že před uzávěrem dojde ke zvýšení
tlaku o stejnou hodnotu „H+∆H“.

Příklad podle obr.6.11(b) :
Odlehčíme-li soustrojí od sítě, dojde automaticky k uzavírání regulačního uzávěru dané
turbíny „T“, čímž snižujeme průtok „Q−−−−∆Q“. Na vysokotlaké straně přivaděče (v potrubí k
„HN“) se šíří tlaková vlna proti směru proudění „Q↑↓ a“, takže rázová charakteristika je „−−−−R“
a v přivaděči dochází (v 1.fázi rázu) ke zvyšování tlaku „H+∆H“.

Příklad podle obr.6.11(c):
Obdobně po vypnutí pohonu čerpadla „Č“, dochází v 1.fázi rázu (i bez funkce uzávěru)
k šíření tlakové vlny ve směru průtoku „Q↑↑ a“. Ve výtlačné části potrubí se snižuje tlak
„H−−−−∆H“, přičemž ve velmi krátké době dojde k zastavení sloupce kapaliny směrem do „HN“
a ke zpětnému proudění do „DN“. Tím dojde ke změně relace mezi průtokem a rychlostí
zvuku „Q↑↓ a“ a tedy v 2.fázi rázu ke zvyšování tlaku „H+∆H“.
Zvyšování (či snižování) tlaku probíhá až do okamžiku, kdy tlaková vlna dospěje k volné
hladině např. v „HN“. Zde se odráží od hladinové plochy a šíří se zpět potrubím k místu
rozruchu (k uzávěru), ovšem s opačným znaménkem rázové charakteristiky „(−−−−R) → (+R)“ či
naopak z „(+R) → (−−−−R)“, až do doby dosažení nového stacionárního stavu (např. v důsledku
uzavření potrubí nebo zpětného ustáleného proudění apod.).
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3) Úplný – totální ráz
Uzavřením uzávěru se částice kapaliny zastaví a jejich kinetická energie „Wk“ se

přemění na energii deformační „Wd“. Vlastní zvýšení tlaku při hydraulickém rázu se určí
z rovnosti obou energií:

Wk = Wd                                                                                                                                                                                (a)

přičemž kinetická energie:
Wk = 0,5.m.v2 = 0,5.ρ.S.x.v2 = 0,5.ρ.V.v2                                                                 (b)

deformační energie ze stlačení kapalinového sloupce „x“ o hodnotu „∆x“:
          Wd = 0,5.F.∆x = 0,5.∆p.S.∆x = 0,5.∆p.∆V                                                                (c)

Z rovnosti pravých stran rov.(b) a rov.(c), plyne:

0,5.ρ.V.v2 = 0,5.∆p.∆V    ⇒     
p
v

V
V 2

∆
⋅ρ=∆                                                              (d)

přičemž poměrná objemová změna „∆V/V“, vyjádřená modulem objemové pružnosti „K“,
vychází ze vztahu (2.12):

K
p

V
V ∆=∆                                                                                                                   (e)

 takže změna tlaku, s uvažováním rovnic (d;e):

avKvKvp 2 ⋅⋅ρ=
ρ

⋅⋅ρ=⋅⋅ρ=∆                                                                      (6.37)

a vyjádřeno změnou tlakové výšky:

totHv
g
a

g
pH ∆≡⋅=
⋅ρ

∆=∆                                                                                          (6.38)

kde:  v … je rychlost kapaliny na počátku nestacionárního pochodu, která se může změnit na
konci pochodu na nulovou hodnotu „v→0“ nebo na hodnotu částečnou:

                „v = v1 – v2 ≡ ∆v“.

Výrazy (6.37) a (6.38) jsou identické a nazývají se rovnicí Žukovského z  r.1898,
vyjadřující tzv. úplný (totální) hydraulický ráz, protože veškerá kinetická energie byla
přeměněna na energii deformační „Wk=Wd“.

Doba běhu rázové vlny – tzv. reflexní čas „Tr“
Totální ráz nastane v těch případech, kdy doba závěru funkčního uzávěru „TS“ je kratší

nebo rovna tzv. době běhu rázové vlny „Tr“:
rS TT ≤                                                                                                                        (6.39)

Od místa vzniku rázu (tj. většinou od uzávěru) se šíří tlaková vlna rychlostí zvuku. Tato přímá
rázová vlna dosáhne „HN“ za čas „t=L/a“, od volné hladiny se odráží a šíří se zpět stejnou
rychlostí, jako tzv. zpětná (podtlaková) rázová vlna.

Jedná-li se o případ totálního rázu, dosáhne zpětná vlna uzávěru v čase „t= .L/a ≡ Tr“, přičemž
uzávěr právě dovřel nebo byl uzavřen před touto dobou, jak plyne z podmínky (6.39).
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Doba běhu rázové vlny „Tr“, obecně pro odstupňované potrubí jednotlivých úseků „j“ a jeho
celkovém počtu „n“, je dána vztahem:

∑
=











⋅=

n

1j j

j
r a

L
2T                                                                                                          (6.40)

Ve skutečných kapalinách budou v přivaděči po uzavření hlavního uzávěru, rázové pulsace o
frekvenci „f=a/4.L≡1/2Tr“, přičemž vlivem vnitřního tření,  budou  stále  snižovat svoji
amplitudu až do okamžiku dosažení nového rovnovážného  (ustáleného) stavu.
Úkolem projektanta daného hydraulického systému je stanovení maximální hodnoty
přechodného zvýšení či snížení tlaku „±∆pmax“ nebo „±∆Hmax“, jako podklad pro dimenzování
potrubí a jiných zařízení, které jsou vystaveny těmto tlakovým změnám.

Příklad
Jak ukážeme na tomto příkladě, je jasné že totální změně tlaku v potrubním systému nutno
zabránit, neboť jeho hodnoty nejsou zdaleka zanedbatelné.
Při hodnotě rychlosti zvuku „a=1000 m/s“ a „g ≈10 m/s2“, plyne  z rov.(6.38), že na každou
změnu průtočné rychlosti o „∆v=1 m/s“ připadá zvýšení tlakové výšky o „∆H=100 m“, což
odpovídá změně tlaku „∆p=1 MPa“.

•

4) Částečný – řízený ráz
Vzrůst tlaku je lineární, pokud uzávěr lineárně zmenšuje rychlost proudění. V případě

řízeného rázu, je snahou navrhnout dobu závěru tak, aby zpětná rázová vlna k němu dospěla
podstatně dříve, než dojde k jeho úplnému dovření, resp. než se veškerá kinetická energie
přemění v tlak. Je nutno dodržet tuto podmínku:

4i  :kde ,   TiT    resp.   T  T minrSrS ≥⋅=〉〉                                                                 (6.41)

potom zpětná (podtlaková) vlna zarazí další vzrůst tlaku, jak je patrné z obr.6.12 .

(a) Úplný – totální ráz             (b) Částečný – řízený ráz              (c) Ráz v diagramu „H↑→Q“
Obr.6.12  Ukázka změny tlakové výšky při hydraulickém rázu
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Z obr.6.12(b), pro případ „TS>Tr“ a z rov.(6.38) plyne:

SSS

r
tot Tg

vL2
Ta
L2v

g
a

T
T

HH
⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅⋅=⋅∆=∆                                                                 (a)

a podělíme-li obě strany rov.(a) výchozí tlakovou výškou „H“, obdržíme v  souladu s 
rov.(6.24) a rov.(6.25), výraz pro poměrné přechodné zvýšení tlaku – pro pružný ráz,
který je označován jako vztah podle Michauda:

S

W

S T
T

2
T
1

Hg
vL2

H
H ⋅=⋅

⋅
⋅⋅=∆=κ∆                                                                               (6.42)

Přesnější vztah pro výpočet maximální hodnoty poměrného zvýšení či snížení tlaku, vychází
ze vztahu podle Alliéviho:














+





±⋅⋅=∆=κ∆ 4

T
T

T
T

T
T

5,0
H
H

2

S

W

S

W

S

W                                                               (6.43)

Maximální tlaková výška „Hmax“, resp. maximální tlak „pmax“ před uzávěrem na straně
přivaděče k „HN“, za  předpokladu, že k maximálnímu přechodnému zvýšení „∆H“ dojde
v okamžiku jeho uzavření:

maxmax

gUgUmax

Hgp
  HHHHH

⋅⋅ρ=

∆+=⋅κ∆+=
                                                                            (6.44)

kde:  HgU … je geodetická tlaková výška mezi osou vstupního hrdla uzávěru „U“ a maximální
provozní hladinou v „HN“.

Odpovídající zkušební tlak, na který je systém dimenzován:
pzk = (1,3 až 1,5) . pmax                                                                                                                                               (6.45)

5) Časový průběh rázu – příklad
Na příkladu výpustného systému podle obr.6.04(b) , ukážeme názorné grafické řešení

rázu ve výpočtovém diagramu „H=f(Q)“ – viz obr.6.14(a), ze kterého lze zjistit jeho časový
průběh – viz obr.6.14(b). Předpokládáme ustálené proudění, jehož výchozí parametry v čase
„t=0“ jsou označeny indexem „0“ (např. průtok: „Q0“ , tlaková výška (spád): „H0“ či tlak:
„p0“ aj. veličiny). Tento ustálený stav přejde do nestacionárního pochodu uzavíráním
hlavního uzávěru U, kdy kapalina z HN snižuje svoji rychlost až na nulu „v→0“ v čase závěru
„TS“, při současném zvyšování tlaku v daném přivaděči. Cílem řešení je určení maximálních
změn tlaku a jeho časového průběhu, včetně rázových pulsací v přivaděči po dovření U.

K vlastnímu řešení máme k dispozici tyto parametry a závislosti:
•  geodetickou tlakovou výšku v (m) …………………………………………. Hg = z3 – z4
•  charakteristiku potrubí – hydraulické ztráty v (m) …..……………………... HZ = KZ.Q2

•  výchozí provozní bod, zahrnující:
! čistou tlakovou výšku v (m) ….………………………………………… H0 = Hg – HZ

! průtok – kapacitu výpusti v (m3.s-1),  Hg2SQ ⋅⋅⋅µ=  ………………. Q0   
! plné (100%) poměrné otevření uzávěru ………………………………..  z0 = Z/Zmax =1
! průtokový (výtokový) součinitel ……………….………….…………… µ0

•  průtokovou charakteristiku uzávěru podle obr.6.13(a)..……………………. [µ=f(z)]
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•  časové konstanty výpustného systému v (s):
! dobu reflexe rázové vlny z rov.(6.40) ………………………………….. Tr = 2.L/a
! dobu rozběhu proudu v přivaděči z rov.(6.23) …………………………. Tw

•  rázovou charakteristiku (směrnici rázové přímky) z rov.(6.35) ……………. R = ± a/(g.S)
•  program zavírání U (lineární) podle obr.6.13(b)..……………….…………. [z=f(t)]

! výpočtový časový krok (volený) …..…………………………………… ∆t = Tr
! počet výpočtových kroků ………………………………………………. i = 5
! doba dotlumení a zpoždění zdvihu uzavíracího orgánu ……………….. Tq = 0 ; Th = 0
! čas závěru pro plný zdvih ……………………………………………… TS = i . ∆t

(a) Průtoková charakteristika uzávěru                         (b)  Lineární program zavírání uzávěru
Obr.6.13 Charakteristika a funkční závislost uzávěru na konci výpustného systému

(a)  Výpočtový diagram H↑→Q                         (b)  Časová závislost tlakových změn
Obr.6.14 Grafické řešení hydraulického rázu
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7.  HYDRAULICKÉ  ODPORY  V  POTRUBNÍCH  SYSTÉMECH

7.1.  Určení oblasti proudění

Nejdříve provedeme  určení oblasti a druhu proudění, tzn. že určíme zda jde o
laminární nebo turbulentní proudění skutečné kapaliny, která vlivem vnitřního tření
(viskozity) vyvolává v potrubních systémech hydraulické odpory (ztráty energie). Úkolem
projektanta při řešení daného potrubního systému, např. výpustného, přečerpávacího či
energetického, je výpočet čisté měrné energie „Y (J.kg-1=m2.s-2)“, která vychází
z Bernoulliovy rovnice:

Zgkp YYYYY ±∆+∆+∆=                                                                                       (7.01)

kde:  ∆Yp=(p1−p2)/ρ … je rozdíl tlakových měrných energií na hladinových plochách ve
vstupním „1“ a výstupním profilu „2“ daného systému,

          ∆Yk=(v1
2−v2

2)/2 … je rozdíl kinetických měrných energií,
          ∆Yg =g.(z1−z2) ….. je rozdíl geodetických (potenciálních) měrných energií,
          ±YZ =KZ.Q2

 ………je ztrátová měrná energie daného potrubního systému, přičemž:
          znaménko „+“…. platí v případě přečerpávacího systému, kdy měrná energie je

vztažena k čerpadlu (při Č–smyslu proudění z DN → do HN ),
          znaménko „−“ …..platí v případě výpustného či energetického systému, kdy měrná

energie je vztažena k  výtokovému profilu nebo ke vstupnímu
profilu vodní turbíny (při proudění z HN → do DN),

          KZ ……………….. je výsledná ztrátová konstanta v (m– 4),
          Q …………………je objemový průtok (průtok turbínou, dopravní množství čerpadla či

kapacita výpusti).

Pro výpočet ztrátové měrné energie „YZ“ daného systému a určení druhu proudění,  nejdříve
definujeme Reynoldsovo číslo „Re“, hydraulický průměr „Dh“ a absolutní resp. relativní
drsnost „k;kr“ vnitřních stěn potrubí.

1) Reynoldsovo číslo a hydraulický průměr
Re-číslo vyjadřuje vliv vnitřního tření v důsledku viskozity dané kapaliny při proudění,

přičemž vychází jako podobnostní číslo z poměru síly setrvačné-konvektivní „FSk“ a síly
vnitřního tření „Ft“, takže je definováno vztahem:

ν
⋅

=
ν
⋅

= hSS Dvlv
Re                                                                                                  (7.02)

kde:  vS …….. je střední rychlost v profilu (m.s-1),
        l≡Dh …..je charakteristický rozměr průtočného profilu, definovaný jako hydraulický

průměr v (m), který umožňuje určení tohoto rozměru i  pro obecný
(nekruhový) profil,

         ν …….. je součinitel kinematické viskozity (m2.s-1).

Hydraulický průměr je definován poměrem čtyřnásobku vnitřního průřezu daného profilu
potrubí „S“ a jeho omočeného obvodu „O“, což umožňuje stanovení charakteristického
rozměru obecných nekruhových profilů:

O
S4Dh
⋅=                                                                                                                   (7.03)
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Z rov.(7.03), např. pro plně zahlcený profil, plyne:
•  kruhový o průměru „∅ d“:

      dD                    dO      4dS h
2 =⇒⋅π=⋅π=                                                   (7.04a)

•  čtvercový o stranách „a“:
aD                     a4O              aS h

2 =⇒⋅==                                                         (7.04b)
•  obdélníkový o stranách „a;b“:

( )
ba
ba2D             ba2O            baS h +
⋅⋅=⇒+⋅=⋅=                                                (7.04c)

U přechodových kusů (konfuzoru nebo difuzoru) lze vztažný hydraulický průměr „Dh(i)“
určit ze vztahu:

( )
( )

5
4

2h
4

1h

4
2h

4
1h2h1h

ih DD
DDDD4

D
−

⋅⋅−⋅
=                                                                          (7.05)

kde:  Dh1,2 … jsou hodnoty hydraulických průměrů na vstupu a výstupu dané singularity číslo
„(i)“, přičemž u konfuzoru „Dh1 > Dh2“ a u difuzoru „Dh1 < Dh2“.

Nikuradseho diagram
Nikuradseho diagram (v logaritmických souřadnicích) je vyjádřen závislostí

koeficientu tření „λ“ (log (100.λ)) na Re–čísle (log Re) a ukazuje jednotlivé oblasti
laminárního a turbulentního proudění  – viz obr.7.01. Pro určení koeficientu tření „λ“ však
není vhodný. Proto pro výpočet „λ“ vznikla řada empirických vztahů různých autorů. Dále
uvedeme směrnicové vztahy, použitelné pro uvažované hydraulické systémy (vodní
elektrárny, čerpací stanice apod.), u kterých pracovním médiem je voda.

Kritická hodnota Re–čísla – vymezuje oblast laminárního a turbulentního proudění, např.
pro vodu je dána hodnotou:  „Rek = 2320“, blíže viz [2] / tab.6.1., s.187.
Je-li „Re ≤ Rek“  ⇒    jedná se o laminární proudění, u kterého koeficient tření „λ“ je závislý

pouze na hodnotě „Re“:  [λ=f(Re)] – viz přímka „1“ v obr.7.01,
je-li „Re > Rek“  ⇒    jedná se o turbulentní proudění, u kterého dále rozlišujeme tři režimy:

viz přímka „2“ a křivka „3“, křivky v oblasti „4“ a přímky v oblasti „5“.

•  1. režim turbulentního proudění – v tzv. hydraulicky hladkém potrubí, ve kterém je
tření závislé pouze na Re-čísle – viz přímka „2“ a od „Re=2.105“ viz křivka „3“:
[λ=f(Re)]                                                                                                                    (7.06)

•  2. režim turbulentního proudění – v tzv. přechodové oblasti, ve které je tření závislé
jednak na Re-čísle a na relativní drsnosti „kr“ – viz křivky v oblasti „4“:
[λ=f(Re; kr)]                                                                                                               (7.07)

•  3. režim turbulentního proudění – v tzv. hydraulicky drsném potrubí, ve kterém je tření
závislé pouze na relativní drsnosti – viz přímky v oblasti „5“, které jsou kótovány
převratnou hodnotou „kr

 – 1= Dh /k“:
[λ=f(kr)]                                                                                                                      (7.08)

Ke správnému určení oblasti turbulentního proudění v jednotlivých úsecích potrubí a tedy ke
správnému výběru vhodného vztahu lze použít kriterijní diagram – viz obr.7.02.
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Obr.7.01 Nikuradseho diagram – závislost  [λ=f(Re;kr)]

Poznámka
V přivaděčích VE, v potrubních systémech ČS či ve vodovodních sítích, se jedná jednoznačně
o proudění turbulentní. Dosadíme-li do rov.(7.02) místo rychlosti „v“ poměr „Q/S“,
technickou hodnotu kinematické viskozity vody: „ν=1,275.10-6 m2.s-1“ a předpokládáme-li
potrubí kruhového profilu „∅ d“, obdržíme vztah pro „Re“:

Re = Q.Dh / (ν.S) ≈ 106. (Q/d)                                                                   podle rov.(7.02)
Číselná hodnota poměru „Q/d“, pro ekonomický průměr potrubí, bude vždy větší než jedna
(Q/d >1), takže Re-číslo bude vždy vyšší než „Re >106“ a tedy násobně vyšší než kritická
hodnota Reynoldsova čísla pro vodu (Rek = 2,3.103).

•

2) Absolutní a relativní drsnost potrubí
Absolutní drsnost vnitřních stěn potrubí, tzn. s plochami které jsou ve styku s proudící

kapalinou, je dána střední výškou nerovností „k (mm)“ a je tedy závislá na materiálu a
kvalitě vnitřních stěn.

Stejnorodost výčnělků povrchu lze charakterizovat těmito třemi skupinami:
•  zrnitě drsný povrch, u kterého výška proti rozteči výčnělků je řádově stejná, např. u

obráběných povrchů, odlitků apod.,
•  vlnitě drsný povrch, u kterého výška  je proti rozteči výčnělků malá, např. u broušených
či zaškrabávaných povrchů apod.,

•  homogenní zrnitost, která je uměle vytvořena nalepenými zrnky určité velikosti a
pravidelně rozvrstvenými po povrchu, jak bylo použito např. Nikuradsem pro
experimentální ověření drsnosti vnitřních stěn.

V tab.7.01 jsou pro orientaci uvedeny hodnoty absolutních drsností a kvality povrchů různých
materiálů. V následující tab.7.02 jsou uvedeny tzv. směrné hodnoty absolutních drsností pro
průmyslová potrubí, používaná především v hydraulických systémech VE, ČS apod.
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Tab.7.01  Absolutní drsnosti potrubí různých materiálů a kvality
potrubí kvalita vnitřních stěn k (mm)
ocelové nové, vyčištěné a natřené

částečně zrezavělé
zrezavělé (po delším provozu)

0,1
0,35 – 0,4
1,2 – 3,0

litinové nové
částečně zrezavělé

0,5 – 1,0
až 1,5

betonové vyhlazené, z ocelového bednění
neopracované (dřevěné bednění)

0,3 – 0,8
1,0 – 3,0

zděné z kvádrů dobře vyspárovaných
z lomového kamene (opracované)

1,2 – 2,5
1,5 – 3 (10)

Tab.7.02  Směrné hodnoty absolutních drsností pro průmyslová potrubí
potrubí a jeho kvalita k (mm)

svařované – ocelové, pro průměry:  Dh ≤ 6 m
                                                           Dh > 6 m

0,5
0,9

betonové a železobetonové 1,4

V praxi je nutné uvážit, zda se jedná o nové dílo s novým potrubím nebo o starší potrubí
po rekonstrukci, u kterého můžeme předpokládat podstatnou změnu kvality jeho vnitřních
stěn. Po dlouhodobějším provozu se mění vnitřní kvalita povrchu a tedy třecí vlastnosti, např.
v důsledku zrezavění, kdy se zvětšuje hodnota „k“ nebo nánosy, kdy se mění velikost průřezu.

Relativní drsnost vnitřních stěn je definována poměrem:

h
r D

kk =                                                                                                                     (7.09)

Relativní drsnost „kr“ a „Re“ číslo jsou výchozími parametry pro stanovení odpovídajícího
režimu turbulentního proudění, např. podle obr.7.02.

Obr.7.02  Kriterijní diagram [kr = f(Re)] pro určení režimu turbulentního proudění
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3) Kriterijní diagram pro určení režimu turbulentního proudění
Kriterijní diagram – viz obr.7.02, platný pro průmyslová potrubí VE, ČS či jiných

potrubních systémů s vodou, slouží k určení režimu turbulentního proudění a tedy k určení
správného vztahu pro výpočet koeficientu tření „λ“.
Pro určení hranic A – B přechodové oblasti (2. režimu turbulentního proudění), byl použit
vztah podle Kármána, vyjadřující tloušťku laminární podvrstvy, tj. vrstvy s laminárním
pohybem kapaliny:

λ⋅
⋅=δ

Re
D5,32 h                                                                                                               (7.10)

Tloušťka laminární podvrstvy „δ“, zjištěná empiricky, je pouze několik milimetrů, přesto
významně rozhoduje o vlivu drsnosti na ztráty třením po délce potrubí.

Hranice A – hranice mezi 1. a 2. režimem turbulentního proudění, je určena z Kármánovy
podmínky:

                     δ = 5.k                                                                                                             (a)
Podmínka (a) znamená, že tloušťka laminární podvrstvy „δ“ minimálně pětinásobně
převyšuje absolutní hodnotu střední výšky nerovností „k“, přičemž nad touto hranicí se jedná
o hydraulicky hladké potrubí. Dosadíme-li hodnotu (a) do rov.(7.10) obdržíme vztah pro
stanovení Re-čísla na této hranici:

λ⋅
=

r
A k

5,6Re                                                                                                            (7.11)

Hranice B – hranice mezi 2. a 3. režimem turbulentního proudění, je určena z podmínky:
                     δ = k / 6                                                                                                          (b)
Podmínka (b) znamená, že tloušťka laminární podvrstvy „δ“ je maximálně šestinásobně nižší
než absolutní drsnost „k“, přičemž pod touto hranicí se jedná o hydraulicky drsné potrubí.
Dosadíme-li hodnotu (b) do rov.(7.10) obdržíme obdobně vztah:

A
r

B Re30
k

195Re ⋅=
λ⋅

=                                                                                           (7.12)

Obě hranice A – B v kriterijním diagramu [kr = f(Re)] v logaritmických souřadnicích,
jsou rovnoběžné přímky, vzdálené na pořadnici o konstantní hodnotu „ReB=30.ReA“. Z tohoto
diagramu lze určit odpovídající režim turbulentního proudění a tedy směrný vztah pro
výpočet koeficientu tření „λ“, na základě hodnot „Re;kr“ daného úseku konkrétního řešeného
hydraulického systému.
Je-li „Re < ReA“ – jedná se o 1. režim turbulentního proudění, u kterého lze použít směrný

vztah podle Konakova – viz rov.(7.15),
je-li „ReA ≤ Re ≤ ReB“ – jedná se o 2. režim turbulentního proudění, u kterého platí směrný

vztah podle Al´tšula – viz rov.(7.16),
je-li „Re > ReB“ – jedná se o 3. režim turbulentního proudění, u kterého platí směrný vztah

podle Nikuradse – viz rov.(7.17).

Poznámka
Uvedené směrné vztahy, pro výpočet koeficientu tření „λ“ v potrubních systémech VE a ČS,
podle Konakova, Al´tšula a Nikuradse jsou vztahy doporučené. V literatuře existuje mnoho
dalších použitelných vztahů, vždy je však nutné kontrolovat pro kterou oblast proudění a pro
jaké podmínky jsou platná.
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7.2. Ztráty třením po délce

Pro výpočet ztrát třením po délce potrubí, lze vyjít z Weisbachova vztahu, kterým
určujeme ztrátovou měrnou energii jako díl kinetické měrné energie. Dílčí ztrátová měrná
energie, vznikající vlivem tření skutečné (viskózní) kapaliny:

∑∑
==











⋅⋅λ=










⋅ζ=

n

1j

2
j

hj

j
j

n

1j

2
j

jzt 2
v

D
L

2
v

Y                                                                     (7.13)

kde:  index „j“ … je obecný (číselný) index jednotlivých úseků potrubí o celkovém počtu „n“,
tzn. úseků s různým vztažným průřezem „Sj“ odstupňovaného systému,

         Lj ………... je osová délka potrubního úseku číslo „j“,
         jζ     ……..  je ztrátový součinitel tření po délce úseku „j“,
         Dhj ………. je hydraulický průměr potrubí z rov.(7.03), odpovídajícího úseku „j“.

Úkolem projektanta je tedy určení hodnoty koeficientu tření „λ“ v případě, že se jedná o
systém s potrubím konstantního průřezu nebo určení „λ j“ pro jednotlivé úseky potrubí
s odstupňovanými průřezy „Sj“.

Dále uvedeme přehled doporučených vztahů pro výpočet „λ“, platící pro vodohospodářské
potrubní systémy (např. VE, ČS, chladící systémy TE apod.). K výpočtu jiných potrubních
systémů (např. přenosových kanálů vysokotlaké hydrauliky, kde médiem je převážně olej), je
nutné použít odpovídající literaturu.

1) Koeficient tření – přehled vztahů

α) Koeficient tření pro laminární proudění – pro případy, kdy „Re < Rek“:

Re
64=λ                                                                                                                       (7.14)

β) Koeficienty tření pro turbulentní proudění – na základě kriterijního diagramu podle
obr.7.02:
•  1. režim turbulentního proudění – tj. oblast hydraulicky hladkého potrubí [λ  = f(Re)]

podle Konakova:

( )25,1Relog8,1
1

−⋅
=λ                                                                                                (7.15)

•  2. režim turbulentního proudění – tj. přechodová oblast [λ  = f(Re;kr)]
      podle Al´tšula:

2
r

Re
7

10
k

log8,1
−














 +⋅−=λ                                                                                       (7.16)

•  3. režim turbulentního proudění – tj. oblast hydraulicky drsného potru [λ  = f(kr)]
      podle Nikuradse:

2

rk
1log214,1

−















⋅+=λ                                                                                           (7.17)
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•  Univerzální vztah podle Al´tšula, který platí v dostatečné přesnosti v celé oblasti
turbulentního proudění. Jedná se o implicítní funkci, ve které je neznámý koeficient
„λ“ i na pravé straně rovnice. Dosadíme-li pro první výpočtový krok hodnotu
„λ=0,015“, uvedený vztah po několika krocích iteruje ke konečné hodnotě „λ“, takže:

2

rk27,0
Re

5,2log2
−














 ⋅+
λ⋅

⋅−=λ                                                                         (7.18)

V tab.7.03 jsou uvedeny kontrolní hodnoty „λ“ ze směrných vztahů (7.15) až (7.17),
v rozsahu relativních drsností „kr=10-2 až 10-6“, které v  uvažovaných systémech přicházejí
v úvahu. Re-čísla odpovídají hodnotám na hranicích jednotlivých oblastí. V pravém horním
rohu tabulky jsou hodnoty „λ“ pro 1.režim turbulentního proudění, kde není koeficient závislý
na relativní drsnosti „kr“. V levém dolním rohu tabulky jsou hodnoty „λ“ pro 3.režim, kde je
patrná nezávislost na „Re“. V prostřední části tabulky jsou hodnoty „λ“ pro přechodovou
oblast 2.režimu turbulentního proudění.
Z uvedené tabulky jsou také patrné rozdíly v hodnotách „λ“ na odpovídajících hranicích,
mezi 1.-2.režimem a mezi 2.-3.režimem turbulentního proudění, neboť vycházejí z rozdílných
vztahů.

Tab.7.03  Kontrolní hodnoty koeficientů tření „λ“ ze směrných vztahů:
                 podle Konakova (7.15), Al´tšula (7.16) a Nikuradse (7.17)
Koeficient „λ“ Relativní drsnost „kr“

Re-číslo 1.10-2 1.10-3 1.10-4 1.10-5 1.10-6

4,2.104 0,0359 0,0242
8,7.104 0,0351 0,0220

0,0215
                            0,0183

5,4.105 0,0198 0,0143
1,3.106 0,0195 0,0133

0,0128
            0,0111

6,7.106 0,0126 0,0095
1,6.107 0,0124 0,0090

0,0086
0,0076

7,9.107 0,0087 0,0068
2,0.108 0,0085 0,0065
1,0.109

0,0379

0,0196 0,0120

0,0081 0,0063

V tab.7.04 jsou uvedeny hodnoty „λ“ z univerzálního vztahu (7.18), pro porovnání
s hodnotami podle tab.7.03 .

Tab.7.04  Hodnoty koeficientů tření „λ“ z univerzálního vztahu  (7.18) podle Al´tšula
Koeficient „λ“ Relativní drsnost „kr“

Re-číslo 1.10-2 1.10-3 1.10-4 1.10-5 1.10-6

4,2.104 0,0393 0,0246 0,0220 0,0217 0,0217
8,7.104 0,0386 0,0225 0,0190 0.0186 0,0185
5,4.105 0,0380 0,0202 0,0143 0,0131 0,0130
1,3.106 ↑ 0,0199 0,0132 0,0114 0,0112
6,7.106 0,0197 0,0122 0,0093 0,0087
1,6.107 0,0379 ↑ 0,0121 0,0087 0,0077
7,9.107 0,0196 ↑ 0,0082 0,0065
2,0.108 0,0120 0,0081 0,0062
1,0.109 ↓ ↓ ↓ 0,0081 0,0059
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2) Ztrátový součinitel tření po délce
Součinitel tření po délce, jak plyne z rov.(7.13), je dán vztahem:

hj

jj
j D

L⋅λ
=ζ                                                                                                                (7.19)

Dílčí ztrátový součinitel „ jζ “ se určuje nejen v jednotlivých přímých úsecích potrubí, ale také
v ohybech a přechodových kusech, pokud nejsou součástí odpovídající místní-singulární
ztráty.

7.3. Místní – singulární ztráty

Pro výpočet místních ztrát se také vychází z Weisbachova vztahu, kterým lze určit
dílčí hodnotu ztrátové měrné energie „Yzm“, vycházející ze součtu dílčích ztrátových složek
této energie, ze všech singularit daného potrubního systému:

∑
=











⋅ζ=

)m(

)1()i(

2
j

)i(zm 2
v

Y                                                                                                 (7.20)

kde:  index „(i)“ … je obecný (číselný) index, označující jednotlivé singularity číslo „(i)“ o
celkovém počtu „(m)“; čísla jsou psána v závorce pro odlišení od čísla
úseku „j“, většinou číslována od HN k DN,

          vj ………….. je střední rychlost kapaliny v dané singularitě o vztažném průřezu „Sj“,
         ( )iζ  .……….. je součinitel místní ztráty dané singularity číslo „(i)“.

Na obr.7.03 je uvedeno schéma přečerpávacího systému PVE se dvěma čerpadlovými
turbinami (ČT), provozujícími na společném přivaděči, které použijeme pro vysvětlení
způsobu označování jednotlivých úseků „j“ a singularit „(i)“.

Obr.7.03  Schéma přečerpávacího systému PVE  pro výpočet hydraulických ztrát
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Legenda k obr.7.03
Přivaděč dané PVE obsahuje tyto úseky a singularity:
U1  →  je 1.úsek společné části přivaděče „j=1“ o průřezu „S1“, na kterém jsou instalovány

singularity č. „(i) ≡(1) až (3)“:
(1) – je vtokový objekt v HN při T-provozu, ale současně je výtokovým objektem   v HN při

Č-provozu,
(2) – je klapkový uzávěr u HN ve funkci rychlozávěru,
(3) – je 1.segmentový oblouk.

U2  →   je 2.úsek společné části přivaděče „j=2“, obsahující singularity č. „(i) ≡ (4) a (5)“:
(4) – je 1.kuželový konfuzor při T-provozu, ale také jako difuzor při Č-provozu,
(5) – je 2.segmentový oblouk.

U3  →   je 3.úsek přivaděče „j=3“ a současně 1.část individuální větve ke stroji ČT2, kde
„S3=S5“, obsahující singularity č. „(i) ≡ (6.1) a (7)“:

(6.1) – je přímá větev kalhotové odbočnice č. „(6)“, proto je doplněna pomocným číslem „1“
(přímá ≡1),

(7) – je 3.segmentový oblouk.

U4  →   je 4.úsek přivaděče „j=4“ a současně 2.část individuální větve ke stroji ČT2, kde
„S4=S6“, obsahující singularity č. „(i) ≡ (8) a (9)“:

(8) – je 2.kuželový konfuzor při T-provozu, ale také jako difuzor při Č-provozu,
(9) – je bezpečnostní uzávěr, stejný před stroji ČT1 a ČT2.

U5  →   je 5.úsek přivaděče „j=5“ a současně 1.část individuální větve ke stroji ČT1, kde
„S5=S3“, obsahující singularitu č. „(i) ≡ (6.2)“,

(6.2) – je odbočka kalhotové odbočnice č. „(6)“, proto je doplněna pomocným číslem „2“
(odbočka ≡ 2).

U6  →   je 6.úsek přivaděče „j=6“ a současně 2.část individuální větve ke stroji ČT1, kde
„S6=S4“, obsahující tak jako 4.úsek stejné singularity č. „(i) ≡ (8) a (9)“.

ČT1 a ČT2 jsou čerpadlové turbíny Francisova typu, jejichž hydraulický profil (daný
vstupem do spirály a výstupem ze savky) se nezahrnuje do průtočných ztrát, protože
budou respektovány hydraulickými účinnostmi ČT „ηhT;ηhČ“, které vyjadřují ztráty
ve vlastním průtočném profilu hydraulického stroje.

1) Přehled místních ztrát
V hydraulických potrubních systémech (přivaděčích) přicházejí v úvahu následující

místní (singulární) ztráty:

α) Ztráty ve vtokových a výtokových objektech
U složitějších vtokových a výtokových objektů (např. u významnějších VE), se provádí

experimentální výzkum na hydraulických či aerodynamických modelech. Celkový součinitel
ztráty vtoku (výtoku) „ ζ “ zahrnuje i dílčí ztráty náhlou (příp. pozvolnou) změnou průřezu,
ztráty od drážek hradidel, ztráty třením, ztráty rozdělením vtoku středním pilířem apod.
U přečerpávacích systémů je podchycen i vliv smyslu proudění při T- nebo Č-provozu.
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Ztráty ve vtokových (výtokových) objektech v HN či DN, zahrnují:
•  vtok z nádrže do potrubí,
•  výtok z potrubí do nádrže.

β) Ztráty změnou průřezu, zahrnují:
•  náhlé zúžení průřezu, např. u jednoduchých výpustí je to vtok z nádrže do potrubí

konstantního průřezu s různou úpravou vstupní hrany (s ostrou, zaoblenou či zkosenou),
•  náhlé rozšíření průřezu při výtoku z potrubí do nádrže,
•  plynulé rozšíření průřezu konstantního profilu (tzv. difuzory),
•  plynulé zúžení průřezu konstantního profilu (tzv. konfuzory),
•  přechodové kusy s různým profilem na vstupu a výstupu, přičemž může jít o difuzorovou

nebo konfuzorovou změnu průřezu (např. přechod ze čtvercového na kruhový profil
apod.).

γ) Ztráty změnou směru, zahrnují:
•  kruhové hladké oblouky (např. kolena o různém středovém úhlu a poloměru křivosti),
•  segmentové oblouky, tvořené většinou svařením segmentů o různém dílčím středovém

úhlu (např. změna směru o 90° se může realizovat čtyřmi segmenty – 4x22,5° nebo třemi
segmenty – 3x30° nebo šesti segmenty – 6x15°).

δ) Ztráty v uzávěrech
Ve většině případů uzávěry vykonávají funkci plného (100%) uzavření (či otevření)

průtoku potrubním systémem. Regulační uzávěry (např. výpustných či energetických
systémů) řídí požadované množství kapaliny. V takových případech je nutné znát závislost
ztrátového součinitele „ ζ “ na jeho otevření, které je dáno např. úhlem natočení uzavíracího
elementu ( )[ ]°α=ζ f  nebo poměrným zdvihem posuvného elementu ( )[ ]maxyyf=ζ  apod.
Především se jedná o ztráty těchto uzávěrů:
•  šoupátka, zpětné klapky, kohouty, ventily a to různých konstrukcí,
•  kulové a klapkové uzávěry (s plnou či protékanou čočkou), používané jako bezpečnostní

uzávěry před hydraulickými stroji (HS),
•  stavidlové uzávěry, hradidla nebo rychlozávěrné tabule, se za provozu HS podílejí na

ztrátách pouze drážkami pro vedení tabulí, neboť za provozu jsou mimo průtočný profil,
•  uzávěry výpustných systémů na konci potrubí, např. segmentové, rozstřikovací aj.,
•  regulační uzávěry, především kuželové s přímočarým pohybem uzavírací jehly aj.

ε) Ztráty dělením nebo stékáním proudů, zahrnují:
•  tvarovky menších průřezů potrubí, např. T-kusy (s úhlem odbočení 90°), odbočky

(různých úhlů odbočení),
•  kalhotové odbočnice různých konstrukcí, např. válcové, kuželové a dále:

! symetrické, u kterých úhel odbočení obou větví je stejný,
! nesymetrické s jednou přímou větví (navazující na směr společné části potrubí) a

s jednou odbočkou různých úhlů odbočení (většinou s úhly 45° a 60°),
•  kulové odbočnice s větším počtem větví, např. kulová odbočnice PVE Č.Váh  o ∅ 5,6 m

má pět větví – jedna společná o ∅ 3,6 m, napojená na přivaděč k HN a čtyři odbočky –
vedoucí ke dvěma Francisovým turbinám (2xFT) a dvěma akumulačním čerpadlům
(2xAČ) o ∅ 2,2 m.
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2) Součinitelé místních ztrát
V singularitách se proud kapaliny odtrhuje od stěn, tvoří se úplavy a podružné proudy,

které v podstatě závisí na struktuře proudění vyvolané danou singularitou. Navíc její dílčí
ztrátová měrná energie se úplně přemění v teplo (jako jev nevratný) až v dostatečné
vzdálenosti za singularitou a to v různé vzdálenosti podle jejího druhu. Proto nelze sestavit
obecný vztah pro výpočet „ ζ “, který by byl použitelný pro jakékoliv instalace. To znamená,
že pro každý druh singularit, na základě experimentálního měření, se stanovují empirické
závislosti, které závisejí především na:

! geometrických parametrech,
! podobnostních kritériích (např. na Re, Fr aj. číslech) a na
! průtokových poměrech (především u odbočnic).

Dále uvedeme jako příklad některé vztahy pro určení součinitelů místních ztrát základních
singularit. Ostatní je nutno hledat v odpovídající literatuře.

a) Ztráty změnou průřezu

•  Ztrátový součinitel náhlého rozšíření průřezu, z potrubí o průřezu „S1“ do nádrže „S2“,
vztažený na rychlost „v1“ v potrubí (S1< S2):

2

2

1

S
S

1 





−=ζ                                                                                                              (7.21)

•  Ztrátový součinitel náhlého zúžení průřezu, z nádrže o průřezu „S1“ do potrubí „S2“,
vztažený na rychlost „v2“ v potrubí (S1 > S2):

2

11





 −
ε

=ζ                                                                                                                (7.22)

kde:  ε … je koeficient kontrakce, např. podle Al´tšula daný vztahem:

        ( )12 SS1,1
043,057,0

−
+=ε                                                                                       (7.23)

•  Ztrátový součinitel pozvolného rozšíření v kuželovém difuzoru:
( )[ ]2

21d SS1k −⋅=ζ                                                                                                  (7.24)

kde:  kd ………je korekční koeficient difuzoru, u kterého „S1< S2“:
                         [ ] 25,1

d )2(tg2,3k ϕ⋅=                                                                                  (7.25)
        tg(ϕ/2) … je tangenta polovičního vrcholového úhlu komolého kužele osové délky „L“:
                          tg(ϕ/2) = (d2−d1)/(2.L)                                                                               (7.26)

•  Ztrátový součinitel pozvolného zúžení v kuželovém konfuzoru:
( )[ ]2

k 11k −ε⋅=ζ                                                                                                       (7.27)

kde:  kk … je korekční koeficient konfuzoru, u kterého „S1> S2“; [kk = f(ϕ)],
         ε …  je koeficient kontrakce podle rov.(7.23),
         ϕ … je vrcholový úhel zúžení konfuzoru:
                  ϕ = 2 . arc tg (ϕ/2) = (d1−d2) / L                                                                       (7.28)
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•  Ztrátový součinitel přechodového kusu
Přechodový kus znamená, že jde o singularitu difuzorového rozšíření nebo konfuzorového
zúžení s různými profily na vstupu a výstupu, u kterých určujeme tzv. ekvivalentní
vrcholový úhel „ϕe“, např.:

! pro přechod kruhového profilu o průměru „d“ na obdélníkový (či čtvercový) profil o
rozměrech „a . b“ (resp. „a . a“ , je-li „a=b“):

     ( ) ( )
L2

dba2
2tg e ⋅

−π⋅⋅
=ϕ                                                                                 (7.29a)

! pro přechod obdélníkového (čtvercového) na kruhový profil:

      ( ) ( )
L2

ba2d
2tg e ⋅

π⋅⋅−
=ϕ                                                                                (7.29b)

Pro difuzorový přechodový kus (S1< S2) lze pro výpočet součinitele použít rov.(7.24), kde:
„ϕ≡ϕe“. Pro konfuzorový přechodový kus (S1>S2) s menší příčnou deformací rychlostního
pole (tzn. s poměrem stran obdélníkového průřezu „b/a<2“), lze použít rov.(7.27).

b) Ztráty změnou směru

•  Ztrátový součinitel kruhového oblouku (hladkého ohybu, kolena):
)b/a(f)d/R(f)(f 321 ⋅⋅δ=ζ                                                                                       (7.30)

kde: f1(δ) …...je první opravný koeficient, závislý na úhlu odbočení „δ“, přičemž pro
„δ=90°“ je „f1=1“,

         f2(R/d) … je druhý opravný koeficient, závislý na křivosti oblouku „R/d“,
         f3(a/b) … je třetí opravný koeficient pro nekruhové profily, závislý jednak na poměru

stran obdélníkového průřezu „a/b“ a také na tom, zda se jedná o velkou nebo
malou křivost oblouku, přičemž pro kruhový a čtvercový profil: „f3=1“ – viz
tab.7.05 .

Tab.7.05  Opravné koeficienty kruhových oblouků z  rov.(7.30) podle Idělčika
δ (°) 20 30 45 60 75 90 110 130 150 180
f1(δ) 0,31 0,45 0,60 0,78 0,90 1,00 1,13 1,20 1,28 1,40

R/d 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2 4 6 8
f2(R/d) 1,18 0,77 0,51 0,37 0,21 0,17 0,15 0,11 0,09 0,07

pro velkou křivost: „R/d ∈<  0,5; 1,5>
a / b 0,25 0,50 0,75 1,0 1,5 2 3 4 6 8

f3(a/b) 1,30 1,17 1,09 1,0 0,9 0,85 0,85 0,90 0,98 1,0
pro malou křivost:  „R/d > 1,5“

a / b 0,25 0,50 0,75 1,0 1,5 2 3 4 6 8
f3(a/b) 1,80 1,45 1,20 1,0 0,68 0,45 0,40 0,43 0,55 0,60

•  Ztrátový součinitel segmentového oblouku
)(fk s δ⋅=ζ                                                                                                                (7.31)

kde:  ks ……je opravný koeficient křivosti oblouku, daný empirickou funkcí „ks=f(R/d)“,
která je platná pro malou křivost „R/d >2“ a pro dílčí úhly segmentů „δs ≤ 20°“,

         f(δ) ….. je hodnota funkce, závislé na úhlu odbočení „δ“ – podle tab.7.06 .
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Tab.7.06  Opravné koeficienty a funkce segmentových oblouků z  rov.(7.31) podle Skaličky
křivost „R/d“ 2 3 4 ≥ 5

koeficient „ks“ 1,23 1,13 1,03 1,0

úhel „δ (°)“ 15° 30° 45° 60° až 90° 180°
funkce „f(δ)“ 0,033 0,065 0,098 0,118 0,138

c) Ztráty v uzávěrech

•  Ztrátový součinitel bezpečnostních uzávěrů VE – pro plné (100%) otevření:
! stavidlové uzávěry …………………………………………… ζ = 0,35 až 0,75
! klapkové uzávěry s plnou čočkou ……………………………. ζ = 0,15 až 0,35
! klapkové uzávěry s protékanou čočkou ……………………… ζ = 0,11
! kulové uzávěry ……………………………………………….. ζ = 0,08 .

•  Ztrátový součinitel regulačních uzávěrů – pro plné (100%) otevření funkčních orgánů.
Regulační uzávěry jsou používány k regulaci průtoku především u výpustných systémů

(např. zavlažovacích, jalových výpustí u VE k přepouštění velkých vod apod.), instalovaných
většinou na konci potrubního řadu. Jedná se hlavně o tyto uzávěry:

! kuželový …………………………………………………….. ζ = 0,8 až 2,0
! rozstřikovací ………………………………………………… ζ = 0,5 až 1,8
! prstencový …………………………………………………… ζ = 1,0 až 1,4
! segmentový ………………………………………………….  ζ = 0,24 .

d) Ztráty dělením (stékáním) proudu

•  Ztrátový součinitel kulové odbočnice
Kulové odbočnice jsou výhodné při větším počtu potřebných větví přivaděče. Například

u přečerpávacího systému PVE Čierný Váh ve třístrojovém uspořádání se šesti soustrojími,
jsou instalovány tři kulové odbočnice na třech samostatných přivaděčích, zajišťujících rozvod
vody vždy ke dvěma turbinám a ke dvěma akumulačním čerpadlům. Znamená to, že každá
odbočnice má pět větví. Na společné větvi vedoucí k HN jsou parametry označeny indexem
„0“ (Q0;S0) a na individuálních větvích  ke dvěma turbinám (2xFT) a ke dvěma čerpadlům
(2xAČ) jsou parametry bez indexu (Q;S).
Ztrátový součinitel kulové odbočnice je závislý na poměru průtoků v individuální a společné
větvi:

( )[ ]0QQf=ζ                                                                                                             (7.32)

! Pro dělení proudu při T-provozu:
− při částečném provozu jedním soustrojím T1 (T2 je mimo provoz),
   tzn. při poměru průtoků „Q/Q0=1“ ……………………………..…….. ζ (T1) = 2,7
− při plném provozu obou soustrojí T1+T2 na společném přivaděči,
   tzn. při poměru průtoků „Q/Q0=0,5“ ……………………………….. ζ (T1,2) = 0,82

! Pro stékání proudů při Č-provozu:
      − detto při částečném provozu Č1 a při „Q/Q0=1“ …………….……… ζ (Č1) = 13,2
      − detto při plném provozu Č1+Č2 a při „Q/Q0=0,5“ …..…………….. ζ (Č1,2) = 2,8
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•  Ztrátový součinitel kalhotové odbočnice
Kalhotové odbočnice (dále KO) se používají především u energetických systémů VE

s větším počtem strojů na společném přivaděči, tzn. pro systémy „sc ≥ 2“. Při třech strojích na
společném přivaděči „sc=3“ jsou v systému dvě KO a při „sc=4“ potom tři KO různých typů.
Jednotlivé typy KO jsou specifikovány poměry průřezů ve společné větvi „S0“, v
individuálních  větvích do přímé větve „S1“ a do odbočky průřezu „S2“: [S0/S1/S2].

Např. v systému „sc=4“ (se čtyřmi stroji na společném přivaděči), budou tři KO těchto typů:
1.KO :  S0/S1/S2 = 4/3/1 ⇒   S0 = (4/3).S1= 4.S2 ; S1=0,75.S0 =3.S2 ; S2 = (1/3).S1= 0,25.S0    (a)
2.KO :  S0/S1/S2 = 3/2/1 ⇒   S0 = 1,5.S1 = 3.S2 ; S1= (2/3).S0 = 2.S2 ; S2 = 0,5.S1 = (1/3).S0    (b)
3.KO :  S0/S1/S2 = 2/1/1 ⇒   S0 = 2.S1 =2.S2 ; S1 = 0,5.S0 = S2 ; S2 = 0,5.S0 = S1                     (c)

Ztrátoví součinitelé KO do přímé větve „ς 1“ a do odbočky „ς 2“, stanovené experimentálně,
jsou všeobecně zpracovávány v závislosti na poměru průtoků do odbočky „Q2“ a ve společné
části před KO „Q0“, tedy:

( )[ ]022;1 QQf=ζ                                                                                                        (7.33)

kde:  Q0 ………je průtok ve společné části přivaděče nebo v mezilehlých částech přivaděče
(mezi dvěma KO), jehož velikost je dána počtem souběžně provozujících
strojů „s ≤ sc“ na společném přivaděči:

                      Q0 = s .Q                                                                                                   (7.34)
        Q2 ≡ Q … je objemový průtok jednou turbínou (čerpadlem) nebo jedním zařízením.

Za předpokladu, že na všech strojích provozujících na společném přivaděči, je stejný výkon
(příkon) „P=konst“, je možné určit poměry průtoků, které přicházejí v úvahu. Např. v případě
systému „sc = 2“ se jedná o tyto poměry:

(Q2 / Q0) = 0     →   tzn. že v provozu je pouze stroj  T1 (T2 je mimo provoz), takže
                                 průtoky:  „Q2=0 ; Q1≡Q=Q0“,
(Q2 / Q0) = 0,5  →   tzn. že v provozu jsou oba stroje T1+T2:  „Q2=Q1≡Q ; Q0=2.Q“,
(Q2 / Q0) = 1     →   tzn. že v provozu je pouze stroj  T2 (T1 je mimo provoz), takže:
                                 „Q2≡Q=Q0 ; Q1=0“.

Součinitelé ztrát v odbočnicích obecně závisí kromě poměru průtoků, příp. rychlostí
„v1/v0 ; v2/v0“, také na úhlu odbočení „ε“, na tvaru přechodových částí (kuželové či válcové),
na konstrukci vnitřních výztuh a především na smyslu proudění (dělení či stékání proudů).
U jednoduchých odbočnic s válcovými odbočkami typu „2/1/1“, lze ztrátové součinitele určit
z postupu podle Idělčika:

! Ztrátový součinitel do přímé větve KO:  − při  „v1/v0=1“      ⇒     ζ1 = 0
                                                                                − při  „v1/v0=0,5“    ⇒     ζ1 = 0,25

! Ztrátový součinitel do odbočky KO:
       ( ) ( ) ( )2

0202
2

022 vvKcosvv2vv1 ⋅−ε⋅⋅−+=ζ                                           (7.35)

kde:  K=f(ε) … je opravný koeficient podle tab.7.07 .

Tab.7.07  Opravný koeficient kalhotové odbočnice z rov.(7.35) podle Idělčika
Úhel „ε (°)“ 15° 30° 45° 60° 90°

K = f(ε) 0,04 0,16 0,36 0,64 1,0
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7.4. Ztrátové konstanty

Celková ztrátová měrná energie daného systému (výpustného, přečerpávacího či
energetického) mezi vstupním „1“ a výstupním profilem „2“, byla v kap.5. definována
vztahem:

( )2vYY 2
CZ2,1Z ⋅ζ=≡                                                                                 viz rov.(5.28)

kde: Cζ … je celkový ztrátový součinitel, zahrnující ztráty třením všech úseků přivaděče „j“
až „n“ a místní ztráty všech singularit systému „(i)“ až  „(m)“,

         v ….je vztažná střední rychlost proudu, měnící se v důsledku změny provozních
podmínek (např. regulací průtoku, kdy Q≠konst), ale také změnami průřezu
v odstupňovaném  potrubí, i když se jedná o ustálené proudění (při Q=konst).

Z uvedeného důvodu vyjádření ztrátové měrné energie pomocí rov.(5.28), není vhodné.
Ztrátová měrná energie se proto v praxi výhodněji vyjadřuje následujícím vztahem:

QQKY ZZ ⋅⋅=                                                                                                         (7.36)

kde:  Q …. je objemový průtok jednoho stroje (jedné výpusti), bez ohledu na počet strojů
(zařízení) instalovaných na společném přivaděči; při ustáleném provozu je
průtok  konstantní i v úsecích s různými průřezy,

         KZ … je výsledná ztrátová konstanta v (m-4), která u systémů „sc ≥ 2“ zahrnuje:
! vliv počtu strojů v provozu na společném přivaděči,
! vliv rozdílných rychlostí v odstupňovaných úsecích potrubí a
! vliv průtokových poměrů při regulačních změnách provozu.

Absolutní hodnota průtoku v  rov.(7.36) umožňuje, např. v  přečerpávacím systému PVE,
respektovat změnu smyslu proudění při T- a Č-provozu  a tedy rozdílné hodnoty „YZ“ pro
uvedené provozy.

Proto budeme dále definovat čtyři specifické ztrátové konstanty, které spolu souvisí a na sebe
navazují, především u systémů se dvěma a více stroji na společném přivaděči, tzn. pro „sc≥2“:

•  Základní ztrátové konstanty (budou dále označeny zkratkou: ZZK), které vyjadřují dílčí
ztráty a to ztráty třením v jednotlivých úsecích a místní ztráty všech singularit daného
systému.

•  Souhrnné ztrátové konstanty (dále pod zkratkou: SZK), které rozlišují úseky se stejnými
maximálně možnými průtokovými poměry.

•  Provozní ztrátové konstanty (dále pod zkratkou: PZK), které vyjadřují vliv počtu strojů
současně provozujících na společném přivaděči.

•  Výsledné ztrátové konstanty (dále pod zkratkou: VZK), vycházející z aritmetického
průměru odpovídajících PZK jednotlivých provozů a to:
! všech částečných provozů „s=konst < sc“,
! a jednoho úplného provozu „s ≡ sc“.
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1) Základní ztrátové konstanty (ZZK)
Jedná se o ZZK tření po délce jednotlivých úseků přivaděče číslo „j“ až „n“ a ZZK

místních ztrát všech singularit číslo „(i)“ až „(m)“.

a) ZZK tření po délce
Dílčí hodnota ztrátové měrné energie tření je dána vztahem:

QQKY jZtj ⋅⋅=                                                                                                         (7.37)

kde:  Q … je průtok definovaný u rov.(7.36), jehož znaménko volíme v souladu s rov.(7.01)
takto:

                  Q<0 → záporná hodnota u výpustných a energetických systémů (tzn. pro směr
proudění z HN do DN; pro T-smysl průtoku),

                  Q>0 →  kladná hodnota u přečerpávacích systémů (tzn. pro směr proudění z DN
do HN; pro Č-smysl průtoku).

         Kj … je ZZK tření v úseku číslo „j“ o průřezu „Sj“:

2
jhj

jj
2
j

j
j SD2

L

S2
K

⋅⋅

⋅λ
=

⋅

ζ
=                                                                                            (7.38)

Pro kruhový profil potrubí o průměru „∅ d“ je hydraulický průměr „Dhj=dj“ a průřez
„Sj=π.dj

2/4“, takže dosazením do rov.(7.38) je patrné, že ztráta třením je přímo úměrná osové
délce potrubí „Lj“ a koeficientu tření „λ j“  a nepřímo úměrná páté mocnině průměru „dj“:

5
j

jj

2j d

L8K
⋅λ

⋅
π

=                                                                                                        (7.39)

b) ZZK místních ztrát
Dílčí hodnota ztrátové měrné energie místní ztráty je dána vztahem:

QQKY )i(j)i(Zm ⋅⋅=                                                                                                   (7.40)

kde:  Kj(i) … je ZZK místní ztráty singularity číslo „(i)“ o vztažném průřezu „Sj“:

2
j

)i(
)i(j S2

K
⋅

ζ
=                                                                                                              (7.41)

Pro kruhový profil potrubí platí:

4
j

)i(

2)i(j d
8K

ζ
⋅

π
=                                                                                                          (7.42)

Poznámka
V praxi se někdy místo ztrátové měrné energie „YZ (J.kg-1)“ používá ztrátové výšky „HZ (m)“.
Potom ZZK tření i místních ztrát „K′ j ; K′ j(i)“ mají rozměr (s2.m-5), tzn. že ve jmenovateli
rovnic (7.38) až (7.42) bude ještě tíhové zrychlení „g“:

2
j

)i(
2
j

j2
ZZ Sg2Sg2

QKH
⋅⋅

ζ
=′

⋅⋅

ζ
=′⇒⋅′= j(i)j K          K                                               (7.43)

•
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2) Souhrnné ztrátové konstanty (SZK)
SZK jsou konstanty příslušných částí přivaděče, ve kterých jsou maximálně možné

průtokové poměry. Odpovídající části přivaděče a příslušné SZK označíme v indexu
římskými číslicemi (… IV, III, II, I), přičemž jejich hodnota bude souhlasit s maximálně
možným počtem strojů „smax“ (bez ohledu zda jsou či nejsou v provozu).

V individuálních úsecích budou SZK označeny „KI“, protože průtok „Qmax≡Q “ jednoho
stroje a tedy „smax=1“. U těchto individuálních úseků bude index s římskou číslicí „I“ doplněn
arabskou číslicí, která bude rozlišovat ke kterému stroji (např. T1, T2, T3) je ztráta určována.

Například mějme systém se třemi stroji na společném přivaděči, tzn. systém „sc=3“, u kterého
budeme určovat tyto SZK:

KIII ;  KII ;  KI1 ;  KI2 ;  KI3

kde: index „III“ … znamená, že jde o společnou část přivaděče, ve které: „smax≡sc=3,
        index „II“ …. zn. že jde o společnou  resp. mezilehlou část mezi odbočnicemi, na kterou

jsou napojeny zbývající dva stroje, takže „smax=2“,
        indexy „I1;I2;I3“ zn. že jde o individuální úseky, vedoucí k jednotlivým strojům, ve

kterých „smax=1“.

Pro souhrnné ztrátové konstanty (SZK) nelze sestavit obecné rovnice. Na základě
principu superpozice ztrát, o kterém bude pojednáno dále, se sestavují rovnice SZK až pro
konkrétní systém a to ze součtu odpovídajících ZZK. K tomuto účelu je nutné nakreslit
schéma potrubního systému, ve kterém se očíslují jednotlivé úseky, jednotlivé singularity a
stroje od HN až po DN, jak je naznačeno na obr.7.03 .

Na základě schéma přečerpávacího systému „sc=2“ z obr.7.03, sestavíme následující rovnice
pro výpočet SZK:

KII = K1 + K2 + K1(1) + K1(2) + K1(3) + K2(4) + K2(5)                                                   (a)
KI1 = K5 + K6 + K5(6.2) + K6(8) + K6(9)                                                                        (b)
KI2 = K3 + K4 + K3(6.1) + K3(7) + K4(8) + K4(9)                                                              (c)

V rovnicích (a) až (c) jsou na pravé straně ZZK, které vyjadřují tyto ztráty:
K1 až K6 … jsou ZZK tření po délce v úsecích číslo „j=1 až 6“, s průřezy „S1 až S6“,

přičemž pro individuální větve k ČT1 a k ČT2 platí: „S3=S5“ a „S4=S6“.
K1(1) až K6(9)  jsou ZZK místních ztrát singularit číslo „(i)=(1) až (9)“ s odpovídajícími

vztažnými průřezy „S1 až S6“, kde:
K1(1) ……… je ZZK vtoku při T-provozu a výtoku při Č-provozu, sing.č.(1),
K1(2) ……… je ZZK rychlozávěru, způsobená drážkami závěrné tabule, sing.č.(2),
K1(3); K2(5); K3(7)  jsou ZZK segmentových oblouků, sing.č.(3;5;7),
K2(4); K4(8); K6(8)  jsou ZZK přechodových kusů, sing.č.(4;8),
K3(6.1) …….. je ZZK odbočnice do přímé větve (proto pomocný index „.1“), sing.č.(6),
K5(6.2) …….. je ZZK odbočnice do odbočky (proto pomocný index „.2“), sing.č.(6),
K4(9) ≡ K6(9) . je ZZK kulového bezpečnostního uzávěru před oběma stroji ČT1,ČT2 pro

plné (100%) otevření, sing.č.(9).

Souhrnné ztrátové konstanty (SZK) jsou podkladem pro určení provozních ztrátových
konstant (PZK), které zahrnují vliv počtu souběžně provozujících strojů na společném
přivaděči.
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3) Provozní ztrátové konstanty (PZK)
U systémů „sc ≥ 2“ (tzn. se dvěma a více stroji na společném přivaděči) je nutné

hydraulické ztráty určovat z hlediska všech možných provozních stavů, které zahrnují:
•  vliv počtu strojů  současně v provozu na společném přivaděči, tzn. že ztráty nutno určovat

zvlášť pro jednotlivé provozy „s=konst“,
•  vliv rozdílných individuálních úseků k jednotlivým strojům, ve kterých ztráty jsou

rozdílné, např. z důvodu různých osových délek potrubí, nestejných počtů singularit, ale
také v důsledku odbočnic, u kterých jsou rozdílné ztráty do přímé větve a do odbočky.

Provozní ztrátovou konstantu označíme
„K(X)“, kde „(X)“ je číselná identifikace,
vyjadřující danou provozní situaci. Tento
obecný číselný kód ukazuje jednak čísla
všech strojů současně v provozu, a jeho
první číslo navíc identifikuje, ke kterému
stroji je ztráta určována.

Například v energetickém systému vodní
elektrárny „sc=3“, tzn. se třemi turbinami
„T1; T2; T3“ na společném přivaděči  a se
dvěmi odbočnicemi „KO1 (typu 3/2/1)“
„KO2 (typu 2/1/1)“,jak je patrné z obr.7.04,
provedeme sestavení obecných rovnic PZK
pro jednotlivé provozy. Definujeme dva
částečné provozy „s=konst<sc“ a jeden
úplný provoz „s≡sc“.

                                                              Obr.7.04  Schéma energetického systému „sc=3“

α)  Částečný provoz „s=1“:
K(X) ≡ K(1) = KIII + KI1                                                                                                                                           (a)
                   K(2) = KIII + KII + KI2                                                                                                                             (b)
                   K(3) = KIII + KII + KI3                                                                                   (c)

Například PZK „K(1)“ z rov.(a), resp. číselná identifikace „(X)≡(1)“ znamená, že v provozu
je pouze turbína „T1“ (turbíny T2 i T3 jsou mimo provoz) a také, že ztráty jsou určovány
k provozujícímu stroji „T1“. Ztrátové konstanty „KIII;KII;KI1,2,3“ jsou odpovídající SZK,
definované v bodě ad.2) této kapitoly.

β)  Částečný provoz „s=2“:
K(X) ≡ K(12) = 4.KIII + KI1                                                                                      (d)
             K(21) = 4.KIII + KII + KI2                                                                             (e)
             K(13) = 4.KIII + KI1                                                                                      (f)
             K(31) = 4.KIII + KII + KI3                                                                                (g)
             K(23) = 4.KIII + 4.KII + KI2                                                                          (h)
             K(32) = 4.KIII + 4.KII + KI3                                                                          (i)
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Například PZK „K(23)“ z rov.(h), resp. číselná identifikace „(X)≡(23)“ znamená, že
v provozu jsou dvě turbíny „T2+T3“ (turbína T1 je mimo provoz) a ztráta je určována ke
stroji „T2“.

Poznámka
Čtyřnásobná hodnota „4.KIII“ v rov.(d) až (i) a „4.KII“ v rov.(h;i) vychází z kinetické měrné
energie „v2/2=(s.Q)2/S2“, ke které je ztráta ve společných úsecích přivaděče vztažena, takže
„s2=4“. Pro úplný provoz, kdy „s≡sc=3“ bude tato konstanta „s2=9“, jak je patrné z rov.(j) až
(l). Konstanta „4.KII“ v rov.(k;l) je dána hodnotou „s2=4“ v úseku mezi odbočnicemi, kde
proudí pouze dvojnásobek průtoku jednou turbínou „2.Q“.

•

γ)  Úplný provoz „s≡sc=3“:
K(X) ≡ K(123) = 9.KIII + KI1                                                                                     (j)
             K(213) = 9.KIII + 4.KII + KI2                                                                         (k)
             K(312) = 9.KIII + 4.KII + KI3                                                                         (l)

Provozní ztrátové konstanty (PZK) pro jednotlivé provozy „s=konst“, jsou podkladem
pro výpočet výsledných ztrátových konstant (VZK).

4) Výsledné ztrátové konstanty (VZK)
VZK pro jednotlivé provozy „s=konst“ vycházejí z aritmetického průměru všech

odpovídajících PZK, obecně:

( ) k
)X(K

K konsts
konstsZ

∑ =
= =                                                                                         (7.44)

kde:  k … je počet možných provozních stavů, resp. počet PZK pro „s=konst“, jejichž
hodnota se liší u jednotlivých systémů „sc=2;3;4…“.

U systému „sc=3“, který byl jako příklad výše uváděn, budou VZK dány těmito vztahy:
ad.α)  pro částečný provoz „s=1“ je hodnota „k=3“:

3
)3(K)2(K)1(K

k
)X(K

K 1s
)1s(Z

++== ∑ =
=                                                                (m)

ad.β)  pro částečný provoz „s=2“ je hodnota „k=6“:
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ad.γ)  pro úplný provoz „s≡sc=3“ je hodnota „k=3“:
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U systémů s jedním strojem na přivaděči „sc=1“, je VZK dána přímo součtem všech ZZK
tření a místních ztrát, takže výsledná ztrátová měrná energie:
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5) Princip superpozice ztrát
Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře není v dostatečné míře řešen vzájemný vliv

singularit řazených za sebou, určujeme celkovou ztrátu daného potrubního systému tzv.
principem superpozice dílčích ztrát, tj. prostým součtem nezávisle zjištěných ztrátových
konstant. Výše uvedený postup řešení hydraulických ztrát, u systémů „sc≥2“, platí za jistých
předpokladů. Předpokládáme mj., že za všech provozních situací jsou výkony či příkony
strojů, provozujících na společném přivaděči, konstantní (P=konst).

Dlouhé přímé potrubí, ve kterém proudění není ničím narušováno, je jedním z mála
zvláštních případů, kdy existuje jednoznačný vztah mezi třecími silami a hydraulickými
ztrátami. Za kteroukoliv singularitou je však tento vztah narušen a k vyrovnání dochází až ve
značné vzdálenosti za ní. Této vzdálenosti říkáme rozběhová dráha „xr“, kde rychlostní pole
a intenzita turbulence odpovídá Re-číslu a relativní drsnosti „kr“.

Rozběhová dráha, na které dojde k vývinu odpovídajícího rychlostního profilu a k realizaci
místní ztráty, je různá podle druhu singularity, např.:
! Rozběhová dráha laminárního proudu v potrubí od vtoku, kdy se vyvine parabolický

rychlostní profil, vychází podle Schillera z poměru „(xr /d) ≥0,025.Re“, takže např. pro
„Re=2.103“ a „d=0,3 m“ ⇒   xr ≥ 50.d ≈ 15 m.

! Rozběhová dráha turbulentního proudu v potrubí od vtoku je kratší a rychlostní profil se
vyvine dříve, což je způsobeno intenzivnějším přenosem hybnosti napříč vrstvami. Podle
Kirstena pro vodu v rozsahu „105< Re ≤ 5.105“ je rozběhová dráha cca „xr ≈ 40.d“.

! Délka úseku, na kterém dochází ještě ke zpětnému proudění za náhlým rozšířením
průřezu, dosahuje hodnoty „(5 až 10).d“, apod.

U hydraulických potrubních systémů (např. u VE, ČS apod.) je mezi singularitami jen
zřídka dostatečná přímá vzdálenost, aby se navzájem neovlivňovaly. V takových případech
nebude výpočet dílčích ztrát principem superpozice přesný. Sumární ztrátová konstanta „KΣ“
určité konfigurace po sobě následujících singularit (např. vtokový objekt tvořený česlicemi,
drážkami hradidel, dělícím pilířem a změnou průřezu) zjištěná jako celek experimentálním
měřením, nebude souhlasit s teoreticky určenou ZZK na základě prostého součtu
odpovídajících dílčích ztrát „ΣK“, takže:

KΣ ≠ ΣK      resp. ζΣ ≠ Σζς                                                                                         (7.46)

Jako příklad, že nerovnost (7.46) platí, lze dokumentovat na ztrátách v kruhových obloucích:
! Pro oblouk s křivostí „R/d=6“ o různých středových úhlech „δ“, platí:

- pro „δ=45°“   → ζ=0,09
- pro „δ=90°“   → ζ=0,16
- pro „δ=180°“ → ζ=0,18

! Pokud bychom z experimentálních podkladů měli k dispozici pouze údaj pro „δ=45°“,
potom principem superpozice dílčích ztrát, bychom určili:
- pro konfiguraci dvou oblouků „δ=2x45°=90°“ → Σζ = 0,18  proti  ζΣ = 0,16
- pro případ čtyř oblouků „δ=4x45°=180°“         → Σζ = 0,36  proti  ζΣ = 0,18 !

U významných staveb se vzájemným vlivem singularit řazených za sebou, věnuje větší
pozornost. Ztráta takové složené singularity se stanovuje měřením na fyzikálních modelech
(vodních či vzduchových).
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Vzájemným vlivem singularit typu „změna průřezu“ napojených v sérii se zabýval
Levin, který uvádí vztah pro mezní délku „Lm“:
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⋅⋅=                                                                                      (7.47)

Je-li délka přímého potrubí mezi přechodovými kusy „L≥Lm“ je vzájemné ovlivnění
zanedbatelné.
Je-li „L< Lm“ realizuje se pouze část měrné energie druhé singularity „Y′Z(i)“, takže:

)i(Z)i(Z YkY ⋅=′                                                                                                            (7.48)

kde:  k … je opravný koeficient (k<1):

                 




 −= ⋅m2,5e
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         e … je iracionální číslo, resp. základ přirozeného logaritmu (e=2,7183…),
        m … je poměrná délka mezilehlého úseku potrubí (mezi přechodovými kusy):

                 1    
L
Lm

m

〈=                                                                                                        (7.50)

Skutečné ztráty určité konfigurace singularit, určené experimentálně měřením na modelu či na
díle, jsou většinou menší než teoreticky vypočtené principem superpozice ztrát a tedy
výsledky jsou na straně větší bezpečnosti. Tuto skutečnost však musí projektant posoudit při
řešení konkrétního díla.
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