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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého 
čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak 
tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly nejen v závěrném bodě, ale také v bodě 
optimálního průtoku. Dalším bodem zkoumání bylo ovlivnění charakteristik čerpadla ve 
všech oblastech průtoku.  

Návrhy úprav, samotné výpočty a následné zpracování výsledků byly provedeny 
pomocí programů Solidworks, Fluent a Microsoft Excel. 

Klí čová slova: 

radiální síla, odstředivé čerpadlo, stabilita charakteristiky čerpadla, tlaková diference 

Abstract 

This diploma thesis deals with problematics of the radial force effect on the runner and 
possibilities of the force reduction. Some pump modifications were proposed and changes of 
radial force magnitude in reverse blocking state and optimal flow state were examined in 
consequence. Following investigation was focused on the new modifications regarding to the 
pump efficiency and its characteristics stability.  

All results were carried out using the Solidworks, the Fluent and the Microsoft Excel 
software. 

Key words 

radial force, centrifugal pump, stability of pump characteristic, pressure difference 
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1. ÚVOD 

1.1. Motivace řešeného problému 

Radiální síla (síla kolmá na osu rotace stroje) v závěrném bodě odstředivých čerpadel je 
způsobena nerovnoměrností tlaku rozloženého po spirále. V optimálním bodě čerpadla je 
proudění symetrické a tedy i síla je minimální (nulová). Avšak v závěrném bodě jsou 
hydraulické poměry v čerpadle složitější. Nejvyšší tlak je na konci spirály u výtlačného hrdla 
(obr. 1) a nejmenší tlak pod nosem spirály, kde jsou nejvyšší rychlosti. 

V současné době se ke snížení radiální síly nejvíce používá žebra vloženého do spirály 
stroje. Žebro vynutí ve spirále osově symetrické proudění a tím způsobí symetrické rozložení 
tlaků po spirále, čímž se radiální síla eliminuje. Žebro je nutností zvláště u větších čerpadel. 
Jelikož se spirála čerpadla většinou odlévá, je velice náročné odlít spirálu s žebrem uvnitř, 
další nevýhodou je zhoršení hydraulických poměrů a tím snížená účinnost celého stroje. 

Proto se hledají způsoby jak radiální sílu eliminovat jiným způsobem. Jedním 
z takových způsobů je vytvoření kanálku propojujícího výtlak čerpadla se sáním. Kanálek 
musí být navržen tak, aby přes něj v optimálním bodě čerpadla protékalo zanedbatelné 
množství kapaliny a byly tak minimalizovány ztráty. Naopak v závěrném bodě by měl 
kanálek vyrovnávat tlaky v kapalině mezi výtlačným hrdlem a sáním čerpadla.  

 
Obrázek 1: Průběh tlaku v závěrném bodě 

1.2. Cíl diplomové práce 

Cílem této práce je prozkoumání vlivu zmiňovaného kanálku (propojující výtlak 
s místem nižšího tlaku) na radiální sílu v závěrném i optimálním bodě čerpadla a zároveň na 
stabilitu Y-Q charakteristiky čerpadla. Na základě výpočtového modelování proudění bude 
stanovena závislost radiální síly na průtoku, proveden rozbor vlivu kanálku na radiální sílu a 
stabilitu charakteristiky. Výpočty budou provedeny ve zjednodušené 2D podobě čerpadla. 
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2. URČENÍ RADIÁLNÍ SÍLY V ČERPADLE BEZ KANÁLKU 

2.1. Radiální síla 

 
Obrázek 2: Souřadný systém 

 
Obrázek 3: Rozměry meridiánu 

Uvažujme Kartézský souřadný systém, kde osa x2
 směruje tečně k nosu spirály a osa x3 

směřuje kolmo k ní (viz obr. 2). Zavedeme označení �� - i–tá složka sily, �� - průřez na vstupu 
do oběžného kola, �� - průřez na výstupu z oběžného kola, ��- k - tá složka vektoru vnější 
normály k povrchu ��, ��  - i-tá složka vektoru vnější normály k povrchu �� (viz obr. 3), Π�� - 
nevratný tenzor napětí, p - tlak a pro i - tou složku síly �� platí rovnice [1]:  

�� 
 � Π��� ��� � � Π��� ��� � � �� ��� (2.1) 
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Viskozní síly lze oproti tlakovým zanedbat, bude tedy 

�� 
 � � �� ��� (2.2) 

Dále označíme symboly: ��  - poloměr oběžného kola, ��  - šířku oběžného kola na 

poloměru �� bez vlivu disků, ��� - šířku celého oběžného kola na poloměru oběžného kola �� 
včetně disků a za předpokladu nezávislosti tlaků po šířce OK lze pro složky ��� �� psát: 

�� 
 ������  � �(�) cos(�) �� 
�  (2.3) 

�� 
 ������  � �(�) sin(�) �� 
�  (2.4) 

kde � je obvodový úhel. 
Pro málo viskózní kapalinu lze přijmout zjednodušený vztah mezi tlakem a rychlostí: 

� 
 % � &
� '(� (2.5) 

kde v je rychlost na ploše S2, ' je hustota média a A je integrační kostatnta, která bude určena 
později. Nyní se zaměříme na stanovení rychlosti kapaliny v. 

Za předpokladu, že proudnice za OK tvoří uzavřenou křivku, lze rychlost v získat 
řešením rovnice kontinuity, vyjádřené v křivočarých souřadnicích 

*+
*, 
 -&�( (2.6) 

kde l je obloukem křivky a k12 je křivost čar kolmých na proudnice. 
Vyjdeme-li z předpokladu, že křivost k12 je na kružnici vymezující obvod OK 

konstantní, je možno psát řešení ve tvaru  

( 
 � · 012�324 (2.7) 
kde R2·φ=l. Vzhledem k tomu, že k12<0, zaveďme symbol 6 vztahem 

6 
 �2��-&� 
 2 12
78

 (2.8) 

kde ρR je poloměr křivosti. Po dosazení do (2.7) obdržíme 

( 
 � · 0
:;
2 4 (2.9) 

Za využití vztahů (2.9) a (2.5) lze pro tlak napsat vztah 

� 
 % � � · 0=>4 (2.10) 
Konstanty A, F určíme z okrajových podmínek  

� 
 0:    � 
 ��  a  � 
 2B:    � 
 �+ (2.11) 
Po dosazení okrajových podmínek získáme konstanty ve tvaru 

% 
 �� � CD=CE
&=F:2G; a � 
 CD=CE

&=F:2G; (2.12) 
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a dosazením zpět rovnici tlaku 

� 
 �� � CD=CE
&=F:2G; · (1 � 0= >� (2.13� 

Pro složky radiální síly (2.3) a (2.4) platí 

�� 
 �����  >
&H>2 (�+ � ��� (2.14� 

�� 
 �����  &
&H>2 (�+ � ��� (2.15� 

a pro poměr sil F2 a F3 platí 

�� 
 �� · 6 (2.16� 
Nyní se zaměříme na odhad 6 . Součinitel 6  je definován vztahem (2.8). Tvoří-li 

uzavřené proudnice logaritmické spirály, lze pro ρ psát vztah 

'1 
 12
I�JK2

 (2.17� 

kde α2 je úhel logaritmické spirály. Tento úhel lze přibližně určit na základě metodiky tvorby 
obrysu spirálního tělesa, podle které platí 

LMNOP� 
 QRST
U·VW,RST

· � Y2
·ZRST

 (2.18� 

kde  [\C], ^\C], _`,\C] jsou měrná energie, průtok a účinnost v optimálním provozním bodě 

čerpadla a a je úhlová rychlost rotace oběžného kola. 

Z důvodu toho, že úhel α2 nebude zcela přesně odpovídat úhlu lagaritmické spirály, 
zaveďme korekci pro 6 

6 
 2sin (- · P�� (2.19� 
kde k doporučujeme volit: - 
 1,15.  

Vezmeme-li v úvahu tyto předpoklady, můžeme konstatovat, že vektor radiální sily 
bude směřovat blíže k ose x3 a sila F3 > F2 (viz (2.16)). 

Vztahy (2.14) a (2.15) však nejsou vhodné pro výpočty, neboť tlak v oblasti nosu 
spirály p0 je neznámý. Pokusíme se proto určit integrační konstantu B, která je rozhodující pro 
výpočet radiální síly, ze známé měrné energie v závěrném bodě čerpadla Y. 

Jak známo, měrnou energii čerpadla je možno určit ze vztahu 

[ 
 b� · (c� (2.20� 
kde vu2 určuje střední hodnotu unášivé složky rychlosti vu na obvodu oběžného kola. Tuto 
rychlpst můžeme určit na základně věty o střední hodnotě integrálního počtu.  

(c� 
 &
� � (c�� 

�  (2.21� 

Vzhledem k tomu, že v závěrném bodě čerpadla bude radiální složka rychlosti 
zanedbatelná vůči unášivé složce vu, lze přibližně psát ( 
 (c, takže 
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(c� d &
� � (�� 

� d Y
 ·> (1 � 0= ·>� (2.22� 

Odtud plyne pro B 

� 
  ·>
&=F:G·; (c� (2.23� 

Dosadíme-li do (2.20), platí 

� 
  ·>
&=F:G·; · Q

c2
 (2.24� 

( d  ·>
&=F:G·; · Q

c2
· 0

:;
2 4 (2.25� 

Dosadíme-li nyní do vztahů (2.3), (2.4) pro složky sil dostaneme 

�� 
 7
� · >

&H>2 · �����  · e  ·>
&=F:G·; · Q

c2
f

�
· (1 � 0=� ·>� (2.26� 

�� 
 7
� · &

&H>2 · �����  · e  ·>
&=F:G·; · Q

c2
f

�
· (1 � 0=� ·>� (2.27� 

�1 
 g��
� � ��

� (2.28� 
Měrná energie Y, použitá ve vztazích (2.26) a (2.27), je pouze pro závěrný bod 

čerpadla, stejně jako radiální síla vypočtená z těchto vtahů. 

2.2. Výpočet dle Bihellera 

2.2.1. Velikost radiální síly 

Rovnice pro radiální sílu byla sestavena v 60. letech 20. století na základě mnoha 
provedených experimentů. Rovnice umožňuje přibližně stanovit radiální sílu jen na základě 
rozměrů oběžného kola, provozních otáček a průtoku, vyjádřeného v poměrném tvaru 
(k hodnotě průtoku při nejlepší účinnosti). Pro určení radiální síly dle Bihellera [3] bude 
použito výpočtového vztahu ve tvaru 

�1 
 0,221 · h� · ��� · b�� · ' · 10=&,&�·ijik · l1 � m ZZRSTn
� � 2 · ZZRST · LMop (2.29) 

kde  %t 
 N · ��� (2.30) 
 p 
 �  � �  � · ZZRST (2.31) 
b� 
 B · h� · � (2.32) 

kde D2 …průměr oběžného kola,���  …šířka meridiánu na výstupu z oběžného kola včetně 
nosného a krycího disku, AN ...průřez průtočné plochy v místě nosu spirály, A8 …průřez 
v tzv. 8. řezu meridiální rovinou (viz obr. 4). 
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Obrázek 4: Poloha plochy A8 

2.2.2. Poloha radiální síly 

Úhel se měří od nosu spirály (obr. 4) a určí se dle vztahu 

�1 
 �
� · B � Z

ZRST
 pro 

Z

ZRST
wx 0; 1� (2.33� 

�1 

&

�
· B �

Z

ZRST
 pro 

Z

ZRST
wx 1; 1,75� (2.34� 

2.2.3. Zadání 

Na základě zadaných parametrů a z nich určených závislých parametrů bude vypočtena 
radiální síla dle Bihellera. 

Zadané parametry: 
Dopravní výška: H = 80,9 m 
Průtok: Q = 7 l·s-1 

Otáčky: n = 2900 min-1 

Hustota média: ρ = 998,2 kg·m-3 
Průměr oběžného kola: D2 = 0,244 m 
Šířka meridiánu na výstupu z OK: B2 = 0,0091 m 
Šířka mezery mezi OK a konturou spirály v místě nosu spirály: t = 0,0045 mm 
Průřez průtočné plochy v místě nosu spirály (obr. 5): %t 
 0,0045 · (0,00911 � 2 ·

0,004
7,6995·10�5�2 

 
Obrázek 5: Tvar plochy AN 
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Obvodová rychlost na výstupu z OK: b� 
 B · 0,244 · �z��
{� 
 34,05 � · o=& 

Průřez v. 8. řezu meridiální rovinou (viz obr. 6): 

 %| 
 0,02 · 0,0225 � e2 �  
�f · �0,008� � 0,002�� 
 4,20814 · 10=} �� 

 
Obrázek 6: Tvar plochy A8 

Po dosazení určených hodnot do rovnic (2.29), (2.33) a (2.34) bude vypočtena závislost 
velikosti a úhlu radiální síly na poměrném průtoku Q/Qopt (tab. 1 a obr. 7). 

Tabulka 1: Hodnoty radiální síly a úhlu dle Bihellera 

Q/Qopt [1] FR [N] φB [rad] φB [°]

0 785,1218642 4,712389 270

0,1 776,7205114 4,612389 264,2704

0,2 751,5848223 4,512389 258,5408

0,3 709,9193719 4,412389 252,8113

0,4 652,0633469 4,312389 247,0817

0,5 578,4879012 4,212389 241,3521

0,6 489,7924759 4,112389 235,6225

0,7 386,7001089 4,012389 229,893

0,8 270,0517631 3,912389 224,1634

0,9 140,7997085 3,812389 218,4338

1 0 0,570796 32,70422

1,1 151,1959031 0,470796 26,97464

1,2 311,5503254 0,370796 21,24506

1,3 479,7493155 0,270796 15,51549

1,4 654,4132811 0,170796 9,785909

1,5 834,1082571 0,070796 4,056331

1,6 1017,357747 -0,0292 -1,67325

1,7 1202,655069 -0,1292 -7,40283  
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Obrázek 7: Průběh radiální síly dle Bihellera 

Polohu síly v závěrném bodě čerpadla vypočtenou dle Bihellera zobrazuje obr. 8. 
Velikost síly je FR = 785 N a působí pod úhlem φF = 270° od osy x2. 

 
Obrázek 8: Síla určená dle Bihellera 
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3. VÝPOČET ČERPADLA BEZ KANÁLKU VE FLUENTU 

Ze všeho nejdříve je potřeba vytvořit geometrii řešeného problému a výpočetní síť. 
Geometrii lze vytvořit buď v externím modelářském programu, nebo přímo v programu 
GAMBIT, kde následně vytvoříme i výpočetní síť. Zde se stanovují také okrajové podmínky 
pro řešený problém, avšak ty můžeme ve FLUENTu kdykoliv změnit. 

3.1. Výpočetní metody 

Pro řešení rotačních lopatkových strojů existují ve Fluentu 3 různé postupy: 
 

1. Multiple reference frame (MRF; vícenásobný souřadný systém): spočívá v rozdělení 
prostoru stroje na statorovou a rotorovou část, které specifikujeme jako oblasti proudění 
kapaliny (fluid; alternativou k fluid je solid – tedy pevná látka). Statorová část se 
ponechá bez úprav a na rotační se aplikuje MRF. Podle toho jsou také použity různé 
formulace Reynoldsových časově středovaných Navier-Stokesových rovnic (3.2) 
(Reynolds Averaged Navier-Stokes equations - RANS). Jsou to rovnice Navier-
Stokesovy (3.1) upraveny pomocí statistické metody časového středování. 

*+~
*] � (�

*+~
*��


 � &
7 · *C

*�~
� �

7 · *2+~
*��*��

 (3.1) 

*+��
*] � (�� *+��

*��

 � &

7 · *C�
*�~

� �
7 · *2+��

*��*��
� *

*��
�(�(������� (3.2) 

kde poslední člen na pravé straně 
*

*��
�(�(������� 
 �]��  se nazývá tenzor turbulentních 

(Reynoldsových) napětí. Stejně se upraví i rovnice kontinuity 

*+��
*�~


 0 (3.3) 

Při aplikaci MRF je třeba mít na paměti, že celá výpočetní síť se nepohybuje. Na zónu 
statoru jsou použity RANS ve stacionární podobě a na rotorovou v rotační podobě. 
Tento přístup je nejrychlejší a nejlépe konverguje, ale nevýhoda je ta, že výstupem je 
proudové pole jen v jedné poloze lopatek. Pro vyřešení celého stroje je třeba síť 
vlastnoručně přetvořit (např. pootočit lopatky a síťovat znovu) a určit střední hodnotu 
z počítaných charakteristických veličin stroje pro různé polohy natočení. 

2. Mixing plane (směšovací rovina): síť se opět nepohybuje, metoda spočívá v rozdělení 
oblasti na část rotorovou a statorovou. Mezi nimi se vytvoří rozhraní (mixing plane 
interface) a řeší se stator a rotor separátně (v řádu např. desítek iterací). Poté se na 
výstupu z rotoru vystředí vypočítané hodnoty statického tlaku a směrových kosinů 
rychlosti na všech poloměrech od náboje a tyto se předají na vstup do statoru. Stejně tak 
se vystředí hodnoty na vstupu do statoru a předají se na výstup rotoru. S těmito novými 
okrajovými podmínkami se opět rotor a stator řeší separátně a postup se opakuje. 
Tato metoda je nevýhodná z hlediska konvergence a neřeší dynamiku, proto je také 
nejméně používaná. Výhodou je potom vytvoření pouze jediné sítě. 
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3. Sliding (moving) mesh (pohyblivá síť): jak název napovídá, jedná se o dynamický 
problém, proto se musí řešit nestacionárně (unsteady). Na výpočet celého stroje stačí 
vytvořit jedinou síť, avšak tento postup je velice časově a výpočtově náročný z důvodu 
nutnosti iterování několika otáček rotoru pro správné vyřešení dynamiky celého 
problému. V rámci jednoho časového kroku by se rotor měl otočit maximálně o 1° (při 
počtu 20 iterací na jeden časový krok nám vyjde 7200 iterací na 1 otáčku; tvrdí se, 
že  kolo by se ve výpočtu mělo otočit 5 až 7krát). Platí zde podmínka přibližně stejné 
velikosti výpočetních buněk na hranicích statoru a rotoru. 
 
Výpočet čerpadla v našem případě byl proveden metodou MRF. Při určování 

charakteristik čerpadla je nutno veličiny potřebné pro výpočet určovat z několika různých 
poloh Čerpadlo má 5 lopatek, tedy úhel mezi dvěma lopatkami je 360/5 = 72°. Tento úhel se 
rozdělí např. na 6 stejných částí a pro každou polohu lopatek se vytvoří vlastní výpočetní síť. 
Výsledné hodnoty veličin se zprůměrují teprve z nich lze sestavit např. Y-Q charakteristiku 
čerpadla. 

3.2. Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky byly stanoveny podle následujícího obrázku: 

 
Obrázek 9: Okrajové podmínky 

Hodnoty okrajových podmínek jsou následující: 
Vstup: podmínka velocity inlet o velikosti rychlosti v = 0,001 m·s-1 jdoucí kolmo na 

křivku (Fluent by nedokázal počítat se vstupní rychlostí v1 = 0 m/s, proto je 
nutná malá hodnota, aby mohl výpočet zkonvergovat). 
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Výstup: podmínka pressure outlet, hodnota přetlaku p = 0 Pa. 
Ostatní okrajové podmínky jsou stanoveny jako wall (stěna), přičemž celý rotor má 

otáčky n = 2900 min-1 
Dále je potřeba stanovit obor proudění tekutiny tj. fluid a rozčlenit z důvodu aplikace 

výpočetní metody oblast čerpadla na různé fluidy (viz obr. 9): 
• fluid rotor – tvořený zónou uvnitř oběžného kola 
• fluid stator – tvořený výtlačným potrubím (v případě vytvořeného kanálku také 

tím) a prostorem mezi konturou spirály a oběžným kolem 

3.3. Kvalita sítě 

Rovinná síť je tvořena kombinací čtyřhranných a trojúhelníkových buněk. Z hlediska 
kvality a rychlosti výpočtu jsou nejlepší pravidelné obdélníkové buňky. Kvalita výpočetní sítě 
[4] se posuzuje podle:  

• Velikosti buněk 
• Uspořádaní buněk v prostoru (např. zhuštění v místech zajímavých z hlediska 

proudění tekutin)  
• Kvality buněk (např. nesouměrnost - skewness) 

Nejdůležitějším faktorem pro posouzení kvality sítě je skewness - posuzuje se, jak moc 
se tvar buňky blíží k pravidelnému geometrickému tvaru. Faktor nabývá hodnoty od 0 
(nejlepší) po 1 (nejhorší). Faktor ve 2D podobě se počítá dle následujícího vztahu: 

�-0��0oo �0�ob�0 
 �RST~���=�����
�RST~���

  (3.4) 

kde Soptimal je plocha ideálního obrazce se stejnou opsanou kružnicí jako skutečná buňka o 
ploše Sreal.  

Ve 3D podobě je faktor definován analogicky s použitím objemů místo ploch. 
V případě našeho čerpadla byl určen faktor skewness pro nejhorší buňku ve velikosti 0,669 
(viz obr. 10) a umístění této buňky je u lopatky č. 1 (u nosu spirály). 

 
Obrázek 10: Buňka s nejhorším faktorem Skewness 
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3.4. Modely turbulence 

Základní problém při výpočtu turbulentního proudění spočívá v existenci 
Reynoldsových napětí �]��. Soubor přídavných rovnic a empirických vztahů, kterými se �]�� 

řeší, spolu s pohybovými rovnicemi tvoří tzv. model turbulence. Modely lze rozdělit do 
několika skupin (viz obr. 11) 

 

Obrázek 11: Modely turbulence 

Matematické modelování turbulence lze rozdělit: 
• Metoda přímé simulace (Direct Numerical Simulation, DNS) – vyžaduje velmi jemnou 

síť, proto je se stávající výpočetní technikou nerealizovatelná. Počet uzlů lze řádově 
odhadnout pomocí Kolmogorova mikroměřítka turbulence 

�C � �0z/} (3.5) 

• Metoda velkých vírů (Large Eddy Simulation, LES) – velké víry se rozpadají na menší 
a ty se disipují na teplo. Metoda počítá velké víry z Navier-Stokesovy rovnice a na 
menší víry se použijí tzv. subgridní modely. 
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• Metoda časového středování (RANS) - tyto postupy jsou založeny na Boussinesquově 
hypotéze, která říká, že Reynoldsovo napětí �]��  (3.7) je analogické s tenzorem napětí 

��� dle Stokese (3.6) 

��� 
 � m*+~
*��

� *+�
*�~

n (3.6) 

�]�� 
 �] m*+��
*��

� *+����
*�~

n � �
� -��� (3.7) 

- 
 &
� (��(�������� (3.8) 

kde �] je turbulentní viskozita, ��� je Kroneckerovo δ, - je turbulentní kinetická energie 

(TKE) a (�� je i-tá složka fluktuační rychlosti. 
 

Postupy založené na Boussinesquově hypotéze se liší stanovením turbulentní viskozity 
�]. Rozdělují se na další modely podle toho, kolik rovnic do systému vnáší: nularovnicový, 
jednorovnicový a dvourovnicový model. Nejpoužívanější a dobré z hlediska konvergence jsou 
dvourovnicové modely k-ω a realizable k-ε. Vícerovnicové modely se nepoužívají, protože 
jsou výpočetně náročné a nepřinášejí zásadní zlepšení. 

 
Na výpočet radiální síly v odstředivém čerpadle byl použit model realizable k-ε. 

3.5. Další nastavení 

Konvektivní členy v Navier-Stokesově rovnici jsou interpolovány pomocí schématu 
Upwind 1. řádu přesnosti. Jde o postup, kdy na hranici buňky (z hodnot na hranicích buněk se 
určuje hodnota „v těžišti“ buňky), která je aktuálně počítána, jsou vloženy hodnoty 
proudových funkcí z těžiště buňky, která leží proti směru proudění (z angl. Upwind = proti 
větru). 

Jelikož čerpadlo je počítáno metodou MRF (viz kapitola 3.1), je tento úkol řešen 
stacionárně – steady. 

Proudění v blízkosti stěny je popsáno pomocí nerovnovážných stěnových funkcí (wall 
function aproach – nonequilibrium wall function), což znamená, že průběh veličin 
proudového pole je nahrazen logaritmickou závislostí, která se může použít i v případech 
nerovnovážné mezní vrstvy (na rozdíl od standartních stěnových funkcí) např. proudění 
s tlakovým gradientem. Nehodí se však k řešení proudění v úzké trubičce, velmi vazkých 
tekutin, s malým Reynoldsovým číslem/malou rychlostí, proudění se silným tlakovým 
gradientem, významné působení objemových sil atd. 

Veličiny, které budou následně určeny, jsou v původním nastavení ve 2D výpočtu 
vztaženy na jednotku hloubky 1m. Jelikož skutečné čerpadlo nemá hloubku 1m, bude hloubka 
v Reference values přestavena na konstantní hodnotu 0,0091m, což je velikost šířky 
meridiánu čerpadla na výstupu. 
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3.6. Výsledky čerpadla bez kanálku 

Čerpadlo pro určení radiální síly bylo počítáno jen pro jednu polohu lopatek a to 
takovou, při které odtoková hrana lopatky míjí nos spirály a tedy by mělo docházet 
k největším rázům na oběžné kolo. Na následujících obrázcích vidíme tlakové a rychlostní 
pole pro případ zavřeného výtlaku. Z obr. 12 jde vidět, že tlak se zvyšuje jak od nosu po 
obvodu spirály, tak od středu ke kontuře spirály. Ve výtlačném hrdle je tlak nejvyšší.  

 
Obrázek 12: Tlakové pole, závěrný bod 

Rychlostní pole (obr.13) ukazuje nulovou rychlost ve výtlačném hrdle a nejvyšší 
rychlosti na úrovni odtokových hran lopatek. Veškerá kapalina proudící po obvodu spirály 
prochází mezerou mezi nosem spirály a lopatkou, proto jsou zde také nejvyšší rychlosti. 

 
Obrázek 13: Rychlostní pole, závěrný bod 
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Na obrázku 14 jsou zobrazeny vektory relativních rychlostí. U kontury spirály jsou 
patrné velké víry, které ucpávají mezilopatkové kanály.  

 
Obrázek 14: Vektory relativní rychlosti, závěrný bod 

Rozložení tlaku (obr. 12) způsobuje radiální sílu na obr. 15. Jsou zde také znázorněny 
síly působící na jednotlivé lopatky. Výsledná síla má velikost FR = 575 N a s osou x2 svírá 
úhel φF = 104°. 

 
Obrázek 15: Radíální síla určená Fluentem 
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4. RADIÁLNÍ SÍLA V ZÁVĚRNÉM BODĚ V ČERPADLE 
S KANÁLKEM 

Velikost radiální síly může být ovlivněna několika parametry a to polohou ústí na 
výtlačném hrdle, polohou vyústění na spirále, šířkou, průřezem kanálku. Prvním zkoumaným 
aspektem bude poloha vyústění kanálku na spirále. Všechny následující výpočty budou 
v závěrném bodě čerpadla. 

4.1. Kanálek s různým vyústěním 

Při pohledu od sacího hrdla má kanálek průřez tvaru mezikruží o konstantní šířce 
15mm. Poloha ústí na výtlačném hrdle bude také konstantní. Měněným parametrem je úhel 
„opásání“ kanálku α (viz obr. 16) měřený od přímky kolmé na výtlačný průřez čerpadla. 
Okrajové podmínky a nastavení Fluentu budou totožné s předešlým případem, tedy: 
• Vstup: podmínka velocity inlet o velikosti rychlosti v = 0,001 m·s-1 jdoucí kolmo na 

křivku. 

• Výstup: podmínka pressure outlet, hodnota přetlaku p = 0 Pa. 
• Ostatní okrajové podmínky včetně stěny kanálku jsou wall (stěna), přičemž celý rotor má 

otáčky n = 2900 min-1. 
• Metoda Moving reference frame – z toho plyne stacionární řešení. 
• Výpočet turbulentních napětí pomocí 2rovnicového modelu turbulence realizable k-ε. 

• Interpolační schéma Upwind 1. řádu přesnosti.  
• Proudění v blízkosti stěny je popsáno pomocí nerovnovážných stěnových funkcí 

(nonequilibrium wall function). 

• Konstatní hloubka celého čerpadla 0,0091m 
 

 
Obrázek 16: Čerpadlo s kanálkem 
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Byly vypočítány radiální síly pro kanálky o úhlu α od -30° do +150° (kladný směr - 
proti směru hodinových ručiček). Velikost radiální síly se postupně zmenšuje až k úhlu 
α = 94°, kde nabývá svého minima, a od tohoto úhlu velikost síly opět roste. Grafickou 
podobu této závislosti vyjadřuje obr. 17 
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Obrázek 17: Závislot velikost radiální síly – úhel opásání 

Grafické podoby tlakového a rychlostního pole pro čerpadlo s kanálkem o úhlu α = 94° 
jsou zobrazeny na obrázcích 18 a 19. Z tlakového pole jde vidět stejný průběh tlaků jako 
v čerpadle bez kanálku a mírné snížení tlaků v části výtlačného hrdla před ústím kanálku 
oproti místu za ním. 

 
Obrázek 18: Tlakové pole čerpadla s kanálkem (α = 94°), závěrný bod 

Rychlostní pole ukazuje rozložení rychlostí v čerpadle, je zde zřejmý průtok kanálkem, 
kde byla určena velikost rychlosti přibližně 16 ms-1. Také část výtlačného hrdla je protékána 
lépe (viz obr. 19). 
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Obrázek 19: Rychlostní pole čerpadla s kanálkem (α = 94°), závěrný bod 

Při použití kanálku se radiální síla v závěrném bodě podstatně zmenšila, je zřejmé, že 
kanálek v závěrném bodě funguje správně. Bez něj byla určena síla ve velikosti FR = 575 N 
(viz obr. 15) a s ním se zmenšuje od 400 N až k 54 N. Jak je vidět z následujícího obrázku, 
velikost síly pro úhel opásání kanálku α = 94° je FR = 53,7 N a působí pod úhlem φF = 125°. 

 
Obrázek 20: Síly na jednotlivé lopatky a celý rotor (α = 94°), závěrný bod 
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4.2. Kanálek s různou šířkou 

V této kapitole bude provedena úprava šířky kanálku a budeme sledovat, jak se radiální 
síla změní s větší či menší šířkou. Bude použit kanálek s úhlem opásání α = 96°, má opět tvar 
mezikruží a tentokrát se bude měnit šířka, jak je znázorněno na obr. 21 

 
Obrázek 21: Čerpadlo s kanálkem různé šířky 

Nastavení Fluentu je stejné jako v předcházejících kapitolách, jsou použity stejné 
okrajové podmínky, na stěnu kanálku je použita okrajová podmínka wall. Byly určeny 
radiální síly pro 5 různých šířek, nejmenší hodnota je d = 10 mm, největší d = 20 mm. 

Na určení nejvhodnější šířky bylo použito optimalizační schéma Surrogate model 
(Náhradní model). Princip tohoto schématu bude vysvětlen v následující kapitole. 

4.2.1. Surrogate model 

Toto optimalizační schéma slouží k nalezení extrému neznámé funkce. Princip se 
snadno pochopí na ukázce varianty v jednom rozměru (viz obr. 22).  Zvolíme si proměnnou 
hodnotu x a na ní závislou veličinu f(x). Nejdříve dostupnými metodami vypočteme hodnoty 
veličiny f(x1,2,3) ve 3 různých bodech x1, x2, x3. Těmito body (funkčními hodnotami) 
proložíme parabolu a určíme bod x4 extrému tohoto náhradního modelu (např. 1. derivací 
paraboly). V bodě x4 vypočteme funkční hodnotu f(x4) naší neznámé funkce. Máme tedy 4 
různé funkční hodnoty ve 4 bodech x1 až x4. Nyní vyloučíme nejhorší bod, nejvzdálenější od 
extrému: v případě, že hledáme maximum, vyloučíme bod s nejnižší funkční hodnotou, pokud 
hledáme minimum, vyloučíme bod s nejvyšší funkční hodnotou. Máme tedy znovu 3 body a 
postup se opakuje. Opět body proložíme parabolu a najdeme extrém náhradního modelu. 
V bodě extrému určíme funkční hodnotu naší neznámé funkce a vyloučíme nejhorší ze 4 
bodů. Postup opakujeme tak dlouho, dokud se nezastavíme s minimem paraboly na místě. 
Tím jsme určili také minimum neznámé funkce. 
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Na obrázku 22 jsou 3 modré body – body, které proložíme parabolou. Červený bod je 
extrém paraboly. Nemusí se však, zvláště v počátku výpočtu, shodovat s extrémem hledané 
závislosti. Rovnice uprostřed grafu je rovnice paraboly v nynějším tvaru. 

 
Obrázek 22: Surrogate model 

Tento postup bude nyní použit na konkrétní případ s kanálkem. Na ose x bude nanesena 
šířka kanálku d a na ose f(x) velikost radiální síly FR. První 3 body budou určeny pro hodnoty 
d1 = 10 mm, d2 = 15 mm a d3 = 20 mm. Pro každý případ byla vytvořena výpočetní síť a 
Fluentem vypočtena velikost radiální síly, jak ukazuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Hodnoty radiální síly pro různou šířku kanálku d 

d (mm) FR (N)

10 221,9161

15 54,45692

20 115,8709  

 Prvotní proložení parabolou ukazuje následující graf.  

 
Obrázek 23: Surrogate model, 1. proložení 

Minimum paraboly se nachází po zaokrouhlení na hodnotě d = 16 mm. Také pro tuto 
podobu kanálku byla sestrojena výpočetní síť a určena radiální síla FR = 23,6 N. Nyní je třeba 
vyloučit nejhorší bod vzhledem k hledanému minimu, což je velikost radiální síly pro d = 10 
mm. V grafu zůstanou zbylé 3 body – pro d = 15, 16 a 20 mm, které opět proložíme parabolou 
a určíme polohu jejího minima (viz tab. 3 a obr. 24). 
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Tabulka 3: Hodnoty radiální síly při 2. proložení 

d (mm) FR (N)

15 54,45692

16 23,64239

20 115,8709  

 
Obrázek 24: Surrogate model, 2. proložení 

Minimum této paraboly se nachází v bodě d = 17 mm. Po vytvoření další sítě se určí 
radiální síla o velikosti FR = 13,7 N. Když vyloučíme nejhorší bod, což je při FR =115,8 N pro 
d = 20 mm a proložíme zbývající body parabolou (viz tab. 4 a obr. 25), vidíme, že se 
minimum paraboly nachází opět v bodě d = 17 mm a tudíž můžeme výpočet ukončit, protože 
jsme se ocitli v minimu hledané závislosti. 

Tabulka 4: Hodnoty radiální síly při 3. proložení 

d (mm) FR (N)

15 54,45692

16 23,64239

17 13,73093  

 
Obrázek 25: Surrogate model, 3. proložení 

Radiální síla se s rostoucí šířkou kanálku zmenšuje až k šířce d = 17 mm, kde závislost 
nabývá svého minima FR = 13,7 N a poté se zase zvedá. Celkový průběh závislosti velikosti 
radiální síly v závěrném bodě na šířce kanálku je zobrazena na obr. 26. 
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Obrázek 26: Celková závislost radiální síla – šířka kanálku, závěrný bod 

Následující obrázky ukazují rozložení tlaků a rychlostí v závěrném bodě čerpadla pro 
tuto podobu kanálku tj. d = 17 mm. Z tlakového pole (obr. 27) jde vidět pokles tlaku v části 
výtlaku před kanálkem oproti části za ústím kanálku. 

 
Obrázek 27: Tlakové pole, d = 17 mm, závěrný bod 

Rychlostní pole (obr. 28) ukazuje průtok kanálkem o velikosti rychlosti přibližně 16 
m/s. Nejvyšší rychlosti jsou u odtokových hran lopatek. Je logické, že průtok kanálkem 
v závěrném bodě čerpadla se zvedá spolu s rostoucí šířkou kanálku, tedy se zvětšujícím se 
průřezem. Pro šířky d = 15, 17 a 20 mm průtok dosahuje hodnot Qk = 2,2; 2,5 a 2,9 m3/s 
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Obrázek 28: Rychlostní pole, d = 17 mm, závěrný bod 

Výsledná radiální síla pro tuto podobu kanálku vychází tedy ve velikosti FR = 13,7 N 
a působí pod úhlem φF = 242°. Jak je vidět na obr. 29, síly působící na jednotlivé lopatky jsou 
několikrát větší než výsledná síla, ale při vektorovém součtu se navzájem skoro zruší. 

 
Obrázek 29: Síly na jednotlivé lopatky a celková síla, šířka kanálku d = 17 mm, závěrný bod 
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5. KONTROLA OPTIMA A STABILITY Y-Q 
CHARAKTERISTIKY 

Kromě velikosti radiální síly v závěrném bodě je třeba prověřit chování proudění média 
při optimálním průtoku čerpadla. Je tedy nutné provést výpočty ve Fluentu s měnící se 
okrajovou podmínkou na vstupu do čerpadla. Spolu s tím bude prověřena další důležitá 
vlastnost každého čerpadla: stabilita Y-Q charakteristiky. 

5.1. Výpočetní vztahy 

Měrná energie se určí ze vztahů 

[č 
 [� � [& (5.1) 

Yč 
 �2
� � �2�22

� � gh� � e�3
� � �3�32

� � gh&f (5.2) 

Označíme-li 

 �� � &
� P�'(�

� 
 �¢� (5.3) 

�& � &
� P&'(&

� 
 �¢& (5.4) 

můžeme psát 

[č 
 C£2=C£3
7 � O∆¥ (5.5) 

kde Yč je měrná energie čerpadla, p...tlak, pc...celkový tlak, ρ...hustota média, v...rychlost, 
h...výška, α...Coriolisův koeficient charakterizující tvar rychlostního profilu v daném průřezu 
a indexy 2...výstup a 1...vstup. Celkový tlak je dán součtem tlaku statického a dynamického a 
bude stanoven přímo Fluentem (total pressure). Dále určíme účinnost čerpadla dle vztahu 

_` 
 7ZQ
¦U  (5.4) 

kde ηh je hydraulická účinnost, Q...objemový průtok, M...kroutící moment (bude určen 
Fluentem) a ω je úhlová rychlost rotace oběžného kola. 

Jelikož by Fluent nedokázal počítat se vstupní rychlostí v1 = 0 m/s, byla zde stanovena 
podmínka v1 = 0,01 m/s, aby mohl výpočet lépe zkonvergovat. Ale z důvodu rotace proudu ve 
výtlačné větvi při závěrném bodu (viz obr. 30) jsou vektory ve směru osy výtlaku na části 
výstupu obrácené a kvůli rozdílné orientaci vektorů rychlosti by mohly vznikat problémy při 
stanovování měrné energie. Proto bylo dodatečně vytvořeno delší potrubí navazující na 
výtlačnou větev (viz obr. 31). tak, aby na okrajové podmínce výstup nedocházelo k obracení 
proudu v závěrném bodu. 
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Obrázek 30: Vektory rychlosti ve výtlačné větvi, závěrný bod 

 
Obrázek 31: Dodatečně přidané potrubí 

Rychlostní profily před a po vytvoření dodatečného potrubí jsou zobrazeny na obr. 32 a 
33. První obrázek ukazuje rozdílnou orientaci vektorů rychlosti na podmínce výstup (v grafu 
nahoře jsou kladné hodnoty a dole záporné). 

 

Obrázek 32: Rychlostní profil na výstupu před vytvořením dodatečného potrubí 
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Obrázek 33: Rychlostní profil na výstupu po vytvořením dodatečného potrubí 

5.2. Charakteristiky čerpadla bez kanálku 

Jak bylo řečeno v kapitole 3.1, charakteristiky čerpadla při použití výpočetní metody 
MRF je nutné určovat z několika různých poloh natočení oběžného kola a následně jednotlvé 
hodnoty veličin zprůměrovat. Bylo vytvořeno 6 různých výpočetních sítí pro jednotlivé 
polohy lopatek oběžného kola otočené od sebe o 360/5/6 = 12° (čerpadlo má 5 lopatek). 
Nejdříve byly určeny veličiny měrná energie, účinnost a radiální síla v závislosti na průtoku 
v čerpadle bez kanálku (viz obr. 34). Křivky měrné energie a účinnosti v následujících 
grafech jsou zobrazeny v relativních souřadnicích (jsou bezrozměrné tzn. na osách jsou 
vyneseny hodnoty zkoumaných veličin podělené hodnotou stejné veličiny v optimálním 
provozním bodě čerpadla). Radiální síla je vynesena v jednotkách N v závislosti na 
poměrném průtoku. 
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Obrázek 34: Charakteristiky čerpadla bez kanálku 

Y-Q charakteristika čerpadla bez kanálku je mírně nestabilní (obr. 34), což znamená, že 
při nízké hodnotě průtoku může nastat případ, kdy pro jednu hodnotu měrné energie budou 
existovat dvě hodnoty průtoku. Takový stav může mít za následek nežádoucí tlakové pulsace 
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a následně poškození čerpadla. Rozdíl maximální hodnoty relativní měrné energie (při 
průtoku Q = 0,73·Qopt) a hodnoty v závěrném bodě je přibližně 5,2% Yopt.  

Z maxima účinnosti jde poznat, kde se nachází optimální bod průtoku. V tomto bodě je 
také minimum radiální síly. Ale jelikož se jedná o zjednodušený 2D problém, je optimum 
posazeno do oblasti s menším průtokem, než na který je čerpadlo ve skutečnosti 
konstruováno. Také maximum hydraulické účinnosti ηh bylo spočítáno s vyšší hodnotou, než 
je tomu ve skutečnosti. Oba body jsou znázorněny v grafu na obr. 34 zelenou a červenou 
tečkou. Světle zelená tečka se vztahuje k zelené křivce a světle červená tečka k červené 
křivce. 

 Všechny tyto problémy a odlišnosti od skutečnosti jsou způsobeny tím, že je celý 
problém zjednodušen do rovinné úlohy. Proudění v čerpadle je ve skutečnosti prostorové a 
tím pádem více vířivé, také plochy, na kterých dochází ke tření, jsou větší. Následkem toho 
jsou celkové ztráty v čerpadle větší než ve 2D podobě, účinnost je ve skutečnosti menší a také 
výsledné charakteristiky mohou mít jinou podobu. 

Zde je také nutno zmínit, že dříve předpokládaný stav, kdy největší radiální síla bude 
v poloze, když odtoková hrana lopatky míjí nos spirály, se nepotvrdil. Při výpočtu radiální 
síly v závěrném bodě v 6-ti různých polohách byla hned ve 2 polohách velikost síly větší než 
ve zmiňované přepokládané poloze. Jednotlivé polohy jedné lopatky jsou znázorněny na obr. 
35 a hodnoty radiální síly pro tyto polohy při výpočtu v závěrném bodu v tabulce 5. 

 
Obrázek 35: Různé polohy natočení lopatek 

Tabulka 5: Hodnoty radiální síly při různých polohách natočení lopatek 

poloha 1 2 3 4 5 6

FR (N) 582,7089 583,5566 562,4742 568,7392 605,4836 623,5497  
 
Poloha, ve které byly předpokládány nejvyšší hodnoty radiální síly, nese označení p2. 

Jak je vidět z tabulky 5, vyšší hodnoty jsou v polohách 5 i 6. 
Když srovnáme průběh radiální síly dle Bihellera (viz obr. 7, kapitola 2.2.2) s průběhem 

určeným Fluentem, vidíme, že jsou si obě křivky podobné. Před optimem čerpadla jsou 
klesající a za ním rostoucí, přičemž optimum znamená v případě výpočtu dle Bihellera 
FR = 0 N a v případě výpočtu z Fluentu FR = 38 N (nejvyšší radiální síla v tomto bodu v jedné 
z poloh lopatek). Maximální radiální síla působí v závěrném bodu a má velikost FR = 624 N, 
podle výpočtu  
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5.3. Charakteristiky čerpadla s kanálkem 

Pro určení těchto charakteristik byl použit tvar kanálku s opásáním α = 94° a šířkou 
d = 15 mm a zároveň byla vytvořena jediná výpočetní síť pro polohu natočení lopatek, a to 
taková, kdy odtoková hrana lopatky míjí nos spirály. Zbylých 5 poloh nebylo zapotřebí 
z hlediska radiální síly, protože už z této jedné polohy je zřejmý problém, který ostatní 
výpočty dělá bezpředmětnými. 
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Obrázek 36: Charakteristiky čerpadla s kanálkem (α=94°) 

Y-Q charakteristika čerpadla s kanálkem (obr. 36) je stále trochu nestabilní, což ale 
nemusí být průkazné, protože pro výpočet byla použita jediná poloha natočení lopatek. 
Maximum účinnosti se posunulo přibližně o 0,12·Qopt směrem doprava (do větších průtoků). 
V grafu je vyznačená tmavě zelená tečka, která značí původní umístění maxima účinnosti 
čerpadla bez kanálku určené Fluentem. Co je ale nejdůležitější, účinnost klesla v jednotkách 
procent oproti hodnotě čerpadla bez kanálku vypočtené z Fluentu a, jak je patrné z obr. 36, 
velikost radiální síly s narůstajícím průtokem razantně stoupá. V bodě nejvyšší účinnosti má 
velikost FR = 366 N, což jsou asi 2/3 hodnoty radiální síly v závěrném bodě v čerpadle bez 
kanálku (pro připomenutí FR = 575 N). 

Při zkoumání průběhu Y-Q charakteristiky čerpadla s kanálkem byla zjištěna zajímavá 
skutečnost. V případě, že čerpadlo bude provozováno za optimálním bodem průtoku o více 
jak 25%, tedy bude platit Q > 1,25·Qopt, bude na spirále větší tlak než ve výtlačném hrdle (viz 
obr. 37).  
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Obrázek 37: Statický tlak v čerpadle bez kanálku, Q = 1,5·Qopt 

Tím vznikne opačný tlakový gradient mezi těmito dvěma místy, než je tomu v oblasti 
průtoku před optimálním bodem. Kapalina tedy proudí kanálkem z místa spirály do 
výtlačného hrdla. Na obr. 38 je závislost průtoku kanálkem Qk na průtoku čerpadlem Q a je 
zde vidět, že Qk při Q = 1,25·Qopt, přechází do záporných hodnot (průtok se obrací).  
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Obrázek 38: Průtok kanálkem (α=94°) 

Při těchto stavech proudění v čerpadle se v původním vyústění kanálku (u spirály) 
vytvoří vír, který sníží průtok kanálkem (viz obr. 39). 

 
Obrázek 39: Detail vyústění kanálku, Q = 1,5·Qopt  
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6. NÁVRHY ÚPRAV SMĚŘUJÍCÍ KE SNÍŽENÍ RADIÁLNÍ 
SÍLY V OPTIMÁLNÍM BODĚ ČERPADLA 

V této kapitole bude navrženo několik úprav, pomocí kterých by se radiální síla 
v optimálním bodě měla snížit. Budou zkoumány podoby čerpadla s úpravami jak 
v optimálním tak i závěrném bodě, aby se prozkoumalo, jak provedená úprava ovlivnila 
velikost radiální síly v obou bodech a také Y-Q charakteristiku čerpadla. 

6.1. Úprava průřezu výtlaku 

První testovaný prvek na snížení radiální síly bude upravený průřez výtlačné větve. Byl 
navržen prodloužený výtlak rozdělený na přímou část s konstantním průřezem a difuzorovým 
hrdlem (viz obr. 40). Kanálek bude napojen na rovnou část výtlaku, která by měla mít 
v optimálním bodě čerpadla na stěnách přibližně stejný tlak jako na spirále a tudíž by 
kanálkem neměla protékat skoro žádná kapalina. V závěrném bodě by měl mít takto upravený 
výtlak na velikost radiální síly minimální vliv. Ostatní charakteristiky čerpadla jako měrná 
energie a účinnost by taktéž neměly být ovlivněny. 

 
Obrázek 40: Upravený výtlak 

Pro tuto podobu výtlaku, kanálek s vyústěním na úhlu α = 94° a šířkou d = 15 mm byla 
vytvořena výpočetní síť a určena velikost radiální síly pro velikost vstupující rychlosti 
odpovídající oblasti optimálního průtoku tj. platí přibližně Q = Qopt . Rozložení tlaků v tomto 
případě ukazuje následující obrázek 41. Je zde vidět, že kapalina v části výtlaku před 
difuzorem má dle barvy skutečně tlak přibližně stejný jako na spirále čerpadla 

Radiální síla v tomto průtokovém bodě je stále příliš veliká a naproti očekávání se 
v porovnání s původní podobou výtlaku příliš nezměnila. Původně při optimálním průtoku 
měla radiální síla velikost 368 N a nyní s upraveným výtlakem má velikost FR = 342 N a 
působí pod úhlem φF = 242°. 
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Obrázek 41: Tlakové pole čerpadla s upraveným výtlakem, Q = Qopt 

Pro zjištění příčiny v podstatě nezměněné velikosti radiální síly byly určeny tlaky 
kapaliny na spirále v optimálním bodě čerpadla ve všech 6-ti různých polohách lopatek. 
Po stanovení průměrné hodnoty tlaků byl vytvořen graf na obr. 43. Na vodorovné ose je délka 
spirály začínající těsně za nosem (dle obr. 42) a na svislé ose tlak.  

 
Obrázek 42: Spirála 

 
Obrázek 43: Průběh tlaku na spirále čerpadla, Q = Qopt 
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Závislost tlaku na délce křivky spirály je v podstatě lineárně rostoucí (čím více poloh 
lopatek by bylo spočítáno, tím více by se modrá křivka na obr. 43 blížila přímce). Pokles 
tlaku na počátku délky spirály je způsoben odtržením proudu hned za nosem spirály (viz obr. 
44). V našem případě spojujeme oblast s vyšším tlakem, která se nachází na konci spirály (na 
grafu vpravo) s oblastí s nižším tlakem, takže bude vždy existovat určitý tlakový gradient 
mezi těmito místy. Tlak v přímé části výtlačného hrdla je ale stále menší než v difuzorové 
části, takže určitý smysl tato úprava má. 

 
Obrázek 44: Pokles tlaku za nosem spirály 

Na základě propočtů velikosti radiální síly s měnící se šířkou kanálku (viz kap. 4.2) 
bude tento postup aplikován i v tomto případě úpravy výtlačného hrdla. Byly zhotoveny další 
2 různé výpočetní sítě s šířkou kanálku d = 10 a 17 mm a určena radiální síla v optimálním 
bodě průtoku. Výsledky jsou vyneseny v následující tabulce a grafu. 

Tabulka 6: Radiální síla a průtok kanálkem při změně šířky kanálku d, Q = Qopt 

d (mm) FR (N) Qk (l/s)

10 265,3116 0,707672

15 341,9756 0,9351

17 352,0912 0,964009  
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Obrázek 45: Radiální síla a průtok kanálkem s měnící se šířkou kanálku d, Q = Qopt 
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Z grafu je vidět, že při optimálním průtokovém bodě se nejlépe jeví ten kanálek, který je 
nejužší. S rostoucí šířkou velikost radiální síly stoupá a má tedy opačný trend v rozmezí 
hodnot d = 10 až 17 mm než průběh radiální síly s měnící se šířkou kanálku v závěrném bodě 
(viz obr. 26) 

Dalo by se říct, že čerpadlo s takto upraveným výtlakem a kanálkem o šířce d = 10 mm 
se jeví z hlediska velikosti radiální síly v závěrném i optimálním bodě docela dobře. 
V závěrném bodě působí na rotor síla FR = 214 N, což je sasi 1/3 síly působící v čerpadle bez 
kanálku. V optimálním bodě má síla velikost FR = 265 N. Také účinnost v optimálním bodě se 
trochu zvýšila oproti hodnotě určené v kapitole 5.3. Důvod je jasný – užší kanálek má menší 
průřez a tím pádem jím teče méně kapaliny. Bylo by zapotřebí tuto úpravu prověřit v širší 
oblasti průtoku a kvůli stabilitě Y-Q charakteristiky také ve více polohách lopatek oběžného 
kola. Bohužel toto nebude kvůli časové tísni provedeno. 

6.2. Přidání žebra do výtlačného hrdla 

Další (a poslední) zkoumanou úpravou čerpadla bude malé žebro vložené do výtlačného 
hrdla před ústí kanálku. Předpoklad je takový, že žebro způsobí v optimálním provozním 
bodě čerpadla zvýšení rychlosti v místě u ústí kanálku a tedy v tomto místě poklesne tlak, což 
by mělo mít za následek, že kanálkem poteče méně kapaliny. 

Prvním krokem bude prozkoumání, jak bude stav v čerpadle ovlivněn různou 
vzdáleností žebra od ústí kanálku. Bylo navrženo malé žebro dle obr. 46 a měněným 
parametrem je vzdálenost osy žebra od středu rotace oběžného kola. Poloha vyústění kanálku 
na spirále dle kapitoly 4.1 je α = 94° a šířka kanálku dle kapitoly 4.2 je d = 15 mm. 

 
Obrázek 46: Rozměry a umístění žebra 

Byly vytvořeny 3 různé sítě pro polohy žebra s = 127 mm, 129 mm a 131 mm. Pro 
všechny tři podoby byla vypočtena proudová pole a určeny radiální síly při vstupující 
rychlosti proudění odpovídající optimálnímu průtoku. Závislosti velikosti síly FR a průtoku 
kanálkem Qk na poloze žebra je zobrazena v grafu na obr. 47. 
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Tabulka 7: Hodnoty radiální síly a průtoku kanálkem při různých polohách žebra s, Q =1,15·Qopt 

s (mm) F (N) Qk (l/s)

127 259,5025 0,662239

129 323,4739 0,881716

131 358,7973 1,008108  
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Obrázek 47: Velikost radiální síly a průtoku kanálkem v závislosti na poloze žebra s, Q =1,15·Qopt 

Je vidět, že s blížícím se žebrem k ústí kanálku klesá průtok kanálkem i velikost radiální 
síly. Žebro, blížící se k ústí kanálku (vzdálenost s klesá), uzavírá ústí kanálku a brání kapalině 
v průtoku. Spolu s tím se snižuje radiální síla; čerpadlo se tedy blíží stavu, jako kdyby tam 
kanálek nebyl. Na následujícím obrázku je zobrazeno tlakové pole v okolí žebra o poloze s = 
127 mm při stejném průtoku čerpadlem Q = 1,15·Qopt. 

 
Obrázek 48: Tlakové pole v okolí žebra; Q =1,15· Qopt 

V okolí žebra dochází v tomto případě ke dvěma zavířením: první vír vzniká těsně nad 
žebrem přibližně uprostřed jeho délky, druhý se nachází vpravo od žebra u horní stěny 
výtlačného hrdla. Na následujícím obrázku jsou tyto víry zobrazeny, proudnice jsou obarveny 
dle velikosti rychlosti. 



VUT-FSI Brno VUT-EU-ODDI-13303-05-09 
Energetický ústav Snížení radiální síly odstředivých čerpadel 

 

 
 42 

 
Obrázek 49: Proudnice v okolí žebra; Q =1,15· Qopt 

Nejlepší výsledky z hlediska velikosti radiální síly a průtoku kanálkem vychází pro 
žebro o poloze s = 127 mm (viz tab. 7 a obr. 47). Proto byla tato podoba čerpadla vybrána pro 
výpočet účinnostní a Y-Q charakteristiky. 

Jak bylo popsáno již dříve, pro určení charakteristik je potřeba vytvořit několik různých 
poloh natočení rotoru a z hodnot vypočítaných pro každou polohu udělat průměrnou hodnotu 
potřebné veličiny. Bylo tedy vytvořeno 6 různých poloh otočení lopatek oběžného kola 
pootočených o 12° a pro každou polohu byla zhotovena výpočetní síť. Po zkonvergování 
výpočtu byly dle rovnic (5.1) až (5.4) určeny jednotlivé veličiny v závislosti na průtoku pro 
oblast Q = 0 až 1,71· Qopt .Tyto hodnoty byly zprůměrovány, vytvořeny relativní hodnoty a 
vyneseny do grafu na obr. 50. 
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Obrázek 50: Relativní charakteristiky čerpadla, průběh radiální síly; poloha žebra s = 127 mm 
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Je zde vidět, že se stabilita charakteristiky o něco zlepšila oproti charakteristice čerpadla 
bez kanálku (viz obr. 34). Nejvyšší hodnota měrné energie při průtoku Q = 0,57·Qopt 
převyšuje hodnotu v závěrném bodě o 0,5% Yopt. 

Velikost radiální síly v závěrném bodě je FR = 214,5 N, s rostoucím průtokem velikost 
klesá a při Q = 0,3·Qopt nabývá svého minima. Za tímto bodem už je křivka rostoucí, 
v optimálním bodě průtoku nabývá hodnoty FR = 267 N. 

Maximum účinnosti se oproti čerpadlu bez kanálku posunulo přibližně o 0,12·Qopt 
směrem doleva (tedy k menším průtokům) a jeho hodnota se snížila asi o 9%. Původní 
maximum účinnosti čerpadla bez kanálku je v grafu naznačeno tmavě zelenou tečkou. Je tedy 
zřejmé, že žebro vložené do výtlačného hrdla významně ovlivňuje účinnost čerpadla. Pro 
názornost je na obr. 51 zobrazena závislost průtoku kanálkem Qk na měnícím se průtoku 
čerpadlem Q. 
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Obrázek 51: Závislost průtok kanálkem - průtok čerpadlem, poloha žebra s = 127 mm 

Závislost je před optimem slabě klesající, ale za optimem už je strmější a přibližně 
při hodnotě průtoku čerpadlem Q = 1,64·Qopt nastane v kanálku stav s nulovým průtokem Qk.  

Výpočty tohoto rozsahu jsou samozřejmě pro praktické využití nedostačující, bylo by 
zapotřebí provést např. optimalizaci tvaru a polohy žebra, aby se snížil průtok kanálkem a 
zabránilo se tak větším hydraulickým ztrátám v čerpadle, ale to již není předmětem této 
diplomové práce. Dalším nutným krokem by bylo ověření všech závěrů také ve 3D podobě 
čerpadla, ale časová náročnost takového výzkumu by byla značná. Každopádně je v této 
oblasti stále otevřený prostor pro hlubší výzkum např. v rámci grantu. 
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7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

7.1. Výpočet dle Bihellera 

Nejdříve byla v kapitole 2.2 určena radiální síla dle Bihellera (obr. 52). V závěrném 
bodě byla pro zadané parametry čerpadla vypočtena síla ve velikosti FR = 785 N působící pod 
úhlem φR = 270° od osy x2 (obr. 53). 
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Obrázek 52: Průběh radiální síly dle Bihellera 

 
Obrázek 53: Radiální síla dle Bihellera, Q = 0 l/s 
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7.2. Výpočet čerpadla bez kanálku ve Fluentu  

Dalším krokem bylo určení síly z dat vypočtených Fluentem v čerpadle bez kanálku pro 
1 polohu lopatek Výsledná síla má velikost FR = 575 N a s osou x2 svírá úhel φF = 104° (obr. 
54). 

 
Obrázek 54: Radiální síla určená Fluentem, Q = 0 l/s 

7.3. Radiální síla v závěrném bodě v čerpadle s kanálkem 

Předmětem kapitoly 4 bylo určení radiální síly v čerpadle s kanálkem v jedné poloze 
lopatek o různém úhlu opásání kanálku měřeném od osy rovnoběžné s osou výtlačného hrdla 
(obr. 55). Výpočet proběhl v závěrném bodě a kanálek měl šířku d = 15 mm. 

 
Obrázek 55: Úhel opásání kanálku α 
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Obrázek 56: Závislost velikosti radiální síly na úhlu opásání kanálku, Q = 0 l/s 

Nejmenší síla má velikost FR = 53,7 N při úhlu opásání kanálku α = 94° a působí pod 
úhlem φF = 125° (obr. 57). 

 
Obrázek 57: Radiální síla při úhlu opásání kanálku α = 94°, Q = 0 l/s 

Dalším bodem kapitoly 4 byla změna šířky kanálku při konstantním úhlu opásání 
α = 96° (obr. 58) v závěrném bodě.  

 
Obrázek 58: Změna šířky kanálku d 
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Obrázek 59: Závislost velikosti radiální síly na šířce kanálku d, Q = 0 l/s 

Nejmenší radiální síla v závěrném bodě působí na rotor při šířce kanálku d = 17 mm. 
Má velikost FR = 13,7 N a působí pod úhlem φF = 242° (obr. 60). 

 
Obrázek 60: Radiální síla při šířce kanálku d = 17 mm, Q = 0 l/s 

7.4. Kontrola optima a stability Y-Q charakteristiky 

V následující kapitole 5 byly určeny charakteristiky a průběh závislosti radiální síly při 
měnícím se průtoku čerpadlem. Jako první byla prověřena stabilita Y-Q charakteristiky 
původního čerpadla bez kanálku (obr. 61). Výpočet proběhl v 6-ti různých polohách natočení 
lopatek a následné byly hodnoty z jednotlivých poloh zprůměrovány.Z průměrných hodnot 
tlaků byly následně určeny relativní měrná energie a účinnost. 
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Obrázek 61: Charakteristiky čerpadla bez kanálku, průběh radiální síly 

Charakteristika čerpadla bez kanálku je nestabilní. Průběh radiální síly je podobný tvaru 
křivky dle Bihelera, minima blízkého nule nabývá při maximální účinnosti. Maximální 
hodnota síly v závěrném bodě je FR = 624 N. 

Následovalo prověření průběhu radiální síly v čerpadle s kanálkem (obr. 62). Bylo 
použito kanálku o úhlu opásání α = 94° a šířkou d = 15 mm. Výpočet proběhl v jediné poloze 
lopatek. 
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Obrázek 62: Charakteritiky čerpadla s kanálkem, průběh radiální síly, α = 94° 

Charakteristika této polohy je méně nestabilní, maximum účinnosti je posunuto o více 
vpravo a jeho hodnota klesla. Velikost radiální síly blízko závěrného bodu klesá, poté nabývá 
svého minima a stoupá. V optimálním průtokovém bodě nabývá hodnoty FR = 366 N, což je 
skoro 2/3 hodnoty v bodě závěrném. Proto je potřeba tuto hodnotu snížit. Také hydraulické 
ztráty jsou příliš vysoké a je třeba je snížit, při optimálním průtoku čerpadlem teče kanálkem 
skoro 0,8 l/s (obr. 63). 
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Obrázek 63: Průtok kanálkem, α = 94° 

7.5. Návrhy úprav směřující ke snížení radiální síly v optimálním 
bodě čerpadla 

Předmětem kapitoly 6 byly úpravy vedoucí ke zlepšení stavu – příliš velké radiální síle 
v optimálním bodě průtoku čerpadlem a velkého průtoku kanálkem také v optimálním bodě. 

První úpravou byl změněný výtlak dle obr. 64. Před difuzor byla zařazená přímá část 
s konstantním průřezem a kanálek byl napojen na tuto přímou část. 

 
Obrázek 64: Úprava čerpadla změnou výtlaku 

Byly vytvořeny 3 podoby výpočetní sítě s různou šířkou kanálku d. Vyústění kanálku je 
na úhlu α = 94°.Výsledky jsou vyneseny v tab. 8 a obr. 65.  

Tabulka 8: Radiální síla a průtok kanálkem při různé šířce kanálku d, Q = Qopt 

d (mm) FR (N) Qk (l/s)

10 265,3116 0,707672

15 341,9756 0,9351

17 352,0912 0,964009  
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Obrázek 65: Radiální síla a průtok kanálkem při různé šířce kanálku d, Q = Qopt 
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Kanálek šířky d = 10 mm se jeví jako nejlepší. V závěrném bodě na rotor působí síla o 
velikosti FR = 214 N, v optimálním bodě průtoku je to FR = 265 N. Také účinnost 
v optimálním bodě se s úžícím se kanálkem zvyšuje (teče jím méně kapaliny). Proto by tato 
podoba čerpadla mohla být vhodná pro širší prozkoumání stability charakteristiky a účinnosti. 

Posledním bodem výpočtu je úprava výtlačného hrdla pomocí vloženého žebra před ústí 
kanálku. Podoba této úpravy je na obr. 66. Měněným parametrem je poloha žebra s. 

 
Obrázek 66: Úprava čerpadla pomocí žebra 

Byly vytvořeny 3 výpočetní sítě o různé poloze žebra s. Výpočty byly provedeny při 
průtoku kousek za optimem čerpadla. Poloha vyústění kanálku na spirále je α = 94° a šířka 
kanálku je d = 15 mm. 

Tabulka 9: Radiální síla a průtok kanálkem při různých polohách žebra s, Q =1,15·Qopt 

s (mm) F (N) Qk (l/s)

127 259,5025 0,662239

129 323,4739 0,881716

131 358,7973 1,008108  
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Obrázek 67: : Radiální síla a průtok kanálkem při různých polohách žebra s, Q =1,15·Qopt 

Nejlépe se v tomto případě jeví podoba čerpadla s žebrem nejblíže k ústí kanálku 
s = 127 mm. Proto byla tato poloha vybrána pro kontrolu stability charakteristiky a průběhu 
radiální síly ve všech polohách natočení lopatek oběžného kola (obr. 68). 
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Obrázek 68: Charakteristiky čerpadla, průběh radiální síly; poloha žebra s = 127 mm 

Měrná energie je stále trochu nestabilní, ale oproti předešlým případům jen minimálně. 
Maximum účinnosti se tentokrát posunulo směrem vlevo, tedy do menších průtoků. Původní 
maximum účinnosti čerpadla bez kanálku je naznačeno tmavě zelenou tečkou. Radiální síla 
v závěrném bodě nabývá hodnoty FR = 214,5 N, v bodě optimálním FR = 267 N. Při 
optimálním průtoku čerpadlem teče kanálkem přibližně 0,9 l/s (obr. 69), což je hodnota velice 
vysoká. 
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Obrázek 69: Průtok kanálkem v závislosti na průtoku čerpadlem 
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8. ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo prozkoumání vlivu kanálku spojujícího výtlačné 
hrdlo čerpadla s místem na spirále, kde je nižší tlak, na velikost radiální síly v závěrném a 
optimálním bodě průtoku čerpadlem. Dalším bodem bylo posouzení, zda bude mít kanálek, 
potažmo další dílčí úpravy čerpadla, vliv na stabilitu Y-Q charakteristiky a na účinnost. 

Pro srovnání s experimentálními závěry bylo stejné čerpadlo podrobeno výpočtu 
na radiální sílu užitím vzorců odvozených při experimentech H. J. Bihellerem. Dle těchto 
vzorců byla určena radiální síla v závěrném bodě čerpadla ve velikosti FR = 785 N, v bodě 
optimálním FR = 0 N. 

Výpočetní práce byly provedeny pomocí programu Fluent ve zjednodušené 2D podobě. 
Nejdříve byla vytvořena jediná výpočetní síť s domněním, že v této poloze lopatek, kdy 
odtoková hrana míjí nos spirály, bude radiální síla největší, ale jak se později ukázalo, nebylo 
tomu tak. V této poloze byla určena velikost a směr radiální síly pro původní čerpadlo 
absolutně bez úprav. Směr síly se přibližně shoduje se směrem určeným dle Bihellera, 
velikost síly je v případě výpočtu Fluentem o něco nižší, FR = 575 N.  

Jelikož jsou lopatky cyklicky namáhány, je kromě výslednice sil zapotřebí určit také 
síly na jednotlivé lopatky, vybrat největší z nich a s touto silou kontrolovat bezpečnost 
lopatek na únavu. Může nastat případ, kdy je výslednice sil na rotor skoro nulová, ale síly na 
jednotlivé lopatky jsou o řád větší. V dílčích výsledcích kapitol jsou jednotlivé síly na lopatky 
zobrazeny, avšak jejich velikosti prezentovány nejsou. 

Dalším krokem bylo vytvoření úpravy čerpadla pomocí zmiňovaného kanálku. Byla 
použita stejná poloha lopatek, jako v předešlém případě. Na tomto kanálku byly zkoumány 2 
proměnné parametry (α ... úhel opásání kanálku, d ... šířka kanálku) a jejich vliv na radiální 
sílu v závěrném bodě. Z tohoto pohledu nejlepší výsledky byly určeny pro α = 94° -> FR = 54 
N a pro d = 17 mm -> FR = 14 N. Úhel síly je v případě změny úhlu opásání α blízko hodnoty 
dle Bihellera, v případě změny šířky d již nikoliv. 

Následující výpočty se věnovaly stabilitě charakteristiky a tvaru křivky účinnosti a 
radiální síly v závislosti na rostoucím průtoku. Byly pro to vytvořeny další polohy natočení 
lopatek, aby byly výpočty korektní. Nejdříve bylo na stabilitu prověřeno původní čerpadlo 
bez úprav. Výsledky nejsou potěšující: charakteristika čerpadla je nestabilní. Tvar křivky 
velikosti radiální síly je podobný průběhu dle Bihellera – lokální maxima se v obou případech 
nachází v místě nulového a maximálního průtoku a minimum nastává při optimálním průtoku. 

Poté bylo na stabilitu prověřeno čerpadlo s kanálkem, tentokrát jen v jedné poloze 
natočení lopatek. Bylo zvoleno čerpadlo s kanálkem o úhlu opásání α = 94° a šířkou 
d = 15 mm. Charakteristiky je opět nestabilní, ale tento výsledek nemůže platit pro celé 
čerpadlo, protože jde jen o jednu polohu lopatek. Maximum účinnosti se posunulo k větším 
průtokům a jeho hodnota se docela razantně snížila. Průběh radiální síly je neuspokojivý: v 
závěrném bodě má velikost FR = 52 N, potom klesá, ale při Q =0,13 Qopt nabývá minima a 
dále stoupá. V optimálním bodě FR = 366 N. Protože je síla v optimálním bodě příliš velká a 
hydraulické ztráty taktéž, je potřeba provést úpravy čerpadla, které by tento problém vyřešili. 

Předmětem kapitoly 6 jsou 2 úpravy čerpadla navržené s účelem zlepšení stavu. V obou 
případech je použit kanálek o úhlu opásání α = 94° a šířce d = 17 mm  
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Prvním pokusem je změna výtlačného hrdla. Na spirálu navazuje část s konstantním 
průřezem, na níž je napojen kanálek, až poté začíná difuzorové hrdlo. Předpoklad je ten, že u 
ústí kanálku v části s konstantním průřezem bude stejný tlak jako na spirále a tím pádem 
poteče kanálkem minimální průtok. Tento předpoklad se nenaplnil, tlak po spirále lineárně 
roste, takže na konci spirály v přímé části výtlačného hrdla je tlak nejvyšší (ale stále menší 
než v difuzorovém hrdle) a kanálek tak spojuje místa s určitým tlakovým gradientem, tudíž 
tudy vždy poteče nějaký průtok. Spolu s tímto zjištěním byly provedeny úpravy šířky kanálku 
a určeny velikosti radiálních sil v optimálním bodě (úhel opásání ve všech podobách je α = 
94°). Z hlediska velikosti radiální síly i hodnoty účinnosti se nejlépe jeví nejužší kanálek o 
šířce d = 10 mm: v optimálním bodě na rotor působí radiální síla FR = 265 N a v závěrném 
bodě FR = 214 N. Z časových důvodu nebyla pro tuto podobu čerpadla prověřena stabilita 
charakteristiky, křivka účinnosti ani průběh radiální síly v závislosti na průtoku. 

Druhou úpravou čerpadla je vložení menšího žebra rovnoběžně s osou výtlačného hrdla 
před ústí kanálku. Předpoklad snížení tlaku před ústím kanálku v důsledku zvýšení rychlosti 
v zúženém místě se částečně naplnil. Byly vytvořeny 3 polohy žebra různě vzdálené od ústí 
kanálku. Velikost radiální síly v optimálním bodě průtoku se snížila na hodnotu FR = 267 N, 
tato hodnota platí pro vzdálenost osy žebra od středu rotace oběžného kola s = 127 mm. Tato 
poloha žebra byla vybrána kvůli nejnižší velikosti radiální síly pro kontrolu stability 
charakteristiky. Ta se oproti předešlé kontrole čerpadla s kanálkem zlepšila, nyní je 
minimálně nestabilní. Nejvyšší hodnota měrné energie při průtoku Q = 0,57·Qopt převyšuje 
hodnotu v závěrném bodě o 0,5% Yopt. Velikost radiální síly v závěrném bodě je FR = 214,5 
N, poté křivka klesá, při Q = 0,3·Qopt nabývá minima a za tímto bodem roste, v optimálním 
bodě průtoku má velikost FR = 267 N. Maximum účinnosti se posunulo směrem doleva (tedy 
k menším průtokům) a jeho hodnota se znovu snížila o jednotky procent. 

 Z důvodu vyšších ztrát vířením a třením v reálném 3D čerpadle jsou všechny hodnoty 
vypočtených veličin zkreslené, mohou být ale použity jako základ pro hlubší průzkum 
navazující na tuto práci. Oblast výzkumu zůstává otevřená minimálně ve dvou rovinách: první 
oblastí je upravený výtlak dle kapitoly 6.1 a pokračování ve výpočtech s užším kanálkem; 
druhou oblastí je optimalizace tvaru a polohy žebra vloženého do výtlačného hrdla dle 
kapitoly 6.2. Obsáhlejším zkoumáním by se dalo docílit kýženého snížení průtoku kanálkem a 
hydraulických ztrát tímto způsobených. 
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2
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t [m]

u [m·s
-1

]

v [m·s
-1

]

vu [m·s
-1

]

Y [J·kg
-1

]

průtok kanálkem

šířka mezery mezi oběžným kolem a konturou spirály u nosu

plocha na výstupu z oběžného kola

plocha na vstupu do oběžného kola

poloha žebra

poloměr oběžného kola

délka oblouku křivky

turbulentní kinetická energie

průtok čerpadlem

tlak na začátku výtlačného hrdla

tlak u nosu spirály

tlak

složka vektoru vnější normály k povrchu S2

otáčky rotoru

celkový tlak

měrná energie

šířka oběžného kola na R2 bez vlivu disků

průřez průtočné plochy v místě nosu spirály

průřez v tzv. 8. řezu meridiální rovinou

unášivá rychlost

rychlost

unášivá složka rychlosti

dopravní výška

radiální síla

složka síly

průměr oběžného kola

šířka kanálku

šířka oběžného kola na R2 včetně disků

kroutící moment

složka vektoru vnější normály k povrchu S0

délka kontury spirály
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Řecké symboly 

α [1]

α [rad]

α2 [rad]

δij

ηh [1]

κ [1]

μ [Pa·s]

Πij [Pa]

ρ [kg·m
-3

]

ρR [m]

τij [Pa]

τt,ij [Pa]

φ [rad]

φR [rad]

ω [rad·s
-1

]

obvodový úhel

Coriolisův součinitel

úhel logaritmické spirály

Kroneckerovo delta

hydraulická účinnost

koeficient při výpočtu radiální síly

dynamická viskozita

úhel opásání kanálku

nevratný tenzor napětí

hustota média

poloměr křivosti

tenzor napětí

tenzor turbulentních napětí

úhel radiální síly dle Bihellera

úhlová rychlost rotace oběžného kola  
 

Indexy 

i,j,k 

opt 

1

2

indexy Einsteinovy symboliky

optimální provozní bod stroje

vstup

výstup  
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