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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá oblasťou čerpadiel so skrutkovicovým odstredivým obežným 
kolesom. Vďaka jasným benefitom ako vysoká priechodnosť pevných častíc a vysoká 
účinnosť ide o čerpadlá vyhľadávané v praxi. Napriek tomu, ich výrobe sa venuje nízka 
pozornosť trhu, čomu zodpovedá nedostatok dostupných informácii a výskum na danú tému. 
Cieľom tejto práce je preto návrh hydrauliky odstredivého obežného kolesa skrutkovicového 
tvaru na zadané parametre. Obežné koleso s jedinou obežnou lopatkou bude navrhnuté na 
čerpanie silne znečistených vôd a ťažko čerpaných tekutín. Lopatka bude vyvážená spoločne 
s rotorom, pričom dôraz bude kladený na čo najvyššiu priechodnosť obežného kolesa. Zadané 
parametre sú Q=10 l/s, H=10 m, n=1450 ot/min, pričom pevné prečerpávané častice môžu 
mať veľkosť až 60 mm. Teoretická časť práce zahrňuje dostupnú literatúru na danú tému, 
praktická časť sa zaoberá výpočtami a úpravami smerujúcimi ku konkrétnemu návrhu. 
Parametre návrhov hydraulík boli overované pomocou stacionárnych výpočtov za použitia 
modelu MRF v programe Fluent. Výsledkom práce sú dve možnosti riešenia. 
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Abstract 

This thesis is concerned with the topic of Pumps with crew centrifugal impeller. Thanks to the 
benefits such as free passage and efficiency there are many practical applications of these 
products. Despite this fact there is only few manufacturers dealing with them what results in 
lack of research and available information in the area. In order to fill the gap, this thesis aims 
to propose hydraulic of screw centrifugal impeller to the specified parameters. The impeller 
with a single moving blade will be designed for pumping heavily polluted water and hardly 
pumpable liquids. Blade will be balanced together with the rotor, while the emphasis will be 
placed on the highest free passage of impeller. The theoretical part of the thesis summarizes 
literature on the subject, practical part deals with the calculations and adjustments pointing to 
a concrete proposal. Parameters of designed hydraulics were verified using stationary 
calculations using MRF model in FLUENT. As a results, two possible solutions are offered. 
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ÚVOD 

Pri čerpaní čistej vody je návrh hydraulickej časti čerpadla daný skoro exaktne. Podľa 
empirických vzorcov sa prevedie výpočet hydrauliky, pričom sa dbá na dodržanie 
požadovaných parametrov, najmä na prietok, dopravnú výšku a účinnosť. U kvapalín 
s obsahom pevných častíc (tzv. hydrozmesí)  akými sú napríklad kalové vody,  je však 
potrebné brať do úvahy viaceré parametre. Pri kalových čerpadlách je jedna z najdôležitejších 
požiadaviek spoľahlivosť chodu. Ten však býva často narušený upchávaním čerpadla. 
Problém vedie k odstaveniu čerpadla a jeho následnému vyčisteniu, čo značne zvyšuje 
prevádzkové náklady. Preto je pri návrhu tohto typu čerpadiel dôležitá priechodnosť pevných 
častíc ako na priemer, tak aj na dĺžku. Tá má však zväčša negatívny dopad na vlastnosti 
čerpadla, keďže znižuje celkovú účinnosť zariadenia. 

Výrobcovia čerpadiel riešia tento problém rôzne. Najčastejšie ide o variácie prevedenia 
obežných kolies, kde sú niektoré vlastnosti vylepšené na úkor iných. Napríklad 
typ uzatvorený jednokanál (obr. 2) má vysokú priechodnosť  a dobrú účinnosť, avšak sa 
zanáša. Iný typ - vortex (obr. 1), má veľmi dobrú priechodnosť aj dlhých častíc, no jeho 
celková účinnosť sa reálne pohybuje okolo 30%. Alternatívne sa v posledných rokoch začali 
používať čerpadlá so sekacím zariadením(obr. 4), tie však nie sú vhodné pre všetky aplikácie. 

 

 Obr. 1 Vortex [1]  Obr. 2 Otvorený  Obr. 3 Uzatvorený  

  Jednokanál [2] multikanál [3] 

 

 

 Obr. 4 S rezákom [1]  Obr. 5 Viac-kanál [1]  Obr. 6 Skrutkovica [4] 

Najlepším riešením sa javí skrutkovicové odstredivé obežné koleso (obr. 6), ktoré svojím 
jednolopatkovým prevedením zaručuje čerpanie médií s minimálnou pravdepodobnosťou 
upchávania sa, a zároveň maximálne znižuje možnosť namotania vláknitých látok pri 
relatívne vysokej účinnosti (v rozmedzí 45-80%, v závislosti od veľkosti zariadenia) 
[5].                            
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Vďaka jasným benefitom (vysoká priechodnosť pevných častíc a vysoká účinnosť) je 
čerpadlo so skrutkovicovým odstredivým obežným kolesom v praxi vyhľadávaným riešením. 
Paradoxne, jeho výrobe sa venuje nízky počet výrobcov (napr. Hidrostal, HusVerder, 
Waughan). Zodpovedajúci je nedostatok dostupných informácií a výskumu na danú tému. 

Cieľom tejto práce je preto návrh hydrauliky odstredivého obežného kolesa 
skrutkovicového tvaru na zadané parametre. Obežné koleso s jedinou obežnou lopatkou 
bude navrhnuté na čerpanie silne znečistených vôd a ťažko čerpateľných tekutín. Lopatka 
bude vyvážená spoločne s rotorom, pričom dôraz bude kladený na čo najvyššiu priechodnosť 
obežného kolesa. Zadané sú parametre prietok Q = 10 l/s, dopravná výška H = 10 m, otáčky n 
= 1450/min, pričom pevné prečerpávané častice môžu mať veľkosť až 60 mm. 

Definované parametre boli zvolené na základe reálneho dopytu na trhu. Využitie čerpadla 
bude predovšetkým v čistiarňach odpadových vôd. Predpokladá sa totiž, že v nasledujúcom 
období sa budú stavať čistiarne odpadových vôd pre 1000-15000 ľudí. Pri tejto veľkosti ide 
o prietoky na vstupe do čistiarne pohybujúce sa okolo 10 l/s. Geodetická výška, ktorú je 
potrebné prekonať, je 6 -7 m, čo po pripočítaní strát robí ±10 m. Dostupné čerpadlá majú 
priechodnosť maximálne 45 mm (prevedenie s iným ako skrutkovicovým obežným kolesom) 
pri maximálne 50%-nej celkovej účinnosti, čo je pre potreby trhu nedostačujúce. 

Metódy použité v práci pokrývajú kombináciu postupov. Teoretický návrh hydrauliky 
skrutkovicového čerpadla bude robený pomocou základných vzťahov pre odstredivé čerpadlo. 
Overenie charakteristík čerpadla a prúdenia média v ňom bude prevedené vo výpočtovom 
CFD programe Fluent. Výpočet prúdenia bude stacionárny, pomocou metódy Multiple 
Frameof Reference (MRF). Slúžiť tiež bude na overovanie vplyvov a úprav, ktoré budú 
prevádzané na splnenie zadania. 

Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá sa venuje získavaniu informácii o danej problematike. 
Tie pochádzajú z dvoch typov zdrojov. Prvým sú dostupné informácie poskytované priamo 
výrobcami rozoberaných čerpadiel. Druhým je odborná literatúra zaoberajúca sa danou 
problematikou. 

Druhá časť pristupuje k základnému výpočtu hydrauliky čerpadla. Pre získanie rozmerov 
meridiánového rezu je prevedený výpočet pomocou  základného výpočtu meridiánového rezu 

obežného kolesa odstredivého čerpadla. Zo získaných údajov je navrhnutý prvý meridián 
obežného kolesa, do ktorého je pomocou metódy singularít na troch prúdniciach navrhnutá 
lopatka. Overenie charakteristiky navrhnutej hydrauliky prebieha pomocou CFD výpočtu. 

V tretej časti je prevedená optimalizácia prvého návrhu. Pre deficit dostupných informácií 
pozostáva optimalizácia z testu vplyvu úprav rôznych parametrov čerpadla (dohromady 8 
úprav) na jeho charakteristiku. Výsledkom sú poznatky, ktoré sú aplikované v druhom návrhu 
hydrauliky. 



Energetický ústav, VUT Brno  VUT-EU-ODDI-13303-04-15 

   

13 

Štvrtá časť poskytuje dve ďalšie riešenia, ktoré sú postavené na zmene zadaných parametrov, 
a to zmene priechodnosti a otáčok čerpadla. Záver práce sumarizuje návrhy a predstavuje 
odporúčané riešenie.  

Práca bola vypracovaná v spolupráci s firmou Praktikpump, s.r.o., ktorá zdieľala praktické 
informácie (aktuálna situácia a dopyt na trhu, parametre a pod.). Výsledky práce sú zároveň 
podkladom pre vývoj a výrobu čerpadiel touto firmou. 
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1 SKRUTKOVICOVÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLO 

História čerpadiel s odstredivým  skrutovicovým obežným kolesom siaha do roku 1956. 
Martin Stähle, majiteľ v tej dobre peruánskej firmy Hidrostal, vtedy dostal objednávku od 
peruánskych rybárskych spoločností na navrhnutie čerpadla, s ktorým by bolo možné 
vykladať rybárske člny bez poškodenia prepravovaného nákladu. Úlohu firma splnila 
vyvinutím skrutkovicového tvaru odstredivého obežného kolesa(obr. 1.1), ktorý si následne 
nechala v roku 1961 patentovať [6] [7]. Potenciál týchto čerpadiel rýchlo prekročil rybársky 
priemysel a firma ich ponúkala pre rôznorodé aplikácie. Ďalšej inovácie sa však dočkali až po 
desiatkach rokov. Nový patent na konkrétny tvar skrutkovicového čerpadla predstavil Martin 
Stähle až v roku 2004 [8]. Segment firma ďalej rozvíjala po zlúčení s výrobcom čerpadiel 
Weir. Pod názvom WEMCO spoločne predstavili nový rad 
skrutkovicových čerpadiel pre prečerpávanie vysoko 
abrazívnych zmesí (tzv. bagrovacie čerpadlá) [9].  

Firma Hidrostal bola po dlhé obdobie monopolom v danej 
oblati. Prvá konkurencia na trhu sa objavila v roku 1994, 
keď americká firma Waughan vyvinula vlastný rad 
skrutkovicových čerpadiel na prečerpávanie kalových vôd 
[10][11].  

Hoci výrobcovia publikujú základné komerčné informácie 
o týchto produktoch, akékoľvek detailnejšie informácie 
odhaľujúce know-how sú nedostupné. Žiadne publikácie či 
produktové katalógy nenaznačujú konštrukčné detaily 
týchto čerpadiel. 

Technickú perspektívu sa snaží ponúknuť Hayeard John 
vo svojej práci Technológia skrutkovicového odstredivého 
čerpadla a jej výhody pre čerpanie kalových vôd [12]. 
Porovnaním skrutkovicových a axiálnych odstredivých čerpadiel na použitie pre kalové vody 
dospel k záveru, že dizajn skrutkovicových obežných kolies je vypožičaný od induceru. Podľa 
Gordona inducer býva umiestnený na sacej strane obežného kolesa (o.k.) a zvyšuje odolnosť 
čerpadla voči kavitácii. Pri návrhu induceru sa pritom používa malé množstvo dlhých lopatiek 
(často len jedna) s uhlom opásania 360°, namiesto viacerých, ktoré sú používané aj pri 
skrutkovicových obežných kolesách [12]. 

Hlavnou myšlienkou použitou pri induceri je, že dlhý, hladký prechod kvapaliny kanálom 
čerpadla poskytuje dostatočný čas a priestor pre kolaps vzduchových (kavitačných) bublín 
a pre postupné pridávanie energie. Následne, dlhá lopatka skrutkovicového odstredivého 
obežného kolesa zabezpečuje kvapaline dostatočnú dobu zotrvania na lopatke, vďaka čomu 
stihne vzniknutá para skondenzovať a zároveň je stále plocha lopatky dostatočná pre dodanie 

Obr. 1.1 Prvý patent 
skrutkovicového obežného 

kolesa (1961) [6] 
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energie kvapaline. Pre dosiahnutie minimálneho odparovania kvapaliny je pritom potrebné 
zabezpečiť prechod kvapaliny na lopatku s čo najmenším narušením. Vstup skrutkovicového 
obežného kolesa je oveľa jemnejší ako pri axiálnych obežných kolesách. Z tohto dôvodu 
skrutkovicové obežné koleso zaznamenáva menšie výkyvy vo výkonnosti, čo bolo 
zaznamenané pri axiálnom čerpadle [12]. 

Ďalej Gordon tvrdí, že skrutkovicové čerpadlo je navrhnuté tak, aby bolo prevádzkované 
v rozmedzí prietoku 75%-125% jeho optima, kedy je radiálna sila najnižšia (viď obr. 2.1). Pri 
ostatných prevádzkových bodoch sa podľa jeho zistení zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia 
napríklad ložísk, upchávky, hriadeľa, a pod. Tento záver však vyvracia firma Waughan, ktorá 
tvrdí,  že nimi vyvinuté čerpadlá majú lineárny prírastok výkonu, čo umožňuje ich 
prevádzkovanie vo všetkých bodoch krivky[10]. Je možné predpokladať, že takýto výsledok 
je dosiahnutý mohutnejšou konštrukciou, ktorá odolá aj vyšším radiálnym silám. 

 

Obr. 1.2 Graf radiálneho zaťaženia v závislosti na prietoku vyjadreného podľa jeho optima 
[12] 

Výskumu témy sa venujú viacerí čínsky autori.  Thang Zhong-hua [13] vo svojej diplomovej 
práci tvrdí, že správne navrhnutá lopatka obežného kolesa má vplyv nie len na 
hydrodynamické vlastnosti obežného kolesa, ale aj na zhoršenie prúdenia pevných častíc. To 
podľa neho vedie k vyššiemu opotrebeniu lopatky, zníženiu účinnosti a spoľahlivosti 
zariadenia. Zhong-hua sa vo svojej práci zaoberal ladením lopatky, pričom sa mu podarilo 
dospieť k zvýšeniu účinnosti oproti existujúcemu prototypu až o 9,28% [13]. 

Numerické analýzy radiálneho a axiálneho ťahu v skutkovicových odstredivých čerpadlách je 
názov publikácie skupiny vedcov okolo WeiHan-a [14]. Ich snahou bolo popísať prúdenie 
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kvapaliny v čerpadle z hľadiska pôsobiacich síl (radiálny, axiálny ťah). Výskum je založený 
na predpoklade, že vďaka svojmu asymetrickému tvaru obežného kolesa môže dôjsť 
v čerpadle ku značných fluktuáciám síl (ťahov), čo môže mať veľký vplyv na tolerancie 
a spoľahlivosť ako ložísk, tak aj mechanických upchávok [14]. 

Axiálnymi silami a ich vplyvom na lopatku obežného kolesa sa zaoberal aj Cheng a kol. [15]. 
Vo svojom článku sa snažili nájsť spôsob, ako efektívne vyrovnávať axiálne sily pomocou 
dvojzložkového CFD výpočtu. Po prevedení testu s balančným (vyrovnávacím) kotúčom s 
rôznym počtom výtlačných lopatiek zistili, že balančný kotúč má značný vplyv na 
vyrovnávanie axiálnej sily. S rôznym počtom výtlačných lopatiek sa im podarilo nie len 
zmeniť veľkosť axiálnej sily, ale dokonca aj zmeniť jej smer. Z toho vyplýva, že existujú isté 
optimálne hodnoty pre počet a šírku lopatiek pre vyrovnanie axiálnej sily. Cheng a kol. ďalej 
dokázali, že axiálna sila rastie so zvyšujúcim sa objemom pevných frakcií v médiu [15]. 

Všetky spomenuté publikácie sa zaoberali výskumom už navrhnutého zariadenia. Nejestvuje 
však dostupná literatúra, ktorá by popisovala návrh takéhoto zariadenia. Preto bude táto práca 
vychádzať zo vzťahov pre návrh odstredivého čerpadla (primárne radiálneho) a pomocou 
nasledujúcich úprav bude prevedená adaptácia na požadované parametre. 
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2 ZÁKLADNÝ VÝPO ČET MERIDIÁNOVÉHOREZU 
OBEŽNÉHO KOLESA ODSTREDIVÉHO ČERPADLA 

V odborných článkoch zaoberajúcich sa danou problematikou nebol nájdený návod, ako by sa 
malo postupovať pri návrhu skrutkovicového odstredivého čerpadla. Všetky sa zaoberali 
výskumom už navrhnutých zariadení. Preto pre prvý návrh rozmerov obežného kolesa je 
použitý základný výpočet meridiánového rezu obežného kolesa odstredivého čerpadla, kde sú 
zistené základné rozmery obežného kolesa. Pri vypočítaných parametroch je ale potrebné brať 
do úvahy fakt, že tento návrh obsahuje aj empiricky získané vzťahy, ktoré platia 
predovšetkým pre odstredivé čerpadlá stredných špecifických otáčok ns s priemerne 5-7 
lopatkami obežného kolesa. Tu je možné zaznamenať rozdiel so zariadením, ktoré je 
predmetom práce, keďže to je obežným kolesom s jednou lopatkou. Preto je pravdepodobné, 
že niektoré empirické vzťahy (napríklad Weisser-ova Kappa) nebudú presne platiť pre toto 
prevedenie. 

Zadané parametre: 

Q = 10 l/s  prietok 

H = 10 m  dopravný výška 

n = 1450 ot/min otáčky 

d = 60 mm  priechodnosť 

Cieľom práce je výpočet počítajúci s danými parametrami pri dosiahnutí čo najvyššej 
účinnosti. Existuje predpoklad, že pri daných parametroch by mala byť celková účinnosť ηc 
zariadenia nad hodnotou 50%. 

Pri výpočtoch rozmerov obežného kolesa bude používaný prietok zvýšený o 15% od 

návrhového. Dôvodom sú objemové straty, ktoré sa v čerpadle budú nachádzať. 

2.1 Výpočet špecifických otá čok 

Špecifické otáčky sú meradlom rýchlobežnosti čerpadla a vyjadrujú počet otáčok, ktoré by 
čerpadlo geometricky podobné danému pri dopravnej výške H=1m, vzťahujúce sa na prietok 
Q v l/s, dodávalo užitočnú výkonnosť Ne= 1 ks (strojného koňa) = 0,75 kgm/s [15]. Do 
vzorca sa dopĺňa prietok Q v m3/s, dopravná výška H v m a otáčky stroja n v ot/min, a ten má 
tvar 

�� = 3,65 ∗ �√
 ∗ � �√
 
 

(2.1.1) 



Energetický ústav, VUT Brno  VUT-EU-ODDI-13303-04-15 

   

18 

�� = 3,65 ∗ 1450√10 ∗ �0,01√10 

�� = 	94,12. 
Podľa Erhatovho diagramu pre odstredivé čerpadlá by sa celková účinnosť zariadenia mala 
pohybovať okolo hodnoty 67,5%. 

2.2 Výpočet výstupného priemeru obežného kolesa D 2 

Vzťah pre výpočet výstupného priemeru obežného kolesa je definovaný ako 

�� = ��2 ∗ � ∗ � => �� =	 ��� ∗ �		,  

(2.2.1) 

avšak pre získanie priemeru o.k. D2 bolo potrebné najskôr vypočítať ďalšie neznáme pre 
dosadenie do tohto vzorca. Preto boli v nasledujúcich krokoch prevedené výpočty potrebné 
pre získanie všetkých hodnôt. 

2.2.1 Výpočet hydraulickej účinnosti 

Z Erhartovho diagramu bola odhadnutá celková účinnosť ��v závislosti na vypočítaných 

špecifických otáčkach��. 
�� = ��� − (2 ÷ 3)% 

�� = �0,675 − 0,025 

�� = 79% 

(2.2.1.1) 

  

Z dôvodu výpočtu kalového čerpadla, v ďalších výpočtoch bola uvažovaná hydraulická 
účinnosť 69%. 

2.2.2 Výpočet korekčnej konštanty  podľa Weisser-a 

Pri prvom výpočte bol použitý výstupný uhol lopatky $� = 30°. Ako bude popísané neskôr, 
táto hodnota sa ukázala ako nadsadená, prehnaná. Za počet lopatiek bola dosadená hodnota 1. 

& = 1,01 − 0,395 + 0,457 ∗ sin $�√+  

& = 1,01 − 0,395 + 0,457 ∗ sin 30√1  

& = 0,387 

(2.2.2.1) 
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Vypočítaná hodnota je na prvý pohľad relatívne nízka. To znamená, že vzniká veľká deviácia 
prúdu, čo vo výsledku naznačuje nižšiu účinnosť. Tento vzťah avšak platí hlavne pre obežné 
kolesá s väčším počtom lopatiek. Preto existuje možnosť, že pri ďalšom používaní tohto 
vzťahu by bolo potrebné spätne overiť jeho platnosť a v prípade potreby upraviť 
v empirickom vzťahu pre výpočet konštanty . 

2.2.3 Výpočet konštanty km2 pre výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti cm2 

Pre získanie návrhovej výstupnej meridiánovej rýchlosti -.�bolo potrebné v prvom rade 
získať hodnotu konštanty km2, ktorá sa v danom vzťahu (2.2.4.1) nachádza. Pri výpočte tejto 
konštanty boli použité špecifické otáčky vypočítané zo vzťahu (2.1.1). 

 

/.� =	−0,001809 + 0,001213 ∗ �� − 1,8 ∗ 1001 ∗ ���	, /.� =	−0,001809 + 0,001213 ∗ �� − 1,8 ∗ 1001 ∗ ���	, /. = 0,0964	 
 

(2.2.3.1) 

2.2.4 Výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti cm2 

Na výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti bol použitý empirický vzťah, v ktorom bola 
použitá hodnota konštanty km vypočítaná v kapitole 2.2.3 

-.� = /.� ∗ �2 ∗ 2 ∗ 
	, 
-.� = 0,0964 ∗ �2 ∗ 9,81 ∗ 10	, 

-.� = 1,3534 .		 

 

(2.2.4.1) 

2.2.5 Výpočet výstupnej obvodovej rýchlosti 

Vzťah pre výpočet výstupnej obvodovej rýchlosti bol odvodený z Eulerovej čerpadlovej 
rovnice, respektíve jej Stodolovej korekcie, ktorá bola prepísaná do kvadratického tvaru 

& ∗ ��� − -.� ∗ 1tan$� ∗ �� − 2 ∗ 
�� = 	0		.  

(2.2.5.1) 

Tvar riešenia dvoch koreňov kvadratickej rovnice je nasledujúci: 

��07,� = −8 ± √8� − 4AC2< 	, 
pričom riešenie konštánt A, B a C nadobúda hodnoty: 

< = 	& = 0,387,  

 

(2.2.5.2) 
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8 = 	− �=>?@AB> = −2,339,  

C =− C∗DEF = −142,174   . 

 

 

  

Hodnoty oboch koreňov po výpočte navrhovanej uhlovej rýchlosti sú teda: 

��07,� = −8 ± √8� − 4AC2<  

��07,� = 2,339 ± �(−2,339)� − 4 ∗ 0,387 ∗ (−142,174)2 ∗ 0,387 	, 
 

 

 

 

 

��07 = 22,44ms , 
��0� = −16,39ms . 

 

(2.2.5.3) 

Koreň so zápornou hodnotou je nesprávny, preto sa v nasledujúcich výpočtoch počíta 
s hodnotou unášavej rýchlosti na výstupe 22,44 m/s. 

2.2.6 Výpočet priemeru obežného kolesa D2 

Vzťah pre výpočet priemeru obežného kolesa bol odvodený zo vzťahu pre uhlovú rýchlosť 

�� = 2 ∗ � ∗ � ∗ ��	,	 (2.2.6.1) 

kde výsledný tvar vzorca bol 

�� = ��2 ∗ � ∗ � => �� =	 ��� ∗ �	, 
�� =	 �� ∗ �	, �� = 0,3	3	. 

 

 

(2.2.6.2) 

2.3 Výpočet výstupnej šírky kanálu obežného kolesa b 2 

Pre výpočet výstupnej šírky kanála bol použitý vzťah 

� = H ∗ I => I = �-.	,	  

(2.3.1) 

z ktorého bol použitý výsledný tvar 
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J� = �-.� ∗ � ∗ �� 
J� = 0,01151,35 ∗ � ∗ 0,3 

J� = 0,00853. 

(2.3.2) 

2.4 Výpočet vstupnej šírky kanála obežného kolesa b 1 

Vzťah pre výpočet vstupnej šírky obežného kolesa bol podobne ako pri výstupnej šírke 
odvodený z (2.3.1) a má tvar 

J7 = �-.7 ∗ � ∗ �7		.  

(2.4.1) 

Vstupný priemer obežného kolesa r1 bol odhadnutý na hodnotu 34 mm. Meridiánová rýchlosť 
na vstupe do lopatky cm1bola vypočítaná v nasledujúcej podkapitole 2.4.2. Po dosadení týchto 
hodnôt bola získaná hodnota šírky obežného kolesa na vstupe lopatky b1 

J7 = 0,01152,24 ∗ � ∗ 0, J7 = 0,0243	. 
 

(2.4.2) 

2.4.1 Výpočet konštanty km1 pre výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti cm1 

Pre získanie návrhovej vstupnej meridiánovej rýchlosti -.7	bolo potrebné v prvom rade 
získať hodnotu konštanty km1, ktorá sa v danom vzťahu (2.4.2.1) nachádza. Pri výpočte tejto 
konštanty boli použité špecifické otáčky vypočítané zo vzťahu (2.1.1). 

/.7 = 	0,12 + 0,5617 ∗ (8,2372323 ∗ 100K�� − 0,041)L,M /.7 = 	0,12 + 0,5617 ∗ (8,2372323 ∗ 100K ∗ 94,12 − 0,041)L,M /.7 = 0,16	 
(2.4.1.1) 

2.4.2 Výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti cm1 

Na výpočet výstupnej meridiánovej rýchlosti bol použitý empirický vzťah, v ktorom bola 
použitá vyššie vypočítaná hodnota konštanty km1 (2.4.1.1) 

-.7 = /.7 ∗ �2 ∗ 2 ∗ 
 

-.7 = 0,16 ∗ �2 ∗ 9,81 ∗ 10 

-.7 = 2,24	3/4		 
 

(2.4.2.1) 
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3 NÁVRH LOPATKY 

Lopatku obežného kolesa je možné vyrobiť dvomi spôsobmi. Prvým je odlievanie, ktoré 
umožňuje navrhnúť a vyrobiť ideálny stav lopatky. Pre tento spôsob bude používaný návrh 
pomocou metódy singularitných výpočtov, ktorý bude vysvetlený v tejto kapitole. Druhým 
spôsobom je výroby lopatky zváraním, ktoré je jednoduchšou cestou výroby. V takomto 
prípade by lopatka bola tvorená rovným plechom, ktorý by bol orotovaný okolo nosného 
disku. Pre potreby tejto práce budú používané oba tvary lopatiek. 

3.1 Radiaxiálna lopatková mriežka 

Táto kapitola sa zaoberá dvojrozmerným riešením prúdových pomerov v obecnom kolese 
hydrodynamického stroja. Obežné koleso (či už rotujúce alebo stojace) môžeme rozdeliť na 
prvkové a položiť predpoklad, že v každom prvkovom kolese je možné nahradiť skutočné 

prúdenie prúdením po prúdovej ploche I̅, a to s dostatočnou presnosťou pre ďalší výpočet 

(obr. 3.1). Plocha I̅ je vo vnútri  prvkového kolesa. Je definovaná ako plocha, cez ktorú voda 
nepreteká, ale vektory rýchlosti sú na ňu kolmé. Tieto podmienky spĺňa napríklad plocha 
nosného a krycieho disku. [16] 

 

Obr. 3.1 Znázornenie prúdovej plochy PQ [16] 

Pri výbere metódy výpočtu je potrebné brať do úvahy fakt, že v obecnom radiaxiálnom kolese 
je šírka prvkového kolesa b medzi bodmi 0 – 3 premenlivá (viď Obr. 3.1). Je logické, že 
zvolená bola metóda singularitných výpočtov, pretože len prostredníctvom nej sme schopní 
tento problém správne modelovať. Pre komplikovanosť problému nebolo použité priame 
singularitné riešenie, ale zjednodušenie, ktoré spočíva v konformnej transformácii prúdovej 
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plochy I̅ do Gaussovej roviny R. V nej boli riešené rýchlostné pomery, ktoré boli následne 

prevedené späť do plochy I̅ [16]. 

3.2 Konformná transformácia 

Ako bolo povedané v predchádzajúcej kapitole, prevedená bola konformná transformácia 

prúdovej plochy I̅ do Gaussovej roviny R  s označením R = S + T� (viz Obr.2). Ako môžeme 

vidieť na obrázku nižšie, ďalej bola zavedená na prúdovej ploche meridiánová súradnica  U 

a uhlová súradnica V. Pri konformnej transformácii prešiel meridiánový smer (smer súradnice U) z plochy I̅  na osu S transformovanej roviny R a obvodový smer (smer súradnice � ∗ V ) 

plochy I̅odpovedal smeru osi TȠ transformovanej roviny R. 

 

Obr. 3.2 Schéma konformnej transformácie [16] 

Základnou vlastnosťou konformného zobrazenia je zachovávanie uhlov. Ku výpočtovému 

zadefinovaniu tejto vlastnosti bol na ploche I̅ zvolený obdĺžnik ABCD so stranami (XU; � ∗ XV) (Obr.3.2), ktorému v Gaussovej rovine zodpovedá rovnako značený obdĺžnik so 

stranami (XS ; X�). V oboch prípadoch je možné povedať, že pre uhol α platí: 

Y2Z = �(U) ∗ XVXU = X�XS		,  

(3.2.1) 

pričom polomer r je braný ako funkcia nezávislej premennej U [16]. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou konformného zobrazenia je zachovávanie pomerov 

elementárnych dĺžok na plochách I̅ a R. Pomer týchto plôch je funkciou polohy. Pre obecný 
bod A platí 

[(<)=XSXU =XU�(U)∗XV , (3.2.2) 

Ak polomer elementárnych dĺžok [(<) je funkciou U a zároveň U, prostredníctvom polomeru �(U), a uhlu V, potom musí platiť, že závislosť � = �(V) bude lineárna: X�dφ = ^	.  

(3.2.3) 
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Zo vzťahu (2.13) bol odvodený vzťah pre súradnicu �: 

� = ^ ∗ V + /7	,	 
 

(3.2.4) 

a zo vzťahov (2.2.2) a (3.2.3) vzťah pre súradnicu S, a to: XSXU 	= XU�(U) ∗ XV = �̂ 	, 
XS = 	 �̂ XU => 	S = ^ _ XU�(U)

`
`a

		, 
 

 

 

(3.2.5) 

po rozšírení dostávame vzťah: 

S = ^ _ XU�(U)
`b
`a

+ ^ _ XU�(U) = / + 	^ _ XU�(U)
`
`b

`
`b

.  

(3.2.6) 

Pri stanovovaní konštanty K bola využitá vzájomná poloha profilov, ktoré sú rozložené 

rovnomerne na plocheI̅. Ich vzájomný uhol pri počte N lopatiek obežného kolesa je 

stanovený ∆V = �de . Na docielenie mreže ekvivalentných profilov s roztečou t v Gaussovej 

rovine, boli do vzťahu (3.2.4) dosadené súradnice dvoch susedných lopatiek  

� = ^ ∗ V + /7	,	 
� + Y = ^ fV + 2�g h + /7. 

 

 

 

(3.2.7) 

Pri odpočítaní prvej rovnice od druhej dostávame konštantu K: 

Y = ^ 2�g => ^ = gY2� 
 

(3.2.8) 

Zo zvolenej polohy mriežky v Gaussovej rovine R vyplynula integračná konštanta /7. Pre 
získanie hodnoty tejto konštanty bolo potrebné zvoliť referenčný profil, na ktorom bolo 
skúmané prúdenie. Ako je možné vidieť na (Obr.3.3), nábežná hrana (bod 1) na prúdovej 

ploche I̅ má súradnicu V7 = 0 a súradnicu �7 = 0 v rovine S [16]. 

0 = ^ ∗ 0 + /7 => /7 = 0	,	 (3.2.9) 

Následne rovnica pre � dostala tvar 
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� = gY2� V		.	  

(3.2.10) 

 

Následne bolo potrebné získať priamu mriežku o hĺbke h, ktorá bola umiestnená symetricky 

ku osiT� (viď. obr.3.3). To znamená, že pre S = − �� je U = U7 (nábežná hrana). A teda podľa 

vzťahu (2.1.6) pre tento bod profilu platí 

 

Obr. 3.3 Priama mriežka v konformnom zobrazení o hĺbke h [16] 

−ℎ2 = / + 	^ _ XU�(U)
`b
`b

=> / = −ℎ2. 
 

 

(3.2.11) 

Po dosadení práve odvodenej konštanty k a K z (3.2.8) do (3.2.6) získavame pre súradnicu S 
S = ^ _ XU�(U) − ℎ2

`
`b

= gY2� _ XU�(U) − ℎ2
`
`b

.  

(3.2.12) 

 

Výraz (2.1.12) bol nasledovne upravený dosadením súradnice S = S� = �� do tvaru 
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S� = ℎ2 = gY2� _ XU�(U) − ℎ2
`>
`b

	.  

(3.2.13) 

 

Ďalej bola zadefinovaná konštanta mriežky 

j = _ XU�(U)
`>
`b

		,	  

(3.2.14) 

podľa čoho z (3.2.13) vyplynul vzťah pre hĺbku mriežky 

ℎ = gY2� j		,	  

(3.2.15) 

a z neho vyjadrená konštanta 

^ = gY2� = ℎj		,	  

(3.2.16) 

ktorá bola dosadená do (3.2.12) pre súradnicu  S 
k = lmno _ pqr(q) − ns

q
qn

t. 
 

 

(3.2.17) 

Pre súradnicu � bol vzťah (3.2.10) upravený analogicky 

u = lo 	v		.	 (3.2.18) 

Vzťahy (2.1.17) a (2.1.18) boli dané do logickejších tvarov ako predchádzajúce (3.2.12) a 

(3.2.10), a sú konečnými vzorcami pre výpočty súradníc Sa � pri konformnej transformácii 
v Gaussovej rovine. 
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3.2.1 Transformácia na kužeľovú prúdovú plochu 

Pri výpočte súradnice S  v 
konformnej transformácii 
vzniká najčastejšie problém 
pri popísaní ako konštanty 
mriežky a, tak aj samotného 

integrálu XU. Tento integrál sa 
nedá vyriešiť analyticky 
v každom prípade. Napríklad 

pri tvaroch kriviek polynómov 
vyšších radov je integrál 
natoľko komplikovaný, že ostáva len numerické riešenie. Pri nami navrhovaných tvaroch 
nosného disku, ide hlavne o kužeľové plochy a plochy popísané polynómom tretieho rádu. 
(Obr.3.4) 

Pri kužeľovej prúdovej ploche meridiánová súradnica U nadobúda tvar priamky. Preto pre 
polomer r bol definovaný vzťah 

� = /w + x		. (3.2.1.1) 

Vo vzťahu (3.2.1.1) sa nachádzajú dve neznáme k a q. Ak zadáme podmienku w = w7 
a pritom w7 = 0 (viď. Obr.3.5),  

�7 = x	. (3.2.1.2) 

Pri spätnom dosadení konštanty q do vzťahu (3.2.1.1) 
bola získaná aj druhá neznáma k 

/ = Y2Z	. (3.2.1.3) 

Pre uhol Z platí 

Y2Z = �� − �7w� − w7	. (3.2.1.4) 

Získané konštanty k a q boli následne doplnené do 
vzťahu (2.2.1)  

� = Y2Z + �7		. (3.2.1.5) 

 

Elementárny úsek meridiánovej súradnice XU má tvar 

XU = �Xw� + X��		, (3.2.1.6) 

po dosadení a úprave bol získaný nový tvar  

Obr. 3.4 Tvary používaných nosných diskov 

Obr. 3.5 Grafické vyobrazenie  
súradnice σ 
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XU = �Xw� + Y2Z�Xw� = �1 + Y2Z� ∗ Xw.	 (3.2.1.7) 

 

Meridiánová súradnica U je teda  

U = �1 + Y2Z� ∗ w.	 (3.2.1.8) 

Odvodený vzťah pre meridiánovú súradnicu bol dosadený do (3.2.14) pre zistenie konštanty 

a, pričom w7 = 0 

j = 	_ �1 + Y2�Z	 ∗ Xw/w + x
y>
L

=	�1 + Y2�Z	 ∗ 	_ Xw/w + x
y>
L

		.  

(3.2.1.9) 

Po dosadení substitúcie do tohto vzťahu 

/w + x = z																							Xw = 1/ ∗ Xz 

/ ∗ Xw = Xz, 

 

 

a následnej úprave a dosadení k a q bol získaný vzťah pre výpočet konštanty a v tvare 

j = 		�1 + Y2�Z	 ∗ 	_ 7{ ∗ Xzz
y>
L

= 1/ ∗ �1 + Y2�Z	 ∗ |�z ∗ }/w� + xx
= 1/ ∗ �1 + Y2�Z	 ∗ |� /w� + xx = n~ ∗ �n + ~s ∗ ��~�s + rnrn 			.	 

 

 

(3.2.1.10) 

S predchádzajúcimi úpravami súradnica ξ nadobudla tvar 

k = 	lmno _pqr
q

qn
− nst = lmno_�n + ��s�	 ∗ p�~� + �

�
�

− nst		. 
 

(3.2.1.11) 

Pre úplné analytické riešenie ostalo vyriešiť už len jeden integrál  

_�1 + Y2�Z	 ∗ Xw/w + x
y
L

= �1 + Y2�Z	 ∗ 1/ ∗ |� /w + �7�7 =	1/ ∗ �1 + /� ∗ |� /w + �7�7 	.	  

(3.2.1.12) 

Nesmie sa pritom zabudnúť, že celé odvodenie platí za podmienky ξ = ξ(x). 
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3.2.2 Transformácia na obecnú prúdovú plochu 

Pre neparametrické tvary prúdnic, bolo použité numerické riešenie pre výpočet súradnice S	. 
Na prúdnicu boli symetricky rozložené body (najčastejšie 26) a každý bol definovaný 
súradnicou x a r. Nasledovne bol popísaný element súradnice σ tvarom 

∆U � ��w��7 � w�!� ' ����7 � ��!�		. (3.2.2.1) 

Po doplnení vzťahu (3.2.2.1) do konštanty a, bol pre ňu získaný vzťah 

j � _ XU
��U!

`>

`b
		,	 

 

 

j � f1�7 '
1
��h

1
2∆U ' f

1
�� '

1
��h

1
2∆U '⋯'⋯' f 1

��07 '
1
��h

1
2∆U		.	

 

(3.2.2.1) 

	  

Po doplnení týchto vzťahov do (3.2.17) bolo možné vypočítať súradnicu S	. 
3.3 Návrhový spôsob tvaru lopatky odstredivého obež ného kolesa 

Z rôznych druhov návrhových ciest bol vybratý Návrh Y2$̅ kvadratický na súradnici ξ 

s definíciou Vmax, hlavne pre jeho možnosť definovať uhol opásania. Ide o veľmi dôležitú 
vlastnosť, pretože pri návrhu jednolopatkového obežného kolesa musí byť hodnota uhla 
opásania minimálne 360°. Dôvodom je uzatvorenie kanála čerpadla, aby sa kvapalina 
nevracala späť.  

 

Obr. 3.6 Schéma profilu v konformním zobrazení [17] 

Na začiatku bola potrebná definícia doplnkového uhla	$ 

$̅ � 90° � 	$		. 
Pre doplnkový uhol $ taktiež platí vzťah (viď Obr. 3.6 ) 
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X�
XS � Y2ß � jS� ' JS ' -  

(3.3.1) 

Pri dosadení vstupnej s výstupnej okrajovej podmienky do vzťahu (3.3.1) dostávame rovnice 

S � �ℎ2ß = ß7																			Y2ß = j ℎ�2 − J ℎ2 + - 
S = 				 ℎ2 ß = ß�																			Y2ß = j ℎ�2 + J ℎ2 + -		, 

 

(3.3.2) 

 

(3.3.3) 

tie boli od seba odčítané 

Y2ß7 − Y2ß� = −Jℎ	.   (3.3.4) 

Zo vzťahu (3.3.4) bola získaná prvá konštanta b 

J = 				 Y2ß� − Y2ß7ℎ 	.   (3.3.5) 

Pri sčítaní vzťahov (3.3.2) a (3.3.3) bola získaná prvá rovnica, v ktorej sa nachádzajú obe 
neznáme konštanty a a c 

1.															Y2ß7 − Y2ß� = 2j ℎ�4 + 2- = j ℎ�2 + -		.  

(3.3.4) 

Pre získanie druhej neznámej c a získanie celkového riešenia návrhu lopatky bolo potrebné 
previesť integráciu vzťahu (3.3.1) v tvare 

_X� = _(�
0F>

E
Ea

jS� + JS + -)XS		,  

(3.3.5) 

z čoho vznikol vzťah pre súradnicu � 

� = j S�3 + J S�2 + -S + X		.  

(3.3.6) 

Po integrácii vznikla integračná konštanta, ktorej hodnota bola získaná dosadením počiatočnej 

podmienky	� = �L ,  S = − �� 
�L = j ∗ 13 ∗	f−ℎ2h

� + J 12 ∗ 	f− ℎ2h
� + - f−ℎ2h + X 

X = �L jℎ24
� − Jℎ8

� + - ℎ2. 
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(3.3.7) 

 

Po dosadení integračnej konštanty d do vzťahu (3.3.6) vzniká nový tvar pre súradnicu � 

� � j �S�3 ' ℎ24
�� + J �S�2 + ℎ8

�� + - fS + ℎ2h + �L		.  

(3.3.8) 

Vďaka druhej podmienky v tvare  � = �.�y ,  S = �� vznikla z (3.3.8) druhá rovnica, v ktorej 

sa nachádzajú neznáme a a c 

2.																� = j ℎ12
� + -ℎ + �L		.  

(3.3.9) 

Zo známych doplnkových uhlov ßs, ßn a uhlov opásaniaV.�y	bola určená konštanta b. 
Z dvoch rovníc o dvoch neznámych (3.3.4) a (3.3.9) zas konštanty a a c. 

Je dobré poznamenať, že uhly V majú byť počítané v radiánoch	�.�y = V.�y ��  a ηL = 0		. 
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4 VÝPOČET CHARAKTERISTÍK A PRÚDENIA V ČERPADLE 

V nasledujúcej kapitole sú vysvetlené všetky nastavenia, ktoré je potrebné previesť pre 
získanie výpočtov prúdenia vypočítaných hydraulík a ich charakteristík.  

4.1 Tvorba modelu 

Model čerpadla bol tvorený v programe Solid-Works, kde po príkaze „Combine“ bola získaná 
hydraulická časť zariadenia potrebná pre výpočet prúdenia v CFD programe. Pri tomto tvare 
hydrauliky nebolo možné použiť žiadnu symetriu, preto bolo teleso počítané ako celok. 

 

Obr. 4.1 Získanie hydraulickej časti čerpadla pre CFD výpočet 

4.2 Tvorba výpo čtovej siete 

Tvorba výpočtovej siete je jeden z najdôležitejších krokov pre získanie správnych výsledkov, 
ktoré budú čo najdôveryhodnejšie popisovať reálny stav. Výpočtová sieť má značný vplyv na 
konvergenciu výpočtu a presnosť výsledkov. Preto pri návrhoch či už v programe Gambit, tak 
aj AnsysMeshing, bola kvalita sietí kontrolovaná na šikmosť objemov (Skewness) a pomer 
strán objemov (Aspectratio). Z tohto dôvodu bol robený aj test nezávislosti siete, ktorý je 
popísaný v kapitole 4.4. 

4.2.1 Gambit 

Program Gambit je vhodný pre tvorbu štrukturovanej výpočtovej siete. Avšak nájdenie 
správneho rozdelenia hydraulickej časti (vstupná a výstupná ukľudňovacia dĺžka a čerpadlo) 
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pri použití takého pomeru šesťstenných prvkov (hexahedrons), ktorý by zaručoval 
dostačujúcu kvalitu siete pre následný CFD výpočet, je časovo veľmi náročné. 

Pre základné výpočty, kde nebol hlavný dôraz kladený na použitie šesťstenových prvkov, bol 
preto uprednostnený program AnsysMeshing. Tento program je založený na automatickej 
tvorbe siete, ktorá má však vplyv na jej kvalitu (napr. použitie prevažne štvorstenných 
prvkov). 

Nastavenie programu Gambit: 

Výpočet prúdenia bol robený v programe Fluent. Na výpočet bola použitá metóda MRF, tiež 
známa pod pojmom Frozen rotor. Z tohto dôvodu bolo potrebné urobiť všetky nastavenia 
potrebné pre tento výpočet,  a to určenie typu kontinua, tvorba výpočtovej siete a nastavenie 
okrajových podmienok. 

Oddelenie rotačných oblastí od statických bolo robené v sekcii Určenie typu kontinua 
(Specify Continuum Types), kde bol model rozdelený na nasledujúce časti (viď. Obr. 4.2): 

a) Stator_vstup 

b) Kolo_rotor 

c) Stator_vystup 

Na tvorbu výpočtovej siete boli použité výhradne šesťstenové prvky, a to okrem dvoch 
objemov, kde boli použité päťstenové prvky so základňou v tvare trojuholníka (Tetra-Quad 
prvky). Výpočtová sieť mala priemerne okolo jedného milióna buniek. 

Po vytvorení výpočtovej siete bolo potrebné nastaviť okrajové podmienky (Boundary 
conditions – BC) a to: 

- velocity_inlet - okrajová podmienka rýchlosti na vstupe  

- pressure_outlet – tlaková okrajová podmienka na výstupe 

- wall - na všetky ostatné plochy v rátane lopatky bola použitá podmienka „stena“ 
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Obr. 4.2 Oddelenie rotačných oblastí vo výpočtovej sieti; štrukturovaná sieť - Gambit 

4.2.2 AnsysMeshing 

Ansys Meshing je program firmy Ansys určený na tvorbu hybridných výpočtových sietí 
prietočných objemov. Jeho výhodou je, že umožňuje značnú automatizáciu generovania siete. 
Avšak je potrebné zadávať isté podmienky (ako napríklad lokálne ovplyvnenie siete) na 
miesta, kde sú zvýšené požiadavky (napríklad medzera musí mať minimálne 7-9 prvkov; 
miesta, kde sa sleduje prúdenie potrebuje mať dostatočne jemnú sieť, aby bolo možné 
zaznamenať sledované javy, a pod.). 

Po načítaní 3D modelu hydraulickej časti čerpadla  bolo potrebné rozdeliť model na 3 objemy 
(3 bodies) za účelom oddelenia jeho rotorových a statorových častí, podobne ako v programe 
Gambit. Toto bolo prevedené v programe Ansys Design Modeler.  

Plochy (Faces) na rozhraní objemov sa nazývajú „Contact-reagons“ a v programe Fluent budú 
zadefinované ako sieťové medziplochy (mesh interfaces). Cez ne budú počas výpočtu 
predávané informácie z jedeného objemu do druhého. 

Nastavenie programu AnsysMeshing 

Nastavenie okrajových podmienok bolo robené pomocou selektovania názvov (Name 
Selection) na konkrétne plochy, totožne ako to bolo pri programe Gambit v predchádzajúcej 
kapitole 4.2.1. 

Veľkosť plôch objemov bola nastavená na hodnotu od 2-3,5mm, čo stačilo pre získanie 
nezávislej siete. Test nezávislosti siete je možné nájsť v kapitole 4.4. 
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Obr. 4.3 Výpočtová sieť vytvorená v programe Ansys Meshing 

4.3 Nastavenie programu Ansys Fluent 

Hneď na začiatok je veľmi dôležité povedať, že všetky výpočty prevedené v programe Fluent 

boli robené bez strát (v rátane objemových). To znamená, že nebola počítaná ani špára medzi 

obežným kolesom a krycím diskom. Preto je potrebné si uvedomiť, že hodnoty dopravných 

výšok a hydraulických účinností sú navýšené o hodnoty týchto strát. Toto zjednodušenie bolo 

robené pre skrátenie výpočtového času, a to až 5-násobne................................................... 

Odhadované hodnoty úbytku účinnosti pripočítaním objemových strát 2-4%, pridanie špirály 

8-10%.  

Na výpočet prúdenia a overenie navrhovaných charakteristík bol použitý program Ansys 
Fluent. Tento program poskytuje široké možnosti fyzikálneho modelovania potrebné pre 
modelovanie prúdenia. Z dôvodu výpočtu rotačnej súčasti bolo potrebné vybrať správny 
model výpočtu. Zvolený bol stacionárny model MRF. 

 

The Multiple Reference Frame Model (MRF) 

MRF je jednoduchším z dvoch prístupov pre riešenie „multiple zones“. Ide o aproximáciu 
v rovnovážnom stave, v ktorom môžu byť ku jednotlivým zónam buniek (cell zones) 
priradené rôzne rotačné a/alebo translačné rýchlosti. MRF metóda je založená na princípe, v 
ktorom prúdenie v každej zóne bunky (cell zone) je riešené pomocou pohyblivej vzťažnej 
sústavy rovníc [18]. 

Nastavenie programu Fluent 
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Hlavné - General 

Typ (Type) – Založený na tlaku (Pressure Based) 

Formulácia rýchlosti (Velocity formulation) – Absolútna (Absolute) 

Čas (Time) – Stacionárny výpočet (Steady) 

 

Modely (Models) 

Pre výpočet bol použitý dvojrovnicový turbulentný model k-ε - Realizable. V programe 
Fluent je veľmi dobre implementovaný a ponúka pre počítaný prípad najlepší kompromis 
medzi náročnosťou, presnosťou a rýchlosťou výpočtu. Pre stenové funkcie bola zvolená 
nerovnovážna stenová funkcia (Non-Equilibrium wall functions), pretože v medznej vrstve je 

nenulový tlakový gradient ∆� ≠ 0.Obmedzením pri tomto type stenových funkcií je, že prvá 

bunka by mala mať  z� ∈ 〈20 ÷ 120〉. Avšak ak nie sú potrebné veľmi presné výsledky 

(zisťovanie presných hodnôt pri odtrhávaní prúdenia), funguje tento typ funkcií do z� = 300 
bez problémov. To umožňuje použitie aj hrubšej výpočtovej siete. 

Viskózny model (Viscous) – k-ε (2eqn)  

k-ε model – Realizable 

Stenová funkcia (Near wall treatment) –Nerovnomerná stenová funkcia (Non-Equilibrium 
wall functions) 

 

Materiál (Materials) 

Všetky výpočty boli robené s čistou vodou v kvapalnom stave (H2O - liqiud) a teplote 20°C. 
Vlastnosti vody boli pri výpočte konštantné. 

��Xj − 
�� 

� = 20°�																										 …… Y��|�Yj 

� = 998,2	/2/3� 										……ℎ�4Y�Yj 

[ = 0,001003	 j ∗ 4				 ……Xz�j3T-/á	HT4/�+TYj 

 

 

  

Podmienky objemov (Cell Zone Condition) 

Na všetkých 3 objemoch (kolo-rotor, stator-vstup, stator-vystup) bol nastavený materiál voda 
(Material Name – water-liquid). Jedine na objeme kolo-rotor bol navyše nastavený ako 
pohybové teleso (Framemotion), a uhlová rýchlosť (Rotational velocity) zo zadania 1450 
ot/min. 
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Okrajové podmienky (Boundary Conditions) 

Lopatka–Pohybujúca stena (Moving wall) –>Relatívny pohyb ku objemom (Motion Relative 
to Adjactent Cell Zone) – Rotačný (Rotational) –>Podmienka smyku (Shear 
condition) – Bez sklzu (No slip) 

Nosny_disk– Pohybujúca stena (Moving wall) –>Relatívny pohyb ku objemom (Motion 
Relative to Adjactent Cell Zone) – Rotačný (Rotational) –>Podmienka smyku 
(Shear condition) – Bez sklzu (No slip) 

Velocity_Inlet – Veľkosť rýchlosti (Velocity magnitude) – podľa prietoku, Intenzita 
turbulencie (Turbulent intensity) – 5%, Hydraulický parameter – zadané podľa 
vstupu 

Pressure_outlet – Gauge Pressure (Pascal) – 0 (constant); Intenzita turbulencie (Turbulent 
intensity) – 10%, Hydraulický parameter –zadané podľa modelu 

Ak je pri výpočte zaznamenaná výrazná oscilácia statického tlaku (aj napriek tomu, že je na 
výstupe zadaný nulový pretlak), dá sa použiť funkcia „average pressure specification“, ktorá 
by mohla ustabilizovať jeho výkyvy. 

 

Sieťové medzi-plochy (Mesh Interfaces) 

Kontaktné regióny (Contact regions) – sú miesta, kde si pri výpočte rotačné a nerotačné časti 
vymieňajú vypočítané hodnoty. Vo programe Fluent sú definované medziplochami 
„interfaces“. Pri výpočte boli nastavené dve, a to na rozhraniach tzv. „cell zones“. 

 

Výpočet (Solution) 

Výpočtové metódy (Solution Methods) 

Na rýchlejšie a lepšie skonvergovanie boli v prvom kroku výpočtu použité výpočtové metódy 
s nižším radom presnosti 

Schéma (Scheme) – SIMPLE 

Gradient (Gradient) – Least Squares Cell Based 

Tlak (Pressure) – Standard 

Moment (Momentum) – First Order Upwind 

Turbulentná kin. energia (Turbulent Kinetic Energy) –  First Order Upwind 

Turbulentná disipácia (Turbulent disipation Rate) – First Order Upwind, 
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po skonvergovaní riešenia na danú hodnotu (reziduály max. 10-3) bol výpočet prepnutý do 
metód s vyššou presnosťou 

Schéma (Scheme) – SIMPLE 

Gradient (Gradient) – Least Squares Cell Based 

Tlak (Pressure) – Second Order Upwind 

Moment (Momentum) –  Second Order Upwind (ak bol model vyplnený šesťstenovými 
prvkami, bol použitý model – Quick 

Turbulentná kin. energia (Turbulent Kinetic Energy) –  Second Order Upwind 

Turbulentná disipácia (Turbulent disipation Rate) –  Second Order Upwind 

 

Riadenie výpočtu (Solution Controls) 

Relaxačné faktory boli menené len vo výnimočných situáciách, vo väčšine prípadoch ich 
nebolo potrebné korigovať. 

 

Monitory (Monitors) 

Monitory boli nastavené na sledovanie momentu (torque) na obežnom kolese a statický tlak 
na vstupe do čerpadla (velocity_inlet face). Sledoval sa na nich ustálený stav, kedy už mohol 
byť výpočet ukončený, ale aj to, kedy sa ustálený stav nenašiel. To najčastejšie nastalo 
v prípadoch, keď sa počítaný bod čerpadla nachádzal v nestabilnej oblasti jeho 
charakteristiky. 

Sledovanie reziduálov (Reziduals) – nastavené  – Convergence criterion - none 

Sledovanie momentu(Momentum) – nastavené „Wall-Zones“ pre konkrétne plochy 

Sledovanie tlakov (Surface monitor) – Typ výpočtu tlaku – vážený priemer hmoty; sledovaná 
veličina statický tlak– na doménach velocity_inlet a pressure_outlet 

 

Inicializácia výpočtu (Solution Initialization) 

Pre inicializáciu výpočtu bola na začiatku nastavená hodnota rýchlosti na vstupe 
(velocity_inlet) pre rýchlejšie skonvergovanie výpočtu. 

Po všetkých týchto nastaveniach, bol program nastavený na výpočet. 

Výsledky (Results) 

Po ukončenom výpočte bolo potrebné overiť základné parametre čerpadla. Prietok Q bol 
zadaný v počiatočnej podmienke. Merná energia ∆Y (resp. dopravná výška H) bola počítaná 
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z rozdielu celkových tlakov na vstupe a výstupe obežného kolesa. Pri jej výpočte bol použitý 
vzťah 

∆¢ = 
 ∗ 2 = �� − �7� 	.	 (4.3.1) 

Pre získanie účinnosti bolo potrebné získať príkon. Ten bol vypočítaný zo vzťahu 

 £ = ¤{ ∗ ¥ = ¤{ ∗ 2 ∗ � ∗ �	,	 (4.3.2) 

pričom krútiaci moment bol získaný so sčítania hodnoty z lopatky a nosného disku. 

Hydraulická účinnosť bola výsledkom podelenia výkonu príkonom 

�� = ∆¢ ∗ � ∗ � £ 	.	 (4.3.3) 

4.4 Analýza siete 

Pri výpočtoch v programe Fluent je veľmi dôležité na začiatku získavania výpočtov prevádzať 
test nezávislosti siete. Pri tomto teste ide o zistenie, pri ktorej jemnosti výpočtovej siete ide 
o nezávislé riešenie, ktoré je dôveryhodné. Výsledkom môže byť napríklad zistenie, že na 
získanie dôveryhodných výsledkov je možné použiť aj menší počet buniek, čo má výrazne 
pozitívny vplyv na dĺžku výpočtu.  

Test sa prevádzal na meridiáne pochádzajúceho z prvého návrhu, ktorého parametre je možné 
nájsť v kapitole 5.1. 

Tabuľka 4.1 Hodnoty získané pri teste výpočtovej siete 

Počet buniek  
v mil. 

Prietok  
Q (l/s) 

Dopr. výška  
H (m) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Účinnosť  
Ƞh (%) 

0,965 46 14,06 50,28 82,96 
1,252 46 13,79 49,71 82,31 
1,988 46 13,72 49,62 82,05 
4,59 46 13,76 48,46 84,27 

Z tabuľky (4.1) bolo vyhodnotené, že jemnosť výpočtovej siete nevplýva na dopravný výšku 
čerpadla. Rozdiel nastáva pri krútiacom momente. So zvyšujúcou jemnosťou siete jeho 
hodnota klesá. Najpresnejšie hodnoty by boli získavané pri sieti s hustotou nad 4 milióny 
prvkov (veľkosť prvkov okolo obežného kolesa pod 2,4 mm). Výpočty s touto jemnosťou 
siete by však trvali veľmi dlho. Preto pri základných návrhových výpočtoch bola použitá sieť 
s počtom buniek okolo 1,2 milióna (veľkosť prvkov okolo o.k. do 4 mm). Keďže pri všetkých 
týchto výpočtoch bola použila podobná sieť, ich výsledky bolo možné porovnať medzi sebou. 
Pre výsledné výpočty bola použitá jemnejšia sieť, ktorá dáva presnejšie hodnoty.  
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5 NÁVRH MERIDIÁNU OBEŽNÉHO KOLESA 

Po prevedení výpočtov pre základný výpočet meridiánového rezu obežného kolesa 

odstredivého čerpadla boli získané hodnoty: polomer obežného kolesa na výstupe r2 by sa 
mal pohybovať okolo 150 mm, šírka kanálu na výstupe obežného kolesa b2 8,5 mm. Pri 
porovnaní týchto hodnôt so zadanými parametrami bolo potrebné riešiť prvý problém. Podľa 
výpočtu by šírka kanála mala byť oveľa menšia ako požadovaná priechodnosť. Preto je 
potrebné brať do úvahy, že pri zvyšovaní plochy kanála sa bude zhoršovať prúdenie, čo má za 
následok znižovanie účinnosti čerpadla. Pri prvom návrhu bola použitá priechodnosť 63mm 
(5% rezerva), pričom bolo predpokladané, že optimalizáciou tvaru lopatky, meridiánu a iných 
parametrov, sa podarí dosiahnuť požadovaný výsledok. 

Návrh meridiánu obežného kolesa bol počítaný na troch prúdniciach, a to nosný disk, krycí 
disk a meridiánovom reze/súradnici. Na výpočet mernej energie bola použitá Eulerova 
čerpadlová rovnica 

¢č�� �
2 ∗ 

�� � ��-§� �	�7-§7			.  

(5.1) 

Predpokladaný bol bezrázový vstup. To znamená, že zložka unášavej rýchlosti na vstupe do 

obežného kolesa -§7je nulová. Po tejto úvahe čerpadlová rovnica nadobúda tvar 2 ∗ 
�� = ��-§� −	�7-§7 
2 ∗ 
�� = ��-§�			. 

 

 

 

(5.2) 

Po prevedení Stodolovej korekcie, Eulerova čerpadlová rovnica nadobúda tvar 

¢č�� = 2 ∗ 
�� =	���m& −
�=>§>tan$�t		, 

 

(5.3) 

po úprave tejto rovnice bol získaný výsledný tvar pre výpočet mernej energiepre konkrétne 
prúdnice 


 =	��� m& −
�=>§>tan$�t ∗ ��2 		. 

 

(5.4) 
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Okrem výpočtu mernej energie bolo pri prvom návrhu potrebné zamyslieť sa aj nad ďalšími 
faktormi, ktoré ovplyvňujú ako hydrauliku čerpadla, tak aj technické prevedenie, a to: 

- Rovnomerné prúdenie na výstupe - Cieľom bolo dosiahnuť totožnú mernú energiu 
(max. rozdiel do 15%)  na všetkých prúdniciach. To je možné docieliť totožnými 

výškami prúdnic na výstupe a rozdielnymi veľkosťami uhlov lopatky $� na výstupe 
z o.k. 

- Zmena šírky kanála–Ďalším faktorom na zváženie bola meniaca sa šírka kanála 
čerpadla. Zo základného návrhu vyšiel pomer medzi šírkou na vstupe a výstupe z o.k. 
¨b
¨> �© 	3.  To by ale znamenalo, že so zvyšujúcim sa priemerom o.k. by sa šírka kanála 

znižovala, a to značne. Z toho vyplýva, že na výstupe obežného by bola dosahovaná 
vysoká meridiánová rýchlosť. To však pre riešenie tohto typu čerpadla nie je správne, 
pretože aj keď nejde priamo o prečerpávanie abrazívnych zmesí, prečerpávaná 
kvapalina bude mať stále istý abrazívny charakter. Preto je potrebné zmenšovať túto 

rýchlosť -.�. Z toho dôvodu bol návrh tvorený pri nemeniacej sa ploche kanála. 

- Tvar nosného disku - Pri pohľade na tvary nosných diskov od iných výrobcov daných 
typov čerpadiel je možné zaznamenať, že ich tvar je vykrojený. V našom prípade bol 
pre zjednodušenie použitý kužeľový tvar nosného disku. To znamená, že prúdová 
súradnica na nosnom disku bola priamka. Toto zjednodušenie bolo robené za 
predpokladu, že komplikovanejší tvar nosného disku slúži na zvýšenie účinnosti a 
nemá zásadný vplyv na prúdenie v čerpadle. Preto ho nie je potrebné zahrňovať do 
prvotného návrhu, ale až pri neskorších úpravách, ladeniach hydrauliky. 

- Veľkosti uhlov lopatky - Pri prvom návrhu boli uhly lopatky $7	j	$� zo skúseností 
z iných kalových čerpadiel stanovené na hodnoty 25-35%. Pri takomto riešení bol ale 
predpokladaný malý raz na vstupe do čerpadla. Dôvodom bol fakt,  že uhly získané pri 
návrhových výpočtoch na samotných prúdniciach sa pohybovali skôr v nižších 
hodnotách. 

- Sklon meridiánu - Sklon meridiánu(kužeľovej časti) bol získaný odhadom. Z troch 
navrhnutých možností: Veľký (okolo 40°), stredný (okolo 30°) a malý (okolo 20°). Na 
prvý návrh bol použitý stredný sklon meridiánu. 
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5.1 Prvý návrh hydrauliky čerpadla 

Po prevedení všetkých potrebných výpočtov bola navrhnutá prvá hydraulika skrutkovicového 
čerpadla. 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Rozmery prvého navrhnutého meridiánu 

Tabuľka 5.2 Parametre prvého návrhu hydrauliky pre 2 prietoky 

Prietok  
Q (l/s) 

Merná energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

11,5 183,87 42,89 32,41 
23 162,61 48,25 48,25 

Zo získanej charakteristiky čerpadla (tab. 5.2) je možné konštatovať, že navrhnutá hydraulika 
nespĺňa zadanie vo viacerých bodoch. Celkový návrhový bod čerpadla je posunutý do vyšších 
hodnôt. Merná energia čerpadla je pri návrhovom prietoku skoro dvojnásobná. Optimálny 
prietok nebol dosiahnutý ani pri počítanom prietoku 32 l/s. Hydraulická účinnosť pri 
návrhovom prietoku dosahuje hodnotu 32,41%. Po pričítaní všetkých strát by sa celková 
účinnosť čerpadla pohybovala okolo 20%. Z tohto dôvodu bolo potrebné previesť úpravy, 
ktoré by zabezpečili splnenie zadania.  

  

Prúdnica β1 (°) β2 (°) ϕc (°) 

Nosný disk 30 35 540 
Meridiánová 30 30 540 
Krycí disk 30 25 540 

Tabuľka 5.1 Parametre lopatky o.k.  
1. návrhu 
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6 VPLYV ÚPRAV ČERPADLA NA JEHO 
CHARAKTERISTIKU 

Pri úprave prvého návrhu hydrauliky čerpadla bol zvolený nasledovný postup. Keďže išlo 
o relatívne neznámy typ čerpadla, bolo potrebné zistiť, ako zmeny istých častí budú vplývať 
na charakteristiku čerpadla. Po teste úprav budú získané poznatky aplikované na návrh novej 
hydrauliky čerpadla. 

Prevedené úpravy: 

1. Zmena vstupného a výstupného uhla lopatky ß1 a ß2 

2. Zmena tvaru meridiánu 

3. Zmena uhla opásania 

4. Zmena tvaru lopatky 

5. Zmena rozmerov vstupného priemeru čerpadla 

6. Pridanie induceru („pazúra“) 

7. Zmena tvaru nosného disku 

8. Zmena šírky lopatky 

6.1 Zmena vstupného a výstupného uhla lopatky ß 1 a ß2 

Zmenou výstupného uhla lopatky ß2je možné zmenšovať alebo naopak zväčšovať dopravnú 
výšku čerpadla. Toto tvrdenie je možné dokázať napríklad na vzťahu (5.4). Pri tejto zmene sa 
však mení celková stabilita krivky mernej energie. Toto platí hlavne pre špirálové čerpadlo 
bez difúzora, ktorý nie je náchylný na zmenu výstupného uhla lopatky. Tento uhol má vplyv 
aj na zmenu návrhového prietoku čerpadla. Do akej miery to platí pri tomto type čerpadla, to 
bolo potrebné zistiť pri výpočte prúdenia. 

Vstupný uhol lopatky ß1má zas vplyv na prúdenie kvapaliny v čerpadle. Napríklad pri 
predpoklade bezrázového vstupu má návrh uhla ß1 vplyv na to, či bude na vstupe do čerpadla 
ráz. Avšak niekedy sa obetuje malý ráz na vstupe do obežného kolesa za výmenu nejakého 
iného faktora, ktorý zlepší prúdenie alebo technické prevedenie. Najčastejšie sa to používa pri 
vyššom počte lopatiek, aby nenastalo upchatie vstupnej časti obežného kolesa. V počítanom 
prípade, zmenou vstupného uhla lopatky by malo dôjsť k zlepšeniu prúdenia v čerpadle (zánik 
výrov pod lopatkou), čo by zvýšilo účinnosť. 

Pri porovnaní prvého a druhého prevedenia je možné vidieť, že znížením vstupného uhla 
lopatky bol dosiahnutý nižší krútiaci moment, čo viedlo na vyššiu účinnosť. Tento fakt bol 
dopredu predpokladaný, pretože na začiatku bol vstupný uhol lopatky umelo navýšený, čo 
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spôsobuje ráz na vstupe. Znížením jeho hodnoty sme sa dostávali na veľkosť, ktorú sme 
dostali pri návrhovom výpočte. 

Tabuľka 6.1 Hodnoty získané z výpočtu zmien veľkostí uhol lopatky 

Prevedenia 
 

ß1 
(°) 

ß2N 
(°) 

ß2M 
(°) 

ß2K 
(°) 

Prietok  
Q (l/s) 

Merná 
energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. 
moment  
Mk (Nm) 

Hydr. 
účinnosť  
Ƞh (%) 

1 25 20 25 30 
11,5 187,66 41,08 34,54 

46 131,85 47,8 83,39 

2 30 20 25 30 
11,5 181,57 40,605 34,93 

46 130,96 47,74 82,95 

3 30 25 30 35 
11,5 183,79 41,23 33,7  

46 136,5 50,27 82,13  

4 30 30 35 40 
11,5 186,16 41,82 33,66 

46 131,94 49,71 80,52 

V odborných článkoch bola nájdená len jedna konštrukcia lopatky, ktorá mala vstupný uhol 
lopatky na hodnote 8°. Toto je veľkosť uhla, ktorá bola vypočítaná pre získanie bezrázového 
vstupu. So spojením s predchádzajúcim zhodnotením vychádza odporučenie používať skôr 
nižšie vstupné uhly lopatky [19]. 

Pri porovnaní druhého až štvrtého prevedenia bolo možné konštatovať, že zmenou 
výstupného uhla lopatky sa merná energia čerpadla mení len minimálne. Keď podľa výpočtov 
z kapitoly 5 pri znížení uhla ß2 o 10° bola predpokladaná zmena mernej energie o 13%, po 
výpočte v programe Fluent sa ukázalo, že zmena je len do 2%. Výraznejšia zmena nastala na 
krútiacom momente obežného kolesa. Tu pri rovnakej zmene uhla ß2 nastalo jeho zníženie 
o 3% respektíve 4% pri vyššom prietoku. To malo za následok zvýšenie účinnosti čerpadla. 
Ako bolo v predchádzajúcich kapitolách napísané, veľkosť tohto uhla, rovnako ako na vstupe,  
bola pri návrhu umelo navýšená. Pri CFD simulácii sa ukázalo, že je výhodnejšie použiť 
nižšie uhly, čiže tie, ktoré poskytujú návrhové výpočty. 

6.2 Zmenou tvaru meridiánu 

Hodnoty polomeru r2 boli stanovované pre strednú (meridiánovú) prúdnicu.  

Výstupný polomer obežného kolesa r2bol v kapitole 2.2.6 určený na 150 mm. Pri čiastkovom 
CFD výpočte boli pri tejto hodnote dosahované veľmi vysoké dopravné výšky, preto pre prvý 
návrh bola použitá redukovaná hodnota a to 130 mm.   

Pri šírke kanála 12 mm (pri návrhovom výpočte z kapitoly 2.3 bola doporučená šírka na 
výstupe o.k. 8,5 mm) bola pri navrhovanom prietoku dosahovaná dopravná výška 11,12 m. 
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Avšak pri zvýšení šírky kanála na 62 mm to už  bolo 18,74 m. Preto bol použitý vzťah určený 
na stáčanie obežných kolies a to 




ª � fXXªh

�	.  

(6.2.1) 

Pri predpoklade, že rezerva na straty v čerpadle a špirále čerpadla bude 2,5 m,  

18,7412 = f0,14Xª h
�
 

��ª =© 0,11	3	. 
 

(6.2.2) 

Nasledujúce výpočty boli robené s novým/redukovaný priemerom. 

 

 

 

 

Tabuľka 6.3 Vypočítané hodnoty pre test zmeny tvaru meridiánu 

Typ meridiánu 
 

Prietok  Merná energia  
∆Y (J/kg) 

Krút. moment  Hydr. účinnosť  

Q (l/s) Mk (Nm) Ƞh (%) 

1 11,5 124,29 24,90 37,75 

2 11,5 119,78 23,77 38,1 

3 11,5 11,53 22,22 38,49 

Pri teste zmeny tvaru meridiánu obežného kolesa boli zvolené tri prevedenia. Ich zmena 
spočívala hlavne v rozdielnej strmosti nosného a krycieho disku (viď obr. 6.2, resp. tabuľka 
6.2). Cieľom bolo zistiť, ako tvar meridiánu vplýva na parametre čerpadla. Na základe hodnôt 

Tabuľka 6.2 Rozmery použitých 

meridiánov pri teste ich zmien 

  1 2 3 

R1  (mm) 120 120 120 

R2  (mm) 75 75 75 

R3  (mm) 18,733 18,733 18,733 

R4  (mm) 100 100 100 

B    (mm) 35,62 35,62 35,62 

A1  (°) 32 35,46  40 

A2  (°) 30 33  35 

Obr. 6.2 Rozmerový náčrt meridiánu 
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uvedených v tabuľke č. 6.3 je možné konštatovať, že so zvyšujúcou sa strmosťou meridiánu, 
menšou dĺžkou kužeľovej časti, sa znižuje dopravná výška. S ňou sa znižuje aj hodnota 
krútiaceho momentu do takej miery, že nastáva zvýšenie účinnosti čerpadla.  

6.3 Zmena uhla opásania 

Voľba uhla opásania φc bola malou neznámou. Prvá úvaha bola, že keďže ide 
o jednolopatkové obežné koleso, jeho veľkosť by mala byť minimálne 360°, aby bol kanál 
uzatvorený. Ďalej sa predpokladalo, že jedna lopatka nezaručí pri malom uhle opásania 
dostatočne dobré vedenie kvapaliny, preto so zväčšujúcim uhlom φc sa bude zväčšovať aj 
hydraulická účinnosť. Tu však môže nastať problém s vyvažovaním lopatky obežného kolesa 
s posúvajúcou sa veľkosťou uhla opásania bude nastávať aj pohyb ťažiska lopatky. Preto 
z dynamického hľadiska najideálnejšie veľkosti uhla opásania by mali byť násobky hodnoty 
360°. 

Tabuľka 6.4 Hodnoty získané pri teste zmien uhla opásania 

Uhol opásania  
ϕc (°) 

Prietok 
Q (l/s) 

Merná energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

540 11,5 102,81 9,51 40,89 
720 11,5 125,37 9,5 49,87 
900 11,5 136,65 8,99 57,45 
1080 11,5 136,55 8,27 62,42 

Pozn: v hodnote uhla opásania je zahrnutý „pazúr“ predradený pred lopatkou, ktorý tvorí 180°, 
ďalej je v ňom zahrnuté aj dorotovanie lopatky na výstupe z meridiánu čerpadla, ktoré už 
nevplýva na prúdenie v čerpadle. 

Ako bolo predpokladané, uhol opásania má značný vplyv na prúdenie v čerpadle. V tabuľke 
6.4 je možné vidieť, že so zvyšujúcou sa hodnotou uhla opásania veľkosť krútiaceho 
momentu klesá. To znamená, že sa zlepšuje vedenie kvapaliny v čerpadle.  

Ďalším zistením je, že veľkosť uhla opásania závisí aj na mernej energii ∆Y. S jeho rastom sa 
zvyšuje aj merná energia, to ale len do istej hodnoty, od ktorej je už nemenná (viď obr. 6.3). 
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Obr. 6.3 Graf závislosti mernej energie ∆Y na uhle opásania φc 

6.4 Zmenou tvaru lopatky 

Celkovo boli použité tri 
typy lopatky. Dve z nich 
boli navrhované pomocou 
metódy singularít 
(podrobnejšie v kapitole 3 
na obrázku 6.4 sú 
označené číslom 1 a 2. 
Pomocou tejto metódy 
boli získané ideálne tvary 
lopatky, avšak použiteľné 
len pri obežnom kolese 

vyrobenom pomocou 
odlievania. Preto bol tretí 
typ lopatky v tvare rovnej lopatky orotovanej okolo nosného disku pod stálym uhlom 
stúpania. Tento typ obežného kolesa by mohol byť vyrobený aj zváraním. 

Obrázok 6.4 naznačuje nátokovú a odtokovú hranu lopatky. Pri riešeniach 1 a 2 je možné 
vidieť, že sklon lopatky sa pri zmene polomeru mení, na rozdiel od riešenia číslo 3, kde je 
tento sklon stály. 

Riešenie číslo 1 bolo použité len pri prvom návrhu obežného kolesa. Účinnosť čerpadla bola 
pri tomto riešení natoľko nízka, že v ďalších návrhoch bola používaná lopatka pod označením 
2 a neskôr 3. Práve na týchto dvoch riešeniach bolo robené porovnanie. Lopatky boli 
dosadené do meridiánu s parametrami: Lopatka 2 viď tabuľka 6.5; pri lopatke 3 bol použitý 
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totožný uhol opásania, ako pri prevedení 2. Lopatka bola orotovaná pod stálym uhol stúpania 
a jej tvar bol kolmý na nosný disk. 

Tabuľka 6.4.1 Rozmery meridiánu 
pri teste tvaru lopatiek 

R1  (mm) 120 
R2  (mm) 50 
R3  (mm) 13 
R4  (mm) 100 
A    (mm) 81 
B    (mm) 146  

C    (mm) 60 

 

 

 

Tabuľka 6.5 Parametre lopatky č. 2 

Prúdnica β1 (°) β2 (°) ϕc (°) 

Nosný disk 30 25 540 

Meridiálna 27,5 30 540 

Krycí disk 25 35 540 

Pozn: v uhle opásanie je započítaný aj 
predradený "pazúr" pred lopatkou o.k, ten má 
hodnotu 180°; to isté platí aj pre lopatku č. 3 

Tabuľka 6.6 zobrazuje vypočítané charakteristiky 
pre lopatky 2 a 3, a to pre prietok 11,5 l/s a jeho 
trojnásobok, 34,5 l/s. Hneď z výpočtu pre prvý 
počítaný prietok 11,5 l/s je možné usúdiť, že 
prevedenie lopatky číslo 3 dáva menší krútiaci 
moment a je pre počítané riešenie ideálnejšie. 
Dôvod, prečo to tak je, je možné nájsť pri vyššom 
počítanom prietoku. Optimálny prietokový bod 
Qoptje pri prevedení 2 posadený do nižších 
hodnôt. 

Toto tvrdenie je možné vidieť aj na obrázku 6.8. 
Riešenie číslo 3 (na grafe označené modrou 

Obr. 6.5 Rozmerový náčrt meridiánu 

Obr. 6.7 Tvary počítaných lopatiek o.k.; 
vyššie prevedenie 2, nižšie 3 
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farbou) má svoje optimum pri prietoku 35 l/s, pričom riešenie 2 (na grafe označené oranžovou 
farbou) má optimum nad 50 l/s. Ďalej bolo možné konštatovať, že riešenie číslo 3 dáva 
stabilnejšiu charakteristiku čerpadla, čo je veľmi dôležitý fakt pri návrhu čerpadla. 

Tabuľka 6.6 Charakteristiky lopatiek prevedení 2 a 3, test zmeny tvaru lopatky 

Lopatka 
 

Prietok  
Q (l/s) 

Merná energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. moment 
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

3 11,5 129,78 21,6 45,39 
2 11,5 128,9 26,105 37,32 
3 34,5 84,56 19,32 99,26 
2 34,5 100,85 29,71 76,98 

Zaujímavosťou je chovanie sa krútiaceho momentu. Kým pri druhom riešení má klasický 
stúpajúci charakter, u riešenia 3 jeho hodnota klesá. Tento jav sa potvrdil aj pri iných 
návrhoch, kde pri stabilných charakteristikách bola hodnota krútiaceho momentu skoro 
nemenná. 

 

Obr. 6.8 Porovnanie charakteristík o.k. prevedenia 2 a 3 
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6.5 Zmena rozmerov vstupného priemeru čerpadla 

Priemer vstupnej časti čerpadla nebol konkrétne stanovený. To znamená, že bol súčasťou 
návrhu čerpadla. Avšak obmedzenia boli: splnenie zadaných parametrov a jeho hodnota 
musela byť volená z normalizovaných rozmerov podľa normy ČSN 13 0015 [20]. 

V prvom návrhu bol zvolený 
priemer na vstupe do čerpadla150 
mm, a to najmä pre zníženie 
rýchlosti prúdenia v čerpadle. Táto 
hodnota sa však ukázala ako 
nadhodnotená ako z pohľadu 
rýchlostí, tak aj požadovanej 
priechodnosti. Z tohto dôvodu bol 
navrhnutý druhý priemer, 100 mm, 
čo malo predstavovať ideálnu 
hodnotu medzi rýchlosťou prúdenia 
a šírky. Pri tomto priemere bola 
robená väčšina návrhov. Tretím 
počítaným priemerom bol 80 mm. 

 

Tabuľka 6.7 Rozmery použitých meridiánov pri zmene vstupného priemeru 

Sklon nosn. disku 
= konšt; β=35° 

Šírka B  
= konšt. (Obr6.9) 

  DN150 DN100 DN80 DN100 DN80 
R1  (mm) 120 120 120 120 120 
R2  (mm) 75 50 40 50 40 
R3  (mm) 18,73 13 13 13 13 
R4  (mm) 100 100 100 100 100 
A    (mm) 35,62 65 72 60 63 
B    (mm) 64,27 99,97 114,25 64,27 64,27 
C    (mm) 60 60  60 60  60 

ß(°) 35 35 35 47,44 51,22 

Pozn: vo všetkých prevedeniach bola použitá lopatka so stálym uhlom stúpania, ktorá 
s osou rotácie zviera totožný uhol 32,5°. Uhol opásania bol totožný vo všetkých 
prevedeniach. 

 

 

Obr. 6.9 Rozmerový náčrt meridiánu 
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Tabuľka 6.8 Vypočítané hodnoty pre rozdielne priemery vstupného potrubia; Q=11,5l/s 

Prietok Q (l/s) 

Merná energia 
ΔY (J/kg) 

Krút. moment Mk 
(Nm) 

Hydr. účinnosť 
Ƞh (%) 

DN 150 124,34 18,12 51,87 
DN 100 (B=konšt) 104,24 13,97 56,41 
DN 80 (B=konšt) 100,1 13,3 56,9 

DN 100 (ß=konšt) 118,47 18,49 48,44 
DN 80 (ß=konšt) 118,93 18,64 48,24 

Výpočty boli prevedené pri prietoku 11,5 l/s. 

Pri teste zmeny rozmerov vstupného priemeru čerpadla bol návrh s priemerom 150mm 
uvažovaný ako hlavný. Pri návrhoch s nižším priemerom bolo potrebné brať ohľad na čo 
najväčšiu geometrickú podobnosť prevedení. Z toho dôvodusa tvar lopatky pri rôznych 
prevedeniach nemenil, jedine sa zachovával uhol opásania. Pri tvare meridiánu to už nebolo 
také jednoznačné, preto boli prevedené dva typy návrhov, ktoré sa líšili v stanovení 
konštantného parametra. Ostatné parametre boli prispôsobené len do takej miery, aby bola 
dodržaná rovnaká šírka kanálu. 

Prvé prevedenie zachovávalo sklon nosného disku, ktorý bol 35°. Pri porovnaní týchto 
prevedení v tabuľke 6.8 je možné všimnúť si, že medzi priemerom 150 mm a 100 mm je 
rozdiel ako v mernej energii, tak aj v krútiacom momente. Avšak prevedenia so 100 mm a 80 
mm sú prakticky totožné.  

Druhé prevedenie spočívalo v zachovaní šírky nosného disku B. Pri pohľade na geometrie 
všetkých troch priemerov bolo evidentné, že predpoklad rozmeru B=konšt. dáva podobnejšie 
prevedenie, ako to bolo pri predpoklade ß=konšt.  

Tento fakt sa prejavil aj po prevedení výpočtov navrhnutých hydraulík. Pri tomto prevedení 
bolo možné zhodnotiť, že rozdiel medzi vstupom 80 a 100 bol minimálny, rovnako ako to 
bolo pri prvom prevedení. Pri priemere 150 tento rozdiel narástol, avšak výsledné hodnoty sú 
si značne podobné. 

Vo výsledku bolo možné konštatovať, že pri dodržaní tvaru meridiánu a lopatky, zmeny na 
priemere vstupného potrubia nemenenia charakteristiku zariadenia. Preto je možné povedať, 
že pri dodržaní geometrie je vstupný priemer závislý len na rýchlosti prúdenia v čerpadle. 

Praktické využitie je napríklad, že pri zmene požiadavky na konkrétne stanovený vstupný 
priemer, by nebolo potrebné previezť nový zložitý návrh hydrauliky.  
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Obr. 6.10 Prevedenia o.k. pre test vstupných priemerov; a) 150, b) 100-β=konšt, c) 80- 
β=konšt, d) 100-B=konšt, e) 80-B=konšt 

6.6 Pridanie induceru 

Predradenie „induceru/pazúra“ obr6.11. pred lopatku obežného 
kolesa je možné vnímať dvomi spôsobmi. Buď je to prvok, ktorý 
má hydraulický vplyv na prúdenie v čerpadle, alebo ide o 
technickú záležitosť.  

Názov inducer by bolo vhodné použiť, ak by jeho použitie malo 
hydraulické opodstatnenie. Pri jeho polohe a tvare bolo možné 
konštatovať, že nemá žiaden vplyv na prietok alebo dopravnú 

výšku čerpadla. Preto dôvody, ktoré prichádzali do úvahy boli 
zlepšenie prúdenia do obežného kolesa, čo by malo vplyv na 
hydraulickú účinnosť zariadenia a zvýšenie odolnosti čerpadla 
proti kavitácii. 

Ak uvažujeme v zmysle technickom, vtedy by bolo vhodnejšie použiť názov „pazúr“. Jeho 
úlohou by bolo navedenie pevných častíc do kanála, čo by zvyšovalo jeho odolnosť voči 
upchávaniu. Pri prekrytí hrotu lopatky (Obr. 6.12) sa zabráni prvotnému napichnutiu alebo 
namotaniu pevných častíc pri vstupe do čerpadla. Ak by sa vnútorná hrana tohto pazúra 
naostrila, spĺňal by aj funkciu jednoduchého rezacieho zariadenia, čo by zvyšovalo 
priechodnosť častíc.  

Obr. 11 predradený 
inducer 
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Pri návrhoch sa nepodarilo dokázať hydraulické 
odpostatnenie tohto prvku. John Hayward 
pritom tvrdí, že zlepšuje kavitačnú odolnosť 
čerpadla [12]. Z dôvodu, že výpočty boli 
robené ako jednofázové prúdenie s vodou, 
nebolo možné dokázať ani konštrukčné 
odpostatnenie, okrem skrytého hrotu, ktorý má 
za úlohu zlepšenie proti namotávacej 
schopnosti. 

6.7 Zmena tvaru nosného disku 

Pri návrhu boli na výber 2 tvary nosného disku. 
Klasický kužeľový (obr. 6.13 ľavo), alebo 
vykrojený (obr. 6.13 pravo), ktorý sa v praxi 
používa najčastejšie. Avšak nebolo známe, aký 
veľký vplyv má toto rozdielne prevedenie na 
charakteristiku čerpadla. 

 

 

Tabuľka 6.9 Parametre hydraulík získané pri zmene tvaru nosného disku 

Nosný disk 
(priechodnosť v mm) 

Prietok  Merná energia Krút. moment  Hydr. účinnosť  

Q (l/s) ∆Y (J/kg) Mk (Nm) Ƞh (%) 

kužeľ (50 mm) 11,5 121,84 18,58 49,57 

vykrojený (60 mm) 11,5 129,79 21,61 45,39 

vykrojený (50mm) 11,5 131,75 20,37 48,92 

Pri teste zmeny tvaru nosného disku bol použitý ten istý meridián čerpadla a aj zvar lopatky. 
V prvom kroku bol urobený výpočet na kužeľovom a vykrojenom tvare nosného disku. 
V tabuľke 6.9 je možné vidieť, že pri tejto premene sa zmenila priechodnosť, a to o hodnotu 
10 mm. Táto skutočnosť je hlavným dôvodom zníženia hydraulickej účinnosti o 4% (vplyv 
zmeny priechodnosti na charakteristiky čerpadla vrátane hydraulickej účinnosti je možné 
nájsť v kapitole 7.1). 

Preto bol v druhom kroku prevedený prepočet pri vykrojenom tvare nosného disku, ale so 
zníženou priechodnosťou na 50mm (viď tabuľka 6.9). Pri porovnaní týchto výpočtov bolo 
možné zhodnotiť, že pri zmene tvaru nosného disku a nemennej priechodnosti sa veľkosť 
hydraulickej účinnosti zásadne nemení. Preto bolo možné konštatovať, že vykrojený tvar 
nosného disku zväčšuje priechodnosť častíc v čerpadle. 

Obr. 6.12 inducer/pazúr so skrytým 
hrotom 
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Ďalším zistením je, že vykrojený tvar nosného disku zvyšuje mernú energiu čerpadla 
(dopravnú výšku), a to v počítanom prípade pri prietoku 11,5 l/s až o 8%. Zvýšený krútiaci 
moment pri prevedení s vykrojeným nosným diskom bolo možné pripísať väčšej ploche 
lopatky, ktorú má toto prevedenie v porovnaní s kužeľovým tvarom.  

Pri spojení týchto zistení bolo možné konštatovať, že vykrojený tvar nosného disku je 
preferovaným riešením, ktoré zmenšuje celkovú veľkosť konštrukcie čerpadla. 

 

Obr. 6.13 vľavo vykrojený; vpravo kužeľový tvar nosného disku 

6.8 Zmena šírky/hrúbky  lopatky 

Po prevedení výpočtov s najpravdepodobnejšími šírkami lopatiek bolo zistené, že ich veľkosť 
nemá vplyv na charakteristiky čerpadla (viď tabuľka 6.10).Výsledok je prisudzovaný faktu, že 
ide o jednolopatkové obežné koleso, ktorého objem lopatky v porovnaní s objemom celého 
kanálu čerpadla je zanedbateľný. 

Tabuľka 6.10 Parametre vypočítané pri zmene šírky lopatky 

Šírka lopatky 
(mm) 

Prietok Q 
(l/s) 

Merná energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

2 11,5 124,98 9,5 49,64 
3 11,5 124,29 9,51 49,36 
4 11,5 124,68 9,45 49,89 
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6.9 Výsledný návrh hydrauliky po uplatnení zmien 

Po zhrnutí všetkých získaných poznatkov bola 
navrhnutá nová hydraulika čerpadla na 
požadované parametre. 

Oproti prvému návrhu boli prevedené 
nasledujúce zmeny: 

- Na vstupe do čerpadla bola použitá 
DN80 

- Bol volený strmší meridián čerpala 
resp. skrátená dĺžka kužeľovej časti 

- Lopatka mala konštantný uhol stúpania 
a jej tvar bol kolmý ku kryciemu disku 

- Bol použitý vykrojený tvar nosného disku 

- Bol predradený inducer 

Rozmery použitého meridiánu je možné nájsť v tabuľke 6.11. Použitá lopatka bola v tvare 
priamky orotovanej okolo nosného disku pod stálym uhlom stúpania. V meridiánovom reze 
jej tvar zvieral s krycím diskom uhol 93° (viď obr. 6.14, uhol β). Celkový uhol opásania 
lopatky mal hodnotu 900°. Z toho činný uhol lopatky v meridiáne o.k. predstavoval 540°. 
180° tvoril predradený inducer pred lopatkou, a 180° dorotovanie lopatky ku nosnému disku. 

 
Tabuľka 6.11   Tabuľka 6.12  Charakteristika navrhnutej hydrauliky pre zadané   
Rozmery výsledného                                   parametre 
 meridiánu   

 
 

 

  

 

 

 

Z danej charakteristiky čerpadla je možné konštatovať, že od prvotného návrhu hydrauliky 
bola zvýšená hydraulická účinnosť skoro dvojnásobne a optimálny prietok bol znížený 
približne na polovicu. Po pridaní hydraulických strát, ktoré v CFD výpočtoch neboli zahrnuté, 
a špirály, účinnosť zariadenia by sa pri prietoku 11,5 l/s pohybovala na hodnote okolo 45%. 
Pri dodatočnom teste sklonu lopatky bolo zistené, že každý odklon má výrazný vplyv na 

Prietok 
Q (l/s) 

Merná energia 
ΔY (J/kg) 

Krút. moment 
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť 
Ƞh (%) 

11,5 120,35 16 56,86 
20,7 92,41 15,67 80,21 
23 85,45 15,12 85,44 

28,75 65,42 14,7 84,11 

R1  (mm) 120 
R2  (mm) 40 
R3  (mm) 13 
R4  (mm) 100 
A    (mm) 72 
B    (mm) 114,25 

C    (mm) 60 

Obr. 6.14 Rozmerový náčrt meridiánu 
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charakteristiku čerpadla. Preto je možné predpokladať, že po ďalšom ladení hydrauliky by 
bolo možné dostať sa na hodnotu celkovej účinnosti zariadenia minimálne 50%. Pri tejto 
hodnote by zariadenie, pri porovnaní s konkurenčnými čerpadlami, začalo byť 
konkurencieschopné. 

Avšak, je potrebné poznamenať, že optimálny prietok je na 2,5-násobku navrhovaného 
prietoku. Po prevedení všetkých úprav je možné konštatovať, že pri zadaných hodnotách 
nebude možné dosiahnuť optimálny prietok na hodnote 10 l/s. Preto by na docielenie tejto 
požiadavky bolo potrebné zmeniť niektorý zo zadaných parametrov. 

 

Obr.  6.15 Výsledná charakteristika čerpadla pre zadané parametre 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

9 14 19 24 29 34

Ƞ
h

 [
%

]M
k

 [
N

m
],

 Δ
Y

 [
J/

k
g

]

Q [l/s]

Y - merná

energia

Mk - krútiaci

moment

ηh - hydraulická 

účinnosť



Energetický ústav, VUT Brno  VUT-EU-ODDI-13303-04-15 

   

57 

7 ZMENA ZADANÝCH PARAMETROV ČERPADLA 

V predchádzajúcej kapitole bola predstavená hydraulická časť čerpadla pre navrhnuté 
parametre. Aj keď sa previedlo mnoho zmien pre čo najideálnejšie prevedenie na splnenie 
zadania, nepodarilo sa dosiahnuť navrhovanú veľkosť prietoku 10 l/s, ako hodnotu 
optimálneho prietoku čerpadla. Z dôvodu vyčerpania možností úprav existujúceho návrhu, 
ktoré by umožnili túto požiadavku, pre získanie ideálnejšieho prevedenia bola navrhnutá 
zmena niektorého zo zadaných parametrov. 

Požiadavky na vysokú účinnosť, prietok a dopravnú výšku bolo možné považovať za 
nemenné, preto do úvahy prichádzali len 2 zmeny, ktoré boli následne prevedené. Sú nimi: 

- Zmena šírky kanála (priechodnosti) 

- Zmena otáčok čerpadla 

7.1 Stanovenie zmien charakteristík pri rôznych šír kach kanála 

Pre zmenu šírky kanála, zníženie priechodnosti častíc, bolo v prvom rade potrebné zistiť, ako 
vplýva zmena tejto hodnoty na charakteristiku čerpadla. Predpokladaným výsledok bolo, že 
pri znížení šírky kanála sa posunie optimálny prietok smerom nadol, čo by následne zvýšilo 
hydraulickú účinnosť pri návrhovom prietoku. 

Prevedené boli 3 testy priechodnosti. Formu zmenšovania 
šírky kanála je možné vidieť na obr. 7.1. Pri prvom teste 
(Prevedenie 1) bol použitý meridián z prvého návrhu 
hydrauliky (viď kapitola 5.1). Toto prevedenie bolo jediné, pri 
ktorom bol robený test zmeny šírky kanála pre dva prietoky. 
Vďaka tomu  bolo zistené, že riešenia so šírkou kanála 12 a 22 
mm majú optimálny prietok pod hodnotou 11,5 l/s. Prevedenia 
s vyššou šírkou kanála majú optimálny prietok nad 
spomínanou hodnotou. 

Ostatné dva testy šírky kanála boli robené pre totožný 
meridián, rozdiel bol v tvare lopatky. Všeobecne bolo možné 
konštatovať, že pri znižujúcej sa šírke kanála, optimálny 
prietok klesal. To zvyšovalo hydraulickú účinnosť pred hodnotu prietoku 10 l/s. 

Pri prevedení s meniacim sa tvarom lopatky (Prevedenie 2 z kapitoly 6.4) je zmena mernej 
energie chaotická. Nie je možné konštatovať, že so zmenou šírky kanála sa zvyšuje alebo 
naopak znižuje (viď obr. 7.4). Odlišné je to pri riešení s konštantným tvarom lopatky 
(Prevedenie 3 z kapitoly 6.4). Pri tomto tvare je evidentné, že so znižujúcou sa šírkou kanála 
dopravná výška čerpadla klesá. Tým sa utvrdzuje zistenie, že tento typ lopatky má stabilnejšiu 
krivku mernej energie ∆Y. Tento fakt je možné vidieť na obrázku 7.3. 

Obr. 7.1 Štýl zmeny šírky 
kanála 
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V prípade možnosti zníženia priechodnosti (šírky kanála) za účelom posunu optimálneho 
prietoku do nižších hodnôt, by bolo možné dosiahnuť optimum čerpadla práve pri prietoku 10 
l/s. Bolo predpokladané, že tento stav by bolo možné dosiahnuť už pri šírke kanála okolo 30 
mm. Zároveň by sa tak dosiahlo zvýšenie celkovej účinnosti pre navrhovaný bod zariadenia. 
Pre toto prevedenie bolo odporučené použiť tvar obežného kolesa z kapitoly 6.9. 

Tabuľka 6.13 Prevedenie 1 pri teste šírky meridiánu 

Šírka kanála 
(mm) 

Prietok  
Q (l/s) 

Merná energia 
Y (J/kg) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

12 11,5 109,58 13,9 59,61 
22 11,5 172,95 21,53 60,74 
32 11,5 171,97 26,5 49,07 
42 11,5 177,07 29,6 45,22 
52 11,5 170,3 40,53 31,77 
62 11,5 183,84 42,89 32,41 

 

 

Obr. 7.2 Vplyv zmeny šírky kanála na charakteristiku čerpadla pri prietoku 11,5 l/s pri 
Prevedenie 1 
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Tabuľka 6.14 Prevedenie 3 pri teste šírky meridiánu 

Šírka kanála 
(mm) 

Prietok 
Q (l/s) 

Dopr. výška 
H (m) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Účinnosť  
Ƞh (%) 

10 11,5 11,83 10,23 85,7 
20 11,5 13,15 14 69,69 
30 11,5 12,84 18,34 51,93 
40 11,5 12,54 20,41 45,58 
50 11,5 12,35 25,08 36,52 
60 11,5 13,13 26,1 37,32 

 

 

Obr. 7.3 Vplyv zmeny šírky kanála na charakteristiku čerpadla pri prietoku 11,5 l/s pri 
Prevedenie 3 

Tabuľka6.15 Prevedenie 2 pri teste šírky meridiánu 

Šírka kanála 
(mm) 

Prietok Q 
(l/s) 

Dopr. výška H 
(m) 

Krút. moment Mk 
(Nm) 

Účinnosť Ƞh 
(%) 

10 11,5 10,45 9,09 85,28 

20 11,5 11,78 10,97 79,66 
30 11,5 11,77 12,94 67,47 
40 11,5 12,07 15,17 58,98 
50 11,5 12,42 18,58 49,57 
60 11,5 13,23 21,61 45,39 

43,48 11,5 12,72 17,6 53,59 
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Obr. 7.4 Vplyv zmeny šírky kanála na charakteristiku čerpadla pri prietoku 11,5 l/s pri 
Prevedenie 2 

7.2 Zmena otá čok čerpadla 

Druhým upravovaným parametrom boli otáčky 
čerpadla. V zadaní boli požadované otáčky 
1450 ot/s. Navrhnutou zmenou bolo ich 
zvýšenie na hodnotu 2900 ot/s. Hneď na 
začiatku je ale potrebné konštatovať, že pri 
tomto prevedení sa vypočítané čerpadlo nebude 
môcť používať na prečerpávanie abrazívneho 
média. Dôvodom sú vysoké rýchlosti v čerpadle 
spôsobené zvýšenými otáčkami. Tie zapríčinia 
oveľa vyššie opotrebenie konštrukcie čerpadla. 

Kinetická energia častíc vzrastá s kvadrátom 
rýchlosti. Keďže opotrebenie je funkciou 
prietoku, respektíve rýchlosti prúdenia, aj ono vzrastá s jej kvadrátom.  

Dôležitý je aj fakt, že pri zvýšení otáčok sa zmení rýchlobežnosť čerpadla. Špecifické otáčky 
ns sa z pôvodných 94,12 navýšia na ich dvojnásobok, a to 188,23. Podľa Erhartovho diagramu 
bolo možné predpokladať, že pri tomto prevedení sa posunie návrh do oblasti vyšších 
účinností. A to o hodnotu 2,5% celkovej účinnosti. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60

Ƞ
h

 [
%

]

M
k

 [
N

m
],

 Δ
Y

 [
J/

k
g

]

Q [l/s]

Y - merná

energia

Mk - krútiaci

moment

ηh -

hydraulická 

účinnosť

Obr. 7.5 Rozmerový náčrt meridiánu 
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Rozmery použitého meridiánu je možné nájsť v tabuľke 7.1. Použitá lopatka bola v tvare 
priamky orotovanej okolo nosného disku pod stálym uhlom stúpania. V meridiánovom reze 
jej tvar zvieral s krycím diskom uhol 105° (viď obr. 7.5, uhol β). Celkový uhol opásania 
lopatky mal hodnotu 720°. Z toho činný uhol lopatky v meridiáne o.k. predstavoval 210°. 
180° tvoril predradený inducer pred lopatkou, a 210° dorotovanie lopatky ku nosnému disku. 
Nízka hodnota činného uhla lopatky je obeťou za dodržanie vysokej    priechodnosti 
zariadenia. 

Tabuľka 7.1 Rozmery meridiánu s vyššími otáčkami   

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 7.2 Charakteristika návrhu s dvojnásobnými otáčkami 

Prietok 
Q (l/s) 

Merná energia 
∆Y (J/kg) 

Krút. moment  
Mk (Nm) 

Hydr. účinnosť  
Ƞh (%) 

11,5 125,37 9,5 49,87 
14,37 115,56 9,69 56,37 
20,12 87,21 9,186 62,83 

23 77,20 8,84 66,02 

Po prevedení CFD výpočtu navrhnutej hydrauliky bolo zistené, že pri danom prevedení pri 
prietoku 10 l/s sa nepodarilo dostať požadovanú mernú energiu. Tento problém by sa vyriešil 
jednoduchým zvýšením priemeru o.k. na výstupe. Avšak väčším problémom je nízky 
hydraulická energia. Bolo predpokladané, že nasledujúcim ladením by sa nedosiahlo 
dostatočne veľkého zvýšenia jej hodnoty (minimálne o 10%), z toho dôvodu bolo toto 
prevedenie vyhodnotené ako nevyhovujúce. 

R1  (mm) 75 

R2  (mm) 40 

R3  (mm) 10 

R4  (mm) 75 

A    (mm) 74,4 

B    (mm) 70 

C    (mm) 60 
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Obr. 7.6 Charakteristika čerpadla pri návrhu s otáčkami n=2900 ot/min 
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8 VYVAŽOVANIE OBEŽNÉHO KOLESA 

Poloha ťažiska bola kontrolovaná v programe SolidWorks. 
Cieľom bolo dostať ťažisko na os rotácie, čo by znamenalo 
statickú vyváženosť. Pri vypísaní ťažísk bolo zistené, že 
pri samotnej lopatke obežného kolesa bolo ťažisko 
vzdialené od osi rotácie (osa z) v smere osi x do 25 mm, 
a v zápornom smere osi y do 7,7 mm. Spomínané smery 
osí je možné nájsť znázornené na obr. 21.  

Avšak, lopatka sa nikde nepoužíva samostatne, preto bolo 
potrebné uvažovať o hodnotách ťažiska obežného kolesa 

ako celku. Čiže lopatky o.k. s nosným diskom. Pre toto 
prevedenie bolo zistené, že  hodnoty ťažiska v zápornom 
smere osi y nadobúdajú maximálne veľkosti do 0,5mm, 
pričom vo väčšine prípadov tieto hodnoty boli v stotinách 
milimetra. V smere osi x to bolo do 2 mm. Dôležité je ale 
poznamenať, že maximálne hodnoty odklonu ťažiska od 
osi rotácie dosahovali prevedenia, ktorých uhol opásania 
bol na hodnote 540°, čo tvorí 1,5 otáčky na nosnom disku 
(viď obr. 8.1). Pri prevedeniach s uhlom opásania na 
hodnote 360°, vzdialenosť ťažiska od osi rotácie sa 
pohybovala na hodnote okolo 0, 75 mm. 

V kapitole 6.3 bolo zistené, že uhol opásania lopatky má 
značný vplyv na vedenie kvapaliny, čoho výsledkom je rast 
hydraulickej účinnosti. Z predchádzajúcich hodnôt ale 
vyplýva, že veľkosť tohto uhla značne vplýva aj na zmenu 
polohy ťažiska, nevyváženosť. 

Vzdialenosti ťažiska od osi rotácie nedosahovali vysoké 
hodnoty. Z toho dôvodu navrhujeme nasledovný postup 
vyvažovania obežného kolesa: 

- Po návrhu meridiánu obežného kolesasa vypočíta 
lopatka. Preferované veľkosti uhlov opásania sú 
celočíselné násobky hodnoty 360°. Celé o.k. je 
namodelované v programe SolidWorks, kde sa určí 
poloha ťažiska.   

- Ak je zistená vyššia nevyváženosť (vzdialenosť 

Obr. 8.2 diery na čele 
určené na vyvažovanie 

Obr. 8.3 preferovaný  
spôsob vyvažovania 
pridávaním materiálu 

Obr. 8.1 s.s. pri stanovení 
nevyvahy 
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ťažiska od osi rotácie nad 1 mm), zvýši alebo zníži   sa hodnota uhla opásania, až kým 
sa ťažisko nedostane pod stanovenú hodnotu. V tejto podobe je vyrobené obežné 
koleso. 

- Prebieha statické a dynamické vyvažovanie (navrhnuté v neskoršej časti tejto kapitoly) 
(viď obr. 8.4). 

Pri vyrábané obežných kolies jednoduchým zváraním existuje predpoklad, že skutočný stav sa 
bude odlišovať od navrhovaného (vnesené nepresnosti výroby), čo spôsobí ďalší posun 
ťažiska zariadenia, nevyváženosť. 

Spôsob vyvažovania 

Obežné koleso sa po výrobe musí vyvažovať ako staticky, tak aj dynamicky. Prvým 
predpokladom je, že by sa to robilo odoberaním materiálu pomocou 2 vyvažovacích rovín. 
Vhodnejšou alternatívou je však vyvažovanie pridávaním materiálu a počet rovín by bol 
závislý na prevedení čerpadla. 

Pridávanie materiálu 

Pridávanie materiálu je možné realizovať dvomi spôsobmi. Buď sa na čele najväčšieho 
priemeru o.k. vyvŕtajú diery po celom obvode, ako je možné vidieť na obr. 8.2, a následne sa 
do nich naskrutkuje závažie. Následne sa zisťuje poloha nevyváženosti. Druhým spôsobom je 
vyfrézovanie drážky na zadnej časti o.k. (obr. 8.3), ktoré sa jednoduchým posúvaním dostane 
do požadovanej polohy. Z praktického hľadiska, druhé riešenie je preferovanejšie, pretože na 
vyvŕtavanie dier po obvode o.k. je potrebné veľké množstvo materiálu, ktoré vo väčšine 
prípadov nebude dostupné.  

Pri vyvažovaní samostatného obežného kolesa stačí jedna vyvažovacia rovina. Pri čerpadle, 
ako celku, počet rovín závisí od prevedenia daného čerpadla. 

• Suché prevedenie ( prevedenie s kozlíkom) 

Suché prevedenie znamená, že 
vonkajšia česť čerpadla nepríde do 
kontaktu s prečerpávaným 
médiom. Čerpadlo sa bude skladať 
z hydraulickej časti, ktorá bude 
uchytená o kozlík a cez spojku 
spojená s motorom. Celé zariadenie 
je postavené na fréme (viď obr. 

8.4). Pri tomto prevedení je 
potrebné použiť dve vyvažovacie Obr. 8.4  Vyvažovanie pri prevedení s kozlíkom 
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roviny. Jedna prechádza cez obežné koleso čerpadla a druhá cez spojku, ako je to znázornené 
na obrázku 8.4.  

• Ponorné prevedenie 

Pri tomto prevedení sa celé čerpadlo ponorí do vody, 
čomu musí byť prispôsobený motor. Všeobecne tvorí 
motor samostatnú časť, ktorá obsahuje už aj ložiská, 
upchávky, a pod. Z motora vychádza predĺžený 
hriadeľ, ktorý sa priamo uchytí na hydrauliku 
čerpadla/o.k. Schéma tohto postupu je načrtnutá na 
obrázku 8.5. Ako je možné vidieť, predpokladá sa, že 
hriadeľ vychádzajúci z motora čerpadla je votknutý 
a ak kmity majú tvar znázornený na obr. 8.5, na 
vyvažovanie stačí jedna rovina umiestnená na 
obežnom kolese čerpadla. 

  

Obr. 8.5 Vyvažovanie pri 
ponornom prevedení 
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ZÁVER 

V tejto práci som sa snažil navrhnúť hydrauliku odstredivého obežného kolesa 
skrutkovicového tvaru. Proces zahŕňal výpočty, prispôsobovanie parametrov a predpokladov 
pre optimálny návrh.  

Po prvotnom návrhu čerpadla bolo zistené, že jeho optimálny prevádzkový bod bol ako zo 
strany prietoku, tak aj mernej energie posunutý do vyšších hodnôt.   

Hydraulická účinnosť prvého návrhu dosahovala hodnotu 32% pre zadaný návrhový bod 10 
l/s.  Merná energia bola znížená na požadovanú hodnotu zmenšením priemeru obežného 
kolesa D2 na jeho výstupe. Posunutie prietoku do nižších hodnôt bolo zložitejšou úlohou. 
Najväčším problémom bola požiadavka na vysokú priechodnosť pevných častíc s rozmerom 
60 mm. Na zložitosti pridával aj fakt, že išlo o atypický tvar obežného kolesa, o ktorom 
neboli známe spojitosti so zmenou tvaru hydrauliky na vplyv jeho charakteristík. Z toho 
dôvodu boli v prvom kroku menené rôzne prvky (ako napríklad zmena tvaru lopatky, zmena 
tvaru nosného disku, zmena tvaru meridiánu a pod.) na zistenie správania sa hydraulických 
parametrov pri ich zmene. Všetky úpravy boli robené pre čo najideálnejšiu optimalizáciu 
prvotného návrhu s cieľom splnenia zadaných parametrov pri najvyššej možnej účinnosti. 
Celkovo bolo prevedených 8 modifikácií, pri ktorých bolo odhalených niekoľko skutočností. 

Jedno z najdôležitejších zistení bolo, že lopatka, ktorá bola rotovaná pod stálym uhlom ku osi 
rotácie (v danom prípade to bolo 61,35°) a jej tvar bol skoro kolmý ku kryciemu disku, dávala 
stabilnejšiu Q-Y charakteristiku, než iné prevedenia. 

Ďalším zistením bolo, že tvar nosného disku má relatívne veľký vplyv na veľkosť mernej 
energie. Jej rozdiel medzi kužeľovým a vykrojeným tvarom nosného disku bol až to 10%, a to 
pri nemennej hydraulickej účinnosti. 

V neposlednom rade bolo zistené, že veľkosť uhla opásania má zásadný vplyv na kvalitu 
vedenia kvapaliny, čo sa prejavovalo hlavne na jej hydraulickej účinnosti. Zároveň bol 
zaujímavý fakt, že do istej hodnoty uhla opásania s jeho veľkosťou rástla aj merná energia 
obežného kolesa. 

Po prevedení všetkých navrhnutých testov modifikácií boli ich výsledky aplikované do 
nového návrhu hydrauliky skrutkovicového odstredivého obežného kolesa. Prostredníctvom 
CFD výpočtu bolo zistené, že hydraulická účinnosť pri navrhovaných parametroch 
dosahovala hodnotu 56%, čo je v porovnaní s prvým návrhom takmer dvojnásobok. Hoci bol 
optimálny prietok posunutý do nižších hodnôt, stále sa nachádzal minimálne na 2,3 násobku 
navrhovanej hodnoty, a to 10 l/s. Tento fakt bol pripisovaný hlavne požadovanej šírke kanála. 
Pri základnom výpočte odstredivého čerpadla bola získaná hodnota pre ideálnu šírku kanála 
na výstupe 8,5 mm. Požadovaná priechodnosť zariadenia bola ale na hodnote 60 mm, čo bolo 
aplikované v návrhoch. 



Energetický ústav, VUT Brno  VUT-EU-ODDI-13303-04-15 

   

67 

V tomto bode bolo evidentné, že ďalším ladením hydrauliky pri zachovaní požadovaných 
parametrov, by nedošlo ku takému posunu v charakteristike, ktorý by znížil optimálny prietok 
na navrhovanú hodnotu 10 l/s (čo by rapídne zvýšilo účinnosť v tomto bode). Preto bola 
ďalším návrhom zmena niektorého z navrhovaných parametrov. Požiadavky na vysokú 
účinnosť, prietok a dopravnú výšku bolo možné považovať za nemenné, preto do úvahy 
prichádzala len zmena priechodnosti častíc, alebo návrhové otáčky.  

Pri zmene priechodnosti častíc bolo potrebné na začiatku skonštatovať, že ak by mal byť 
návrhový prietok 10 l/s v optime čerpadla, priechodnosť častíc by mohla dosiahnuť 
maximálnu hodnotu okolo 30 mm. To je však pre tento druh čerpadiel nedostačujúce, preto by 
musel byť nájdený kompromis medzi veľkosťou priechodnosti a veľkosťou účinnosti 
čerpadla. 

Návrh zmeny otáčok na ich dvojnásobok, 2900 ot/min, nepriniesol výrazne lepšie výsledky. 
Pri navrhovaných parametroch bola dosahovaná hydraulická účinnosť 49,87%. Po odčítaní 
hydraulický strát  by navrhnuté zariadenie dosahovalo celkovú účinnosť pod hodnotou 40%, 
čo by znamenalo nepoužiteľné prevedenie. Pri nasledujúcom ladení hydrauliky by sa účinnosť 
zariadenia určite zvýšila, no nepredpokladám,  že by to bolo dostačujúce. Vzhľadom na to, že 
otáčky 2900ot/min sú veľmi vysoké pre čerpanie silne kalových vôd s možným obsahom 
abrazívnych zmesí, toto prevedenie neodporúčam pre aplikáciu v praxi. 

Cieľom tejto práce bol návrh hydrauliky odstredivého obežného kolesa skrutkovicového tvaru 
na parametre zadefinované v kapitole 2. V práci som zistil, že realizácia čerpadla pri 
zadaných parametroch je možná, avšak pri celkovej účinnosti na hodnote okolo 50% 
a optimálnom prietoku Qopt na približne 2,3 navrhovaného prietoku. Navrhnutú hydrauliku 
pre toto riešenie je možné nájsť v kapitole 6.9. Tento návrh však nie je výsledný. Jeho 
ladením a ďalšou úpravou je možné dosiahnuť lepšie prúdenie, respektíve jeho účinnosť. 
V každom prípade, dosiahnuté výsledky, úpravy, zistenia a návrhy jasne deklarujú splnenie 
zadaného cieľa práce. 

Diplomová práca mi dala možnosť samostatne pracovať na návrhu hydrauliky nového 
zariadenia. Bola pre mňa veľkou výzvou, pretože som sa zaoberal relatívne neznámym 
druhom čerpadla, o ktorom nie je mnoho verejne dostupných poznatkov. Návrh ako obežného 
kolesa, tak aj čerpadla ako celku, však touto prácou nie je na konci. Výsledkom práce je návrh 
dvoch variant prevedení návrhov. Tie budú predložené firme Praktikpump s.r.o., ktorá po 
zvážení a výbere preferovaného riešenia bude finálne optimalizovať konkrétny tvar obežného 
kolesa.   
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ZOZNAM POUŽÍTÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK  

Symbol Jednotka Význam značky 

Index 1 [-] Vstup 

Index 2 [-] Výstup  

BC [-] Okrajové podmienky „Boundary conditions“ 

H [m] Dopravná výška 

c [m/s] Celková rýchlosť 

ηc [%] Celková účinnosť 

ßQ [°] Doplnkový uhol lopatky 

R [-] Gaussova rovina 

g [m/s2] Gravitačné zrýchlenie 

h [m] Hĺbka mriežky 

ρ [Kg/m3] Hustota 

ηh [%] Hydraulická účinnosť 

km [-] Konštanta celkovej rýchlosti v meridiánovom smere 

a [-] Konštanta mriežky (konformná transformácia) 

π [-] Konštanta Pí 

κ [-] Korekčná konštanta podľa Weissera  

Mk [Nm] Krútiaci moment 

U [m] Meridiánová súradnica 

∆Y [J/kg] Merná energia 

Yč [J/kg] Merná energia čerpadla 

MRF [-] Multiple Frame of reference 

o.k. [-] Obežné koleso 

Obr. [-] Obrázok 

S [m2] Obsah 
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n [ot/min] Otáčky  

N [-] Počet lopatiek 

z [-] Počet lopatiek 

r [m] Polomer 

d [mm] Priechodnosť 

D [m] Priemer  

Q [l/s] Prietok 

Pr [W] Príkon 

I̅ [-] Prúdová plocha 

t [-] Rozteč  

S [m] Súradnica, Osa transformovanej roviny 

� [m] Súradnica, Osa transformovanej roviny 

b [m] Šírka kanála obežného kolesa 

ns [ot/min] Špecifické otáčky 

p [Pa] Tlak 

ß [°] Uhol lopatky 

φc, φmax [°] Uhol opásania lopatky obežného kolesa 

φ [°] Uhol rotovania lopatky obežného kolesa 

u [m/s] Unášavá rýchlosť 

CFD [-] Výpočtová dynamika kvapalín „Computational Fluid 
Dynamics“ 

cm [m/s] Zložka celkovej rýchlosti v meridiánovom smere 

cu [m/s] Zložka celkovej rýchlosti v unášavom smere 

s.s. [-] Súradný systém 
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