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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu 

laboratoře, která je součástí projektové dokumentace. Hlavní částí práce je hydraulický 

okruh s akumulačními nádržemi a jejich vystrojení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Čerpadlo, hydraulický okruh, měrný žlab, laboratoř, měrné objekty.  

ABSTRACT  

This bachelor’s thesis deals with machine-technological design of hydraulic circuit of 

laboratory, which is part of project documentation. The main part of the work is hydraulic 

circuit with storage tanks and their equipment. 
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Pump, hydraulic circuit, measuring flume, laboratory, measurement objects. 
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1. ÚVOD 

Ústav aplikované a krajinné ekologie na Agronomické fakultě Mendelovy 

univerzity v Brně projevil zájem o rozšíření vodohospodářské laboratoře o hydraulický 

okruh s měrným žlabem. Žlab, jenž bude sloužit především pro výuku, bude sloužit 

k demonstraci hydraulických jevů vyskytujících se v přírodě a na vodních dílech. 

V rámci předložené dokumentace bude navržena a posouzena dimenze rozvodného 

potrubí navazujícího na odstředivé čerpadlo, maximální čerpané množství vzhledem ke 

kapacitě měrného žlabu a celková kapacita akumulačních nádrží hydraulického okruhu. 

Pro zpracování projektové dokumentace bude využita fotodokumentace a výkres 

místnosti dle skutečného stavu vypracovaný dle zaměření přímo v místě realizace.  

2. SOUČASNÝ STAV 

Místnost s laboratoří se nachází v 1. NP budovy (viz Příloha 4.1.) Provozně 

ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Místnost má přibližné rozměry 10,3 m 

na délku, 5,8 m na šířku a 4,2 m na výšku. Místnost je prosvětlena velkým oknem v zadní 

stěně o velikosti přibližně (5,5 x 1,8) m (viz Obr. 1). Vstupní dveře jsou umístěny 

uprostřed čelní stěny a mají rozměry (800 x 2100) mm (viz Obr. 2).  

 

Obrázek 1: Okno v zadní stěně místnosti  
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Obrázek 2: Vstupní dveře 

U stropu místnosti prochází vedení vzduchotechniky (viz Obr. 3). Nalevo ode dveří 

při pohledu z chodby se nachází 2 umyvadla a odtokový otvor (vpusť) v podlaze. Pro 

napouštění nádrží hydraulického okruhu bude sloužit vývod vodovodního potrubí s ¾“ 

kohoutem, pro vypuštění pak již zmíněný odtok pod umyvadly s průměrem 1“. Přibližně 

uprostřed místnosti se nachází poklop zakrývající přístup k elektřině a optickým kabelům 

(viz Obr. 4). Po místnosti jsou různě rozmístěny zásuvky s napětím 230 V, na straně, kde 

je uvažováno s umístěním měrného žlabu, je umístěn přívod elektřiny s napětím 400 V, 

5/16 A. 
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Obrázek 3: Vzduchotechnika 

 

Obrázek 4: Poklop v podlaze 
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Obrázek 5: Schéma místnosti 

3. CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace hydraulického 

okruhu měrného žlabu v laboratoři. V uvažovaném prostoru bude umístěn hydraulický 

měrný žlab s nadzemními akumulačními nádržemi z polypropylenu. Z nádrží bude voda 

natékat na odstředivé čerpadlo a následně bude potrubím dopravováno do měrného žlabu. 

V trubní rozvodné síti je taktéž navrženo odbočení do tzv. rezervy, která umožní připojení 

dalších, v prostoru volně stojících, modelů. Na akumulačních nádržích budou umístěny 

podlahové rošty (galerie) pro přístup k měrnému žlabu.  

Seznam příloh bakalářské práce tvoří 6 samostatných dokumentů: 

• průvodní zpráva; 

• technická zpráva; 

• výkresy stávajícího stavu, kde bude hydraulický okruh umístěn; 

• strojně technologické výkresy hydraulického okruhu; 

• hydrotechnické výpočty; 

• seznam strojů a zařízení. 

Výkresová dokumentace měrného žlabu není součástí předložené bakalářské práce. 
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4. POŽADAVKY BUDOUCÍHO UŽIVATELE NA 

HYDRAULICKÝ OKRUH 

Po konzultacích se zástupci Mendelovy univerzity v Brně byly na nově budovaný 

hydraulický okruh stanoveny následující požadavky: 

• hydraulický okruh bude umožňovat napájení měrného žlabu vodou; 

• hydraulický okruh bude vybaven nesklopným žlabem s účinnou délkou 

6,45 m a šířkou 0,36 m; 

• hydraulický okruh bude umožnovat napájení vodou v laboratoři různě 

rozmístěných modelů odbočkou na okruhu označovanou jako rezerva; 

• čerpadlo hydraulického okruhu bude řízeno měničem frekvence, který bude 

instalován v elektrickém rozvaděči; 

• čerpadlo bude možné vyjmout a opravovat bez nutnosti vypuštění nádrží; 

• kapacita měrného žlabu musí být minimálně 35 l/s; 

• průtoky hydraulickým okruhem musí být měřeny s maximální přesností 

s rozsahem hodnot od 1,6 l/s až po ty maximální; 

• hydraulický okruh musí být provozovatelný celoročně; 

• součástí dveří rozváděče bude dotykový displej, který bude sloužit k ovládání 

a vizualizaci všech měřených neelektrických veličin; 

• součástí měřených neelektrických veličin bude sběr dostatečného množství dat 

o průtocích, teplotách a hloubkách v různých místech měrného žlabu, 

akumulačních nádrží a prostorách laboratoře. 

5. HYDRAULICKÝ OKRUH 

Hydraulický okruh s měrným žlabem a nádržemi se bude nacházet na pravé straně 

místnosti blíže k oknu tak, jak je uvedeno na obr. 5. Podél zdi budou umístěny 

4 polypropylenové nádrže, které budou vzájemně propojeny. V pořadí druhé nádrži bude 

nátok do hydraulického okruhu a v nádrži čtvrté budou umístěny otvory na zpětný vtok 

vody z měrného žlabu i z rezervy. Na nádržích je navržena galerie k zajištění přístupu 

studentů ke žlabu z obou stran. Nádrže a jednotlivé komponenty hydraulického okruhu 

se budou do místnosti dopravovat dveřmi a oknem.  

Hydraulický okruh bude tvořen nerezovým ocelovým potrubím DN 100 [1] 

a odstředivým čerpadlem [2] umístěným vedle měrného žlabu. Na potrubí je umístěno 
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odbočení do rezervy a armatury sloužící k obsluze okruhu. Jedná se o klapkové uzávěry, 

průtokoměr a pryžové kompenzátory, které zabraňují šíření vibrací. Uzávěry budou 

ovládány elektropohony a budou řízeny automaticky. Průtok na žlab nebo na rezervu bude 

řízen měničem frekvence. Rezerva slouží pro napájení modelů umístěných mimo měrný 

žlab v prostoru laboratoře. Pro přítok vody zpět do nádrží je na poslední nádrži umístěno 

nožové šoupě. 

Měrný žlab je obdélníkového průřezu s kapacitním průtokem Qkap přibližně 40 l/s. 

Z důvodu úspory místa v místnosti je navržen co nejblíže k nádržím a potrubí je vedeno 

v co největší míře pod ním.  

6. STROJNÍ VYBAVENÍ 

6.1. MĚRNÝ ŽLAB 

Měrný žlab je na hydraulický okruh napojen difuzorem rozšiřující potrubí z DN 

100 na DN 200 [1] z důvodu snížení přítokové rychlosti. Žlab je rozdělen na uklidňující, 

měrnou a odpadní část. V uklidňující části dochází k homogenizaci proudu a ke zklidnění 

hladiny, aby nedocházelo k ovlivnění měření. V měrné části je prostor na umístění 

různých modelů a v části odpadní jsou umístěny drážky pro případné zahrazení odtoku. 

Výška dna žlabu nad podlahou je 1,2 m, délka je 6,45 m. Žlab je navržen jako pevný a 

nesklopný. Stěny žlabu jsou prosklené, aby bylo možné pozorovat hydraulické jevy na 

modelech. 

6.2. ČERPADLO 

V okruhu je navrženo odstředivé čerpadlo FLYGT (viz Obr. 5) [2]. Čerpadlo je 

s trubním vedením spojeno přírubovými spoji [1], k zabránění šíření vibrací jsou mezi 

potrubí a čerpadlo umístěny gumové kompenzátory [3] a čerpadlo samotné je uloženo na 

tlumící pryžové podložce [4]. Maximální čerpané množství Q do žlabu při navržené 

výtlačné výšce Hmax je přibližně 37 l/s. S hodnotou průtoku se bude manipulovat pomocí 

měniče frekvence. 
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Obrázek 6: Odstředivé čerpadlo FLYGT [2] 

6.3. PRŮTOKOMĚR 

Okamžitý průtok systémem bude měřen pomocí magneticko – indukčního 

průtokoměru DN 100 [5] v kompaktní verzi s vyhodnocovací jednotkou.  

 

Obrázek 7: Magneticko – indukční průtokoměr DN 100 [5] 
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6.4. KLAPKOVÉ UZÁVĚRY 

Pro ovládání průtoku a možnosti revize, či opravy jsou na hydraulickém okruhu 

rozmístěny klapkové uzávěry CEREX [6] (viz Obr. 7). Každý uzávěr je ovládán 

elektropohonem REGADA SP 1 respektive SP 2 [7] (viz Obr. 8). Elektropohony budou 

ovládány automaticky z rozváděče hydraulického okruhu nebo ručně za pomocí 

deblokačních přepínačů. Uzávěry je taktéž možné ovládat ručně pomocí ovládacího kola. 

 

Obrázek 8: Klapkový uzávěr CEREX [6] 

 

Obrázek 9: Elektropohon REGADA SP 1 [7] 
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7. ELEKTRO-TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Na hydraulickém okruhu budou rozmístěna různá elektro-technologická zařízení 

pro jeho ovládání a měření příslušných veličin. Všechna zařízení umístěná na okruhu 

budou propojena s rozváděčem. Pro široký rozsah průtoků bude okruh vybaven 

frekvenčním měničem, který bude sloužit k měnění otáček čerpadla a tím i čerpaného 

množství vody v celém rozsahu kapacity měrného žlabu. 

Ovládání hydraulického okruhu bude probíhat z 10“ dotykového displeje na 

rozvaděčové skříni umístěné na měrném žlabu. Displej bude propojen s řídicím systémem 

a bude sloužit i pro zobrazení měřených veličin. Některé z měřených veličin budou 

zobrazovány i na stěně umístěném digitálním displeji. 

Pro provoz bude okruh vybaven následujícími snímači a zařízeními: 

• čerpadlo; 

• klapkové uzávěry; 

• indukční průtokoměr; 

• plovákový snímač hladiny na nátoku do žlabu; 

• ultrazvukové snímače hladiny na začátku a konci žlabu; 

• ultrazvukové snímače hladiny pro libovolné umístění v laboratoři; 

• tenzometrický ponorný snímač hloubky vody v akumulačních nádržích; 

• snímač teploty vzduchu v laboratoři a teploty vody v akumulačních nádržích. 

8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci hydraulického 

okruhu pro Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Hydraulický okruh 

s měrným žlabem bude sloužit ke zkvalitnění výuky a k demonstraci hydraulických jevů 

v předmětech, jako jsou například ochrana vodních zdrojů nebo vodní hospodářství. 

V rámci projektové dokumentace bylo navrženo a posouzeno z hlediska dimenze 

rozvodné potrubí s přívodem na žlab i na rezervu. Čerpadlo bylo navrženo na maximální 

průtočné množství při navržené výtlačné výšce a skladbě potrubí. Hydraulický okruh 

bude ovládán z dotykového displeje na rozváděčové skříni. 
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