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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systé-
mech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu
kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. Prvky v potrubních systémech splňují
různé požadavky, jako je řízení tlaku, řízení velikosti průtoku, hrazení a řízení směru prů-
toku. Práce se zabývá popsáním kategorií a principů funkce jednotlivých prvků. Praktickou
část tvoří laboratorní měření charakteristiky jednoho z prvků pro řízení tlaku, a to redukč-
ního ventilu. Naměřená charakteristika je porovnána s charakteristikou od Ąrmy Malgorani.

Abstract
The aim of the bachelor thesis is to provide a comprehensive overview of control elements
in piping systems. The Ćuid at diferent Ćow rates exhibits diferent behavior and due
to the Ćuid contact with the pipeline, pressure losses occur. Elements in piping systems
meet various requirements such as pressure control, Ćow rate control, barrier and Ćow
direction control. The thesis deals with the categories description and functional priciples
of individual elements. The practical part consists of the laboratory measurement describing
characteristic one of the pressure control elements, namely the pressure reducing valve. The
measured characteristic is compared to characterstic from a company called Malgorani.
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Kapitola 1

Úvod

Cílem této bakalářské práce je rešerše prvků pro snižování tlaku v potrubních systémech,
popsání jejich kategorií a principů funkce jednotlivých prvků. Kromě prvků řídích tlak jsou
zde také uvedeny prvky pro řízení velikosti průtoku, hrazení a řízení směru průtoku.

Úvod této práce se zabývá problematikou proudění, kde lze rozlišit dva druhy prou-
dění, tj. laminární a turbulentní. Při proudění potrubím dochází ke ztrátám tlaku kapaliny,
přičemž se rozlišují ztráty místní a délkové.

Řídicí prvky jsou používány k zabezpečení požadovaných funkcí a spolehlivé činnosti
hydraulických mechanismů. Umožňují přenos energie a řízení parametrů pracovní kapaliny.
Příkladem může být kapalina s určitým tlakem proudící v potrubním systému. Tento tlak
je třeba snížit z důvodu dodržení technologických požadavků nebo aby nedošlo k poškození
potrubí, což zabezpečuje například redukční ventil. Zajišťuje aby výstupní tlak byl omezen
na předem nastavenou hodnotu i při proměnlivém vstupním tlaku.

Závěřem práce je laboratorní měření charakteristiky redukčního ventilu. Výrobce re-
dukčních ventilů dodává závislost tlakové ztráty na průtoku. Cílem je sestavit tuto charak-
teristiku experimentálním měřením a porovnat ji. Zjistit, jak se budou jednotlivé charakte-
ristiky lišit při různých nastaveních.
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Kapitola 2

Proudění

Pracovní látkou v potrubních systémech jsou kapaliny a plyny (tekutiny). Základní vlast-
ností tekutin je jejich tekutost, která je způsobena vzájemnou pohyblivostí částic. Další
vlastnosti, hrající podstatnou roli, je jejich stlačitelnost a vnitřní tření. V této práci se
zabývám hydromechanismy, u kterých je pracovní látkou kapalina. Reálné kapaliny se vy-
značují velmi malou stlačitelností a vnitřním třením. V této kapitole vycházím ze zdrojů
[10], [12], [2], [5].

Při pohybu kapaliny dochází k vzájemnému posuvu částic a vrstev, kde na jejich sty-
kové ploše vzniká tečné napětí, způsobující vnitřní tření. Schopnost klást odpor proti těmto
pohybům vyjadřuje viskozita. Kapaliny, pro které platí Newtonův zákon lineární závislosti
tečného napětí � na gradientu rychlosti pohybu kapaliny dv

dy
, se nazývají Newtonovské kapa-

liny. Kapalina proudí ve směru osy x a její rychlost v se mění pouze v závislosti na souřadnici
y. Rovnice 2.1 [12] deĄnuje dynamickou viskozitu �. V praxi se častěji používá kinematická
viskozita �, deĄnovaná jako poměr dynamické viskozity a hustoty kapaliny (vztah 2.2 [12]).

� = �
��

��
(2.1)

� =
�

�
(2.2)

Pohyb pracovní látky potrubím je označován jako proudění, u kterého mohou nastat
dva druhy. Laminární proudění (obr. 2.1), kdy se jednotlivé částice kapaliny v rovné trubce
pohybují určitou rychlostí v rovnoběžných vrstvách bez příčného mísení. Proudění kapaliny
má parabolické rozložení rychlosti. Turbulentní proudění (obr. 2.2), kdy jednotlivé částice
kapaliny v rovné trubce vykonávají chaotický kmitavý pohyb okolo osy svého hlavního po-
hybu. Rychlost jednotlivých částic kapaliny se nepravidelně mění, lze však určit průměrnou
rychlost průřezu.

Laminární proudění je charakteristické při malých rychlostech. Tím, že se v neměnném
průřezu zvyšuje rychlost proudění, tak od určité rychlosti tzv. kritické rychlosti nastává
proudění turbulentní. Toto proudění je u moderních mechanismů častější, kvůli vyšším
průtočným rychlostem. Kritériem, jestli dochází ke vzniku laminárního nebo turbulentního
proudění, je tzv. Reynoldsovo číslo Re. Je to bezrozměrné podobnostní číslo, které je vyjá-
dřeno vztahem 2.3 [2].

�� =
��h

�
=

��h�

�
(2.3)

�h =
4�

�
(2.4)
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Obrázek 2.1: Laminární proudění, jednotlivé částice pohybující se určitou rychlostí v rov-
noběžných vrstvách bez příčného mísení (modrá), parabolické rozložení rychlosti proudění
kapaliny (červená) [3].

Obrázek 2.2: Turbulentní proudění, jednotlivé částice vykonávají chaotický kmitavý pohyb
okolo osy svého hlavního pohybu (modrá), jejich rychlost se nepravidelně mění, rychlostní
proĄl (červená) [3].

Pro kruhový průřez trubky platí:

� =
��2

4
(2.5)

� = �� (2.6)

�h =
4�

�
=

4πD2

4

��
= � (2.7)

Z dosazení vztahů 2.5 a 2.6 do vztahu 2.4 [2] vyplývá, že hydraulický průměr Dh se rovná
vnitřnímu průměru potrubí D (viz 2.7).

K přechodu z laminárního na turbulentní proudění dochází, jakmile dosáhne rychlost
proudění kritické rychlosti vk. Přestup z laminárního proudění na proudění turbulentní vy-
mezuje kritické Reynoldsovo číslo Rek, které se zjistí experimentálně. Laminární proudění
nastává je-li Re<Rek a naopak, je-li Re>Rek, nastává proudění turbulentní. Například pro
hladké potrubí kruhového průřezu je přibližná hodnota Rek≈2300 [2]. Ve skutečnosti při
překročení této hodnoty nenastává ihned proudění turbulentní ale dochází k tzv. přechodo-
vému proudění, kdy může nastat proudění turbulentní nebo laminární.
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Odvození průměrné rychlosti v u laminárního proudění. Tato část vychází ze
zdroje [5]. V daném úseku přímého potrubí lze uvažovat válcovitý element kapaliny o délce
l a poloměru r. Obrázek 2.3 znázorňuje rovnováhu sil působících na element a obecně pomocí
Newtonova druhého zákona je možné vyjádřit rovnováhu sil. Každá částice kapaliny se
přitom pohybuje konstantní rychlostí, tzn. má nulové zrychlení. Při zanedbání gravitačních
účinků je v řezu vertikálním tlak všude stejný. V horizontálním směru už tomu tak není a
tlak se mění. V části 1 je tlak �1 a v části 2 je tlak �2, který se rovná tlaku �1 ochuzenému
o tlakovou ztrátu ∆�, vzniklou mezi body 1 a 2. Síla �1 a �2 působí na plochu ��2. Tečné
napětí � je na obvodu elementu 2���, síla �3 působí proti pohybu elementu.

Obrázek 2.3: Síly působící na válcovitý element o délce l a poloměru r, uvnitř potrubí o
průměru D, při konstantní rychlosti elementu [5].

︁

�⃗ = ��⃗ (2.8)

�1 − �2 − �3 = �� (2.9)

�1��
2 − (�1 −∆�)��2 − �2��� = 0 (2.10)

∆�

�
=

2�

�
(2.11)

Levá strana rovnice 2.11 není závislá na poloměru r (∆� ani l nejsou funkcí r), z čehož plyne
i nezávislost pravé strany. Z toho důvodu musí pro tečné napětí � platit vztah 2.12, kde C
je konstanta. Ve středu trubky se poloměr r rovná nule, tudíž tam není žádné tečné napětí.
Naopak největší tečné napětí �max nastává na okraji, kde r=D/2 (přímý styk kapaliny a
potrubí). Dosazením do vztahu 2.12 a vyjádřením konstanty C lze vyvodit, že � = 2�max/�
a platí rovnice 2.13.

� = �.� (2.12)

� =
2�max�

�
(2.13)

Na obrázku 2.3 lze pozorovat rychlostní proĄl, kde rychlost v klesá v závislosti na poloměru
r. Tudíž gradient dv/dr bude záporný (v tomto případě je � > 0). Z toho důvodu je ve
vztahu 2.14 znaménko mínus.

� = −�
��

��
(2.14)
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Zkombinováním vztahů 2.11 a 2.14 vyplývá rovnice 2.15, kterou lze následně integrovat.
Pro obdržení vztahu, kde je rychlost v závislá na poloměru r, se konstanta �1 vypočte
za předpokladu, že kapalina bude v přímém styku s potrubím. Rychlost bude nulová a
vzdálenost r se bude rovnat D/2 a tedy �1 = (∆�/16��)�2. Rychlost ve středu potrubí je
�s = (∆��2/16��), kde r=0.

︁

�� = −
∆�

2��

︁

��� (2.15)

� = −
∆�

4��
�2 + �1 (2.16)

�(�) =
∆��2

16��

︂

1−
︂

2�

�

︂2︂

= �s

︂

1−
︂

�

�

︂2︂

(2.17)

Průtok potrubím lze vypočítat integrací rychlostního proĄlu v(r) přes průřez potrubí S,
kde R je poloměr potrubí. Pro průměrnou rychlost v platí vztah 2.20 a rovná se polovině
rychlosti �s ve středu potrubí.

� =

︁

��� =

︁ r=R

r=0

�(�)2���� = 2��s

︁ R

0

︂

1−
︂

�

�

︂2︂

��� (2.18)

� =
�s��

2

2
=

��4∆�

128��
(2.19)

� =
�

�
=

vsπR
2

2

��2
=

�s
2

=

∆pD2

16ηl

2
=

∆��2

32��
(2.20)

Průměrná rychlost odpovídá polovině maximální rychlosti pouze u parabolického proĄlu
laminárního proudění. Pro proĄly jiných tvarů, jako je např. proĄl turbulentního proudění
na obrázku 2.2, toto tvrzení neplatí.

2.1 Ztráty tlaku při proudění v potrubí

Reálná kapalina při proudění ztrácí část své mechanické energie kvůli tření a víření. Tyto
ztráty jsou způsobeny silami, které působí proti pohybu částic kapaliny. Jejich velikost se
projeví jako snížení polohové energie, tlakovou diferencí nebo ztrátou energie. Ztráty jsou
závislé především na rychlosti proudění ale také na viskozitě kapaliny, geometrii potrubí a
jeho drsnosti. Dále je potřeba rozlišit ztráty třením, kdy kapalina proudí přes přímé potrubí
(délkové ztráty) a ztráty místní. Příčinou délkových ztrát, které jsou úměrné délce potrubí,
jsou třecí síly. Místní ztráty, způsobené vířením kapaliny, nastávají v místech, kde se mění
velikost rychlost a směr proudění. Tyto změny jsou způsobeny např. náhlým rozšířením
průřezu potrubí nebo zakřivením potrubí. Vycházím ze zdrojů [6], [9], [5], [19] a [11].

Proudění reálné kapaliny v ose potrubí mezi body 1 a 2 popisuje tzv. Bernoulliova
rovnice 2.21 [6], vyjadřující zákon zachování mechanické energie.

�21
2

+
�1
�

+ �ℎ1 =
�22
2

+
�2
�

+ �ℎ2 + �Z1,2 (2.21)

�Z1,2 = �Z = �C
�2

2
= (

︁

�m +
︁

�t)
�2

2
(2.22)

Člen �2i /2 představuje měrnou kinetickou energii, �i/� představuje tlakovou měrnou energii
a člen ��i potenciální měrnou energii. Celkový ztrátový součinitel �C je dán součtem všech
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jednotlivých ztrát tzn. jak místních ztrát �m, tak ztrát v přímém potrubí �t. Měrnou ztrá-
tovou energii �Z1,2, vyjádřenou vztahem 2.22 [6], lze také přepočítat na tlakovou ztrátu ∆�
nebo ztrátovou výšku �z užitím vztahu 2.23 [6].

�z =
∆�

�
= ��z (2.23)

Ke ztrátám při proudění reálné kapaliny dochází kvůli odporu proti pohybu. Tento odpor
způsobuje přeměnu tlakové energie v energii tepelnou. Důsledkem toho je tlakový úbytek
∆�. Výpočet tlakových ztrát v přímém potrubí a další ztráty, které nelze zanedbat, jsou
tlakové ztráty při proudění prvky jinými, než je přímé potrubí. Obecně pro výpočet tlakové
ztráty, jak pro ztráty v přímém potrubí, tak ztráty místní, platí rovnice Darcy-Weisbachova
2.24 [15], závislá na kinetické energii při průměrné rychlosti kapaliny.

∆� = ��
�2

2
(2.24)

2.1.1 Délkové ztráty

Příčinou ztrát třením po délce je vnitřní tření kapaliny a tření kapaliny o stěny potrubí.
Ztrátový součinitel � přímého potrubí je obecně vyjádřen vztahem 2.25 [6].

� =
��

�h

(2.25)

U laminárního proudění je tzv. součinitel tření potrubí � pro kruhový průřez dán vzta-
hem 2.26 [5]. Odvození tohoto vztahu vychází z použití rovnic 2.20, 2.24 a 2.25.

� =
64

��
(2.26)

� =
∆��
1

2
��2�

(2.27)

∆� =
32���

�2
(2.28)

� =
32����

�2 1

2
��2�

=
64�

���
=

64

��
(2.29)

Pro turbulentní proudění je součinitel tření potrubí � funkcí nejen Reynoldsova čísla
Re ale také tzv. relativní drsnosti potrubí �r (viz 2.30 [5]). Relativní drsnost potrubí je
vyjádřena vztahem 2.31 [6]. Například je-li hodnota relativní drsnosti nulová jedná se o
hladkou trubku. Součinitel tření potrubí � turbulentního proudění se nejčastěji uvádí gra-
Ąckým zobrazením naměřených hodnot. Ale existují i empirické vztahy pro výpočet tohoto
součinitele.

� = �(��, �r) (2.30)

�r =
�

�h

(2.31)
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Obrázek 2.4 znázorňuje tzv. Moodyho diagram. Zde lze pozorovat závislost součini-
tele tření potrubí � na Reynoldsově čísle Re a relativní drsnosti k

Dh
.V Moodyho diagramu

jsou viditelné tři oblasti proudění. Laminární, přechodové a turbulentní.V oblasti lami-
nárního proudění platí vztah 2.26. Dále nastává část, kdy přechází laminární proudění na
turbulentní, tzv. přechodová část, kde může nastat proudění laminární nebo turbulentní
a hodnota Reynoldsova čísla Re se pohybuje v rozmezí 2100 až 4000 [5]. Ve třetí oblasti
dochází k turbulentnímu proudění.

Obrázek 2.4: Moodyho diagram značí závislost součinitele tření potrubí � na Reynoldsově
čísle Re a relativní drsnosti k

Dh
[16].

Pro výpočet ne-laminární oblasti tzn. oblasti přechodové a turbulentní je možné využít
například Colebrookův vztah 2.32 [5] . Tento vztah udává součinitel tření implicitně a
vyjádření je možné jen iterací.

1
√
�
= −2 log

︂

�r
3.7

+
2.51

��
√
�

︂

(2.32)
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2.1.2 Místní ztráty

Potrubí není většinou jenom přímé, ale je opatřeno prvky jako jsou ventily, šoupátka, T-
kusy, kolena a další (prvky jiné, než je přímá trubka, se označují armatury). U těchto
prvků potrubí vznikají tlakové ztráty podobně jako v přímém potrubí a opět vycházíme ze
vztahu 2.24. Při průtoku těmito prvky mohou být tlakové ztráty výrazně větší než v přímém
potrubí, což je způsobeno náhlou změnou průřezu potrubí, změnou směru proudění a často
dochází i ke škrcení. Z pohledu tlakové ztráty se tyto prvky nazývají místní ztráty (odpory).
Ztrátový součinitel � se u místních ztrát liší pro různé případy:

• Ztrátový součinitel náhlého rozšíření průřezu (�1 < �2), vztažený k rychlosti �1

� =

︂

1−
�2

�1

︂2

(2.33)

Obrázek 2.5: Znázornění proudící kapaliny skrz náhlé rozšíření průřezu [5].

Červené ohraničení na obr. 2.5 znázorňuje zvolený kontrolní objem, kde jednotkové
normálové vektory �⃗ působí ven z uvažované plochy. Kapalina v okamžiku při vstupu
do plochy �2 proudí rychlostí o velikosti �1, poté se rozšířením potrubí zmenší na
rychlosti o velikosti �3. Odvození vztahu 2.33 vychází z využití věty o změně hybnosti
kapaliny 2.34, Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity 2.35. V tomto případě lze
zanedbat gravitační účinky, tzn. �⃗ = 0. Vycházím ze zdrojů [18], [19] a [17].

︁

S

��⃗(�⃗�⃗)�� = �⃗−
︁

S

��⃗�� (2.34)

� = �1�1 = �3�3 (2.35)

Z experimentálních měření je známo, že tlak způsobený vířením kapaliny �v na ploše
(�2 − �1) je �v = �1. Z součtu síly o velikosti �1�1 a síly od víření �v(�2 − �1) plyne,
že tlak na vstupu kontrolního objemu na ploše �2 je �1 (viz rovnice 2.36). Tlak na
výstupu kontrolního objemu na ploše �3 je �3 (z obrázku 2.5 je zřejmá rovnost ploch
�2 = �3 ).

�1�1 + �v(�2 − �1) = �1�1 + �1�2 − �1�1 = �1�2 = �1�3 (2.36)
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Aplikací věty o změně hybnosti dostáváme rovnici 2.37, kde jednotkový normálový
vektor �⃗ směřuje ven z uvažované plochy.

��21(−1)�2 + ��23(1)�3 = −�1(−1)�3 − �3(1)�3 (2.37)

Rovnice 2.38 vychází z matematických úprav a aplikací rovnice kontinuity.

��3(�3 − �1) = �1 − �3 (2.38)

U Bernoulliho rovnice vypadnou členy �ℎ1 a �ℎ3, není zde žádný výškový rozdíl
(ℎ1 = ℎ3).

�1 − �3
�

=
�23 − �21

2
+ �z1,3 (2.39)

Zkombinováním vztahů 2.38 a 2.39, vyjádřením měrné ztrátové energie �z1,3 a mate-
matickými úpravami vyplývá rovnici 2.41.

�z1,3 =
(�1 − �3)

2

2
=

�21 − 2�1�3 + �23
2

=
�21
2

︂

1− 2
�3

�1

+
�2
3

�2
1

︂

(2.40)

�z1,3 =

︂

1−
�3

�1

︂2 �21
2

=

︂

1−
�2

�1

︂2 �21
2

= �
�21
2

(2.41)

�2/�1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0

�2/�1 1,0 1,44 1,96 2,56 3,24 4,0 9,0
� 0 0,194 0,922 2,434 5,018 9,0 64,0

Tabulka 2.1: Hodnoty ztrátového součinitele náhlého rozšíření průřezu [19].

• Ztrátový součinitel náhlého zúžení průřezu (�1 > �2),vztažený k rychlosti �2

� =

︂

1

�
− 1

︂2

(2.42)

Inspiroval jsem se zdroji [14] a [19]. U kapaliny proudící přes náhlé zúžení nastává
největší zúžení v místě c kvůli víření. V oblasti mezi �1 a �c se tlak mění nepředví-
datelně a z toho důvodu nelze na tuto oblast použít větu o změně hybnosti kapaliny.
Rychlost se zvětšuje se zmenšujícím se průřezem (rovnice kontinuity), v části 1 bude
rychlost nejmenší a se zmenšujícím průřezem bude růst až do místa c, kde bude nej-
větší. Poté se průřez opět zvětšuje až do průřezu menší trubky �2. V oblasti mezi �c a
�2 nastává rozšíření průřezu podobně jako v předešlém případě. KoeĄcient kontrakce
� je vyjádřen jako poměr průřezů Sc

S2
.

�c
�2

=
�2

�c
=

1

�
(2.43)

�z1,2 =
(�c − �2)

2

2
=

�22
2

︂

�c
�2

− 1

︂2

(2.44)
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Obrázek 2.6: Proudící kapalina přes náhlé zúžení průřezu [14].

�z1,2 =
�22
2
(
1

�
− 1)2 = �

�22
2

(2.45)

Zdroje [6] a [19] udávají výpočet koeĄcientu kontrakce � vztahem 2.46.

� = 0, 57 +
0, 043

1, 1− (S2

S1
)

(2.46)

�2/�1 0,95 0,89 0,83 0,775 0,71 0,63 0,55 0,45 0,32

�2/�1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
� 0,075 0,16 0,23 0,275 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40

Tabulka 2.2: Hodnoty ztrátového součinitele náhlého zúžení průřezu [19].

• Ztrátový součinitel změny směru ostrého kolena závislý na úhlu �, při průměrné rych-
losti v

Obrázek 2.7: Proudící kapalina přes ostré koleno [19].
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� 15 30 45 60 90

� pro hladká potrubí 0,04 0,13 0,24 0,47 1,13
� pro drsná potrubí 0,06 0,17 0,32 0,68 1,27

Tabulka 2.3: Hodnoty ztrátového součinitele změny směru ostrého kolena [19].

Při měření tlakových ztrát se tlak před armaturou měří ve vzdálenosti �1 = 2� a za
armaturou, až po regeneraci kinetické energie, ve vzdálenosti �2 ≥ 10�. Normy ČSN EN
1267 určují místa odběrů tlaků pro stanovení tlakových ztrát, kde hodnoty jednotlivých
ztrátových součinitelů jsou uvedeny bez ztrátových součinitelů délek �1 a �2. Součinitele
tlakových ztrát po délce se měří zvlášť a odečítají se. K získání ztrátového součinitele musí
být armatura zamontována v dostatečně dlouhém přímém potrubí. Pokud tato podmínka
není splněna, může se jeho hodnota výrazně lišit a tím pádem se odchýlí i hodnota vypočí-
tané tlakové ztráty. Výrobce obvykle dodává grafy závislosti tlakové ztráty na průtoku pro
danou armaturu [15].
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Kapitola 3

Řídicí prvky v potrubních
systémech

K zabezpečení požadovaných funkcí a spolehlivé činnosti hydraulických mechanismů jsou
používány v hydraulických obvodech řídicí prvky, složené vhodnou kombinací ze základních
prvků a umožňující přenos energie a řízení parametrů pracovní kapaliny. Vycházím ze zdrojů
[12], [13]. Tyto prvky se dělí podle jejich funkce:

• prvky pro řízení tlaku

• prvky pro hrazení a řízení směru průtoku

• prvky pro řízení velikosti průtoku

Všechny základní konstrukční prvky ( obr. 3.1), jako je např. tryska, clona, šoupátko, kulička
nebo kuželka, jsou z hlediska přenosu energie odpory proti pohybu, kde dochází k přeměně
části tlakové energie v energii tepelnou. Kvůli této přeměně dochází ke zvyšování teploty
nositele energie (kapaliny). Z tohoto důvodu jsou prvky konstruovány tak, aby tlakový
spád potřebný pro průtok kapaliny byl minimální (neplatí to u prvků pro řízení průtoku,
kdy změny odporu proti pohybu využíváme). Kuličky, kuželky a šoupátka převážně hradí
průtok a současně mohou řídit i jeho velikost, kdežto trysky, clony a kuželky většinou tvoří
základní strukturu prvků pro řízení tlaku.

Obrázek 3.1: Základní konstrukční prvky a) clona, b) tryska, c) kulička, d) jehla, e) kuželka,
f) šoupátko [12].
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3.1 Prvky pro řízení tlaku

Prvky řídicí tlak se dělí na tři skupiny, a to tlakové ventily, redukční ventily, připojovací
a odpojovací ventily. Pomocí nich lze udržovat v obvodě konstantní tlak, redukovat tlak a
připojovat nebo odpojovat prvky při dosažení předem nastaveného tlaku. Tlak je řízen změ-
nou odporu konstrukčního prvku, např. kuželkou nebo válcovým šoupátkem. U tlakových
ventilů je hlavním úkolem udržovat tlak na konstantní nastavené hodnotě nebo omezovat
maximální hodnotu tlaku v hydraulickém systému. Funkce redukčních ventilů je snižování
tlaku na nastavenou hodnotu, kterou udržují téměř nezávisle na průtoku a vstupním tlaku.
Dále je možné tyto ventily rozlišit z hlediska konstrukčního na ventily přímo řízené (jed-
nostupňové) a ventily nepřímo řízené (dvoustupňové). Jednostupňové ventily se používají
pro nižší tlaky a průtoky a řízení, které nejsou náročné. Dvoustupňové ventily se naopak po-
užívají při větších průtocích a tlacích tzn. tam, kde už jednostupňové ventily nejsou vhodné.
Inspiroval jsem se zdroji [2], [13], [7], [13].

3.1.1 Tlakové ventily

Tlakové ventily, udržující tlak na konstantní hodnotě, se nazývají přepouštěcí ventily. Za-
pojení se provádí paralelně ke zdroji průtoku a tlak v obvodu řídí ventil odpouštěním
přebytečného průtoku zpátky do nádrže. Jejich hlavním požadavkem je malá změna nasta-
veného tlaku ve velkém rozsahu průtoků. Tyto ventily také rychle reagují na změny průtoku
v obvodě, aby co nejrychleji docházelo k vyrovnání změn tlaku. Další tlakový ventil, slou-
žící k jištění obvodu proti přetížení, je pojistný ventil, který se také zapojuje paralelně k
hydrogenarátoru. Při normální funkci mechanismu je uzavřen a k otevření dochází pouze
při překročení nastaveného tlaku. Hodnota tohoto tlaku se většinou pohybuje o 10 až 30%
výše, než je maximální provozní tlak. Každý z těchto ventilů splňuje odlišnou funkci (liší
se nastavením tlaku v obvodě), ale konstrukce mechanismu je prakticky stejná (viz obrázek
3.2).

Vstupní tlak p působící na plochu S vyvolá sílu, která je porovnávána se sílou předpětí
pružiny F. Jakmile tlak přesáhne hodnotu, na kterou je pružina nastavená, pohyblivé těleso
1, jako je například kuželka, se posouvá proti pružině 2 (pružina se stlačuje, tlak působí
proti pružině). Díky tomu se otevře cesta skrz ventil a kapalina začne protékat z kanálu A
do kanálu B. Obrázek znázorňuje ventil ve své klidové poloze, tj. v poloze uzavřené. Symbol
tlakového ventilu je značen čtvercem, ve kterém se nachází šipka, ukazující směr průtoku.

Obrázek 3.2: Funkční schéma přímo řízeného tlakového ventilu pro omezení tlaku [2].
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Obrázek 3.3: a) Funkční schéma přímo řízeného tlakového ventilu pro omezení tlaku s
kuželkou a tlumícím pístem. b) Funkční schéma nepřímo řízeného tlakového ventilu pro
omezení tlaku [2].

U straších konstrukcí se používaly přepouštěcí ventily se šoupátkem a pojistné ventily
byly většinou opatřeny sedlovou konstrukcí s kuželkou. V současnosti se přednostně použí-
vají sedlové konstrukce s kuželkou (obrázek 3.3a) pro oba dva případy. Ventily s kuželkou
mají malý zdvih a díky tomu i krátký reakční čas a absolutní těsnost. Při pohybu kuželky
1 může docházet ke kmitavým pohybům, které jsou tlumeny pístem 2.

Větší průtokové průřezy potrubí vyžadují silnější a tím pádem i rozměrově větší pružiny.
V takovémto případě by bylo potřeba několikanásobně zvětšit i tlakový ventil. K předejití
této situace jsou využívány tlakové ventily nepřímo řízené (dvoustupňové) obr. 3.3b, umož-
ňující práci ve velkém rozsahu tlaků, ale reagují pomaleji. Tyto tlakové ventily jsou složeny
ze dvou paralelně spojených přímo řízených tlakových ventilů. Jeden z nich výrazně menší
a nachází se v řídicí části I, většinou je opatřen kuželkou a označován jako pilotní (řídicí)
ventil. Výkonová část II obsahuje sedlovou konstrukci tlakového ventilu se šoupátkem 4.
Vstupní tlak působí jak na spodní plochu uzavírajícího se prvku 4, tak přes trysku 3 i na
horní plochu, která je propojená s řídicím ventilem I. Pokud je vstupní tlak menší než tlak
nastavený na řídicím ventilu, tak řídicí ventil nereaguje. Tlak v části II je vyvážen pokud
tlak v komoře, kde se nachází pružina 5, stejný jako vstupní tlak. Tím pádem zde není tla-
kový spád a hlavní pružinou 5 je tlakový ventil držen v uzavřené poloze. Pokud vstupní tlak
stoupne na takovou hodnotu, která přesahuje nastavenou hodnotu řídicího ventilu, tak se
kuželka 2 bude pohybovat směrem nahoru proti pružině 1 a přes řídicí ventil začne proudit
malé množství kapaliny. To způsobí tlakový spád a poruší se rovnováha sil na horní a dolní
ploše prvku 4. Čím větší bude působící síla na spodní plochu, tím se více posune šoupátko
směrem nahoru a otevře cestu mezi vstupem P a výstupem T.
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Klesnutím tlaku pod nastavenou hodnotu na řídicím ventilu se kuželka začne pohybovat
směrem dolů. Řídicí ventil se uzavře, tím způsobí posun šoupátka 4 dolů a opětovné uzavření
cesty P-T. Obnovuje se tak tlaková rovnováha v části II. Zátky 6 slouží k otevírání/zavírání
otvoru pro odvod řídicí kapaliny z řídicího ventilu. Odvod kapaliny může být buď externí
tzn. vedením do nádrže nebo interní.

Obrázek 3.4a znázorňuje konstrukční uspořádání přímo řízeného pojistného tlakového
ventilu. Kuželka, která je do sedla ventilu přitlačována pružinou, odděluje tlakový prostor
od odpadní větve. Přítlačná síla pružiny se nastavuje šroubem. Konstrukční uspořádání
nepřímo řízeného tlakového ventilu, plnící funkci buď pojistnou nebo přepouštěcí, zobrazuje
obr. 3.4b. Předpětím pružiny, nacházející se v řídicí části, se reguluje tlak. Tato pružina
tlačí na kuželku. Kapalina se přivádí pod spodní plochu šoupátka s kuželovým sedlem a
současně proudí přes dvě trysky ke kuželce v řídicí části. Přes další trysku je kapalina vedena
na horní plochu šoupátka, a tak vzniká relativně malý rozdíl v tlacích působících zespodu a
svrchu šoupátka. Díky tomu se používá slabá a poddajná pružina, která umožňuje dosažení
rovnováhy sil na šoupátku při průtoku kapaliny řídicí částí.

Obrázek 3.4: Konstrukční uspořádání přímo řízeného tlakového ventilu a) a nepřímo říze-
ného tlakového ventilu b) [13].
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Charakteristika tlakových ventilů je znázorněna na obr. 3.5. Pro ideální ventil je změna
tlaku v závislosti na průtoku ∆p-Q konstantní (vodorovná čára 1). U tlakových ventilů ve
skutečnosti dochází k růstu tlaku v závislosti na průtoku, viz křivka 2. Tento růst nastává,
když se např. kuželka zvedá a působí proti pružině. Čím větší je zvednutí, tím větší je
síla (odpor) pružiny. Kvůli tomuto jevu se skutečná charakteristika odchyluje od ideální
(na křivce se to projeví jejím vzestupem). Nepřímo řízený tlakový ventil 3 se díky měkčí
pružině v hlavní části více přibližuje k ideální charakteristice než přímo řízený tlakový ventil
1. Odchylky jsou způsobené především impulsními silami, které se zvětšují s průtokem. Na
rozdíl od jednostupňových ventilů, které jsou opatřeny kuželkou s absolutní těsností, jsou
nepřímo řízené tlakové ventily opatřeny i šoupátkem, kde je určitá vůle mezi šoupátkem a
tělesem. To při velmi malých průtocích způsobuje mírný sklon vlivu průtoku.

Obrázek 3.5: Charakteristika p-Q pro tlakové ventily [7].

3.1.2 Redukční ventily

Na rozdíl od tlakových ventilů, které udržují tlak na stanovené hodnotě, redukční ventily
mají za úkol snižování (redukování) tlaku kapaliny v určité části obvodu na nastavenou hod-
notu. Tento tlak udržují téměř nezávisle na průtoku a na vstupním tlaku. Redukční ventily
jsou v podstatě proměnný odpor, který se mění v závislosti na velikosti výstupního tlaku.
Při překročení této hodnoty je tlak redukovaný plynulým uzavíráním otvoru ,tj. škrcením
(v klidové poloze jsou tyto ventily vždy otevřené). Redukční ventily jsou konstruovány se
šoupátkem a dělí se opět na přímo a nepřímo řízené.

Na obr. 3.6a je znázorněno funkční schéma přímo řízeného redukčního ventilu. Výstupní
tlak z ventilu, který se přivádí na čelní plochu šoupátka 1, vyvolá sílu na spodní plochu,
která je porovnávána se silou od předpětí pružiny 2. Pokud dojde k překročení nastavené
hodnoty na pružině, šoupátko se začíná pohybovat a uzavírat cestu B-A. Při dosažení
rovnováhy sil od pružiny a tlaku tento pohyb ustane, šoupátko se nastaví do polohy, které
odpovídá určitý průtočný průřez. Pokud dojde k poklesu tlaku, průtočný průřez se opět
zvětší a naopak, při zvýšení tlaku se zmenší. Během činnosti ventilu je kapalina v řídicí
části odváděna kanálem Y.

Na obrázku 3.6b je znázorněno funkční schéma nepřímo řízeného redukčního ventilu.
Podobně jako u tlakových ventilů se skládá z řídicí části I a výkonové části II. Předpětím
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Obrázek 3.6: a) Funkční schéma přímo řízeného redukčního ventilu a jeho symbol, b)
Funkční schéma nepřímo řízeného redukčního ventilu [2].

pružiny řídicího ventilu se nastaví požadovaný tlak na výstupu. Výstupní tlak působí jak
na spodní, tak na vrchní plochu šoupátka přes trysku 2. Jakmile výstupní tlak dosáhne
nastavené hodnoty, kuželka řídicího ventilu se posouvá proti pružině 3 a ventilem protéká
kapalina. Tím poklesne tlak nad šoupátkem a díky vzniklému tlakovému spádu šoupátko
uzavírá cestu B-A a pohybuje se směrem k jeho rovnovážné poloze. Díky zmenšování průtoč-
ného průřezu dochází ke škrcení přiváděné kapaliny. Řídicí kapalina je odváděna kanálem
Y.

Konstrukční provedení přímo řízeného redukčního ventilu je znázorněno na obr. 3.7,
kde na kanál P je připojen výstup z generátoru a pomocný obvod pracující se sníženým
tlakem je spojen s kanálem A. Kapalina o výstupním tlaku proudí k levé ploše šoupátka a
působí tak proti síle pružiny. Zvýší-li se tlak, šoupátko s řídicí hranou se posune vpravo a
zmenší tak průtočný průřez mezi kanály P a A. K jištění vedlejšího obvodu proti přetížení
se šoupátko posune ještě více doprava a propojí tak výstup A s kanálem T, kterým odchází
část kapaliny do odpadu.

Obrázek 3.7: Konstrukční provedení přímo řízeného redukčního ventilu [13].

Konstrukční provedení nepřímo řízeného ventilu je zobrazeno na obr. 3.8, kde v řídicí
části je přímo řízený tlakový ventil s kuželkou a v hlavní části je válcové šoupátko. Výstupní
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tlak se přivádí na spodní plochu šoupátka a přes dvě trysky a další konstantní odpor
se přivádí zároveň i na horní plochu šoupátka. Pokud dosáhne výstupní tlak nastavené
hodnoty, posunutím šoupátka dochází ke škrcení přiváděné kapaliny. V závislosti na velikosti
výstupního tlaku se samočinně mění odpor proti proudění kapaliny. Jednosměrný ventil
zabudovaný v tělese ventilu umožňuje proudění kapaliny v opačném směru a spojuje tak
kanály A a P.

Obrázek 3.8: Konstrukční provedení nepřímo řízeného redukčního ventilu [13].

Charakteristiky redukčních ventilů jsou znázorněny na obr. 3.9, kde charakteristika a)
vyjadřuje závislost redukovaného tlaku p na průtoku Q při konstantním vstupním tlaku
�0. Charakteristika b) ukazuje při konstantním průtoku Q závislost redukovaného tlaku při
změně vstupního tlaku do ventilu �0.

Obrázek 3.9: Charakteristiky redukčních ventilů a) závislost tlaku p na průtoku Q, b)
průběh tlaku p v závislosti na změně vstupního tlaku �0 při konstantním průtoku Q [13].

20



3.1.3 Připojovací a odpojovací ventily

Konstrukčně jsou velmi podobné tlakovým ventilům a vkládají se do hlavní větve v obvodu.
Rozdíl spočívá v připojení nebo odpojení po dosáhnutí tlaku, na který byl ventil předem
nastavený.

Připojovací ventily plní v hydraulickém obvodu několik nezávislých funkcí vhodnou
změnou zapojení řídicích kanálů. Jedná se univerzální prvky pro řízení tlaku a mohou
plnit funkci předepínací, postupovou nebo odlehčovací. Příkladem je ventil na obrázku
3.10. Skládá se opět z řídicí a výkonové části (jedná se tedy o nepřímo řízený ventil),
kde se výkonová část neliší od tlakových ventilů kromě trysky 4, která je umístěna uvnitř
šoupátka 5. V řídicí části se nachází pomocné šoupátko 2 zatížené pružinou 3 s předpětím
nastaveným podle požadovaného tlaku. Jednosměrný ventil 6 zajišťuje zpětný průtok a je
zařazen paralelně v tělese ventilu 7. Ve funkci předepínací je ventil uzavřen, pokud je tlak
v hydraulickém obvodu menší, než tlak �0 nastavený pružinou 3. Tlaky pod a nad kuželkou
jsou stejné (nulový tlakový spád) a kuželka je navíc přitlačována do sedla pružinou 8.
Dosáhne-li tlak předepínací hodnoty, šoupátko 2 se přesune proti síle pružiny 3 a umožní
tak spojení prostoru nad kuželkou 5 přes tlumící trysku 10 s kanály �2 a B. Kanál �1 je
uzavřen pomocí zátky. Kuželka 5 se nadzvedne díky vzniklému tlakovému spádu na trysce
4. Kapalina protéká ventilem o odporu, který odpovídá předepínacímu tlaku �0. Pokud
je vnitřní kanál �1 uzavřen, lze také dosáhnout předepínací funkce řízením tlaku pomocí
kanálu X. Ventil plní postupovou funkci a při dosažení požadovaného tlaku v prostoru
A, nastaveného pružinou 3, dojde k připojení dalšího spotřebiče na kanál B. Kanál �1 se
spojí s odpadem a prostor pružiny 8 je odlehčen vrtáním v šoupátku 2 zvláštním vývodem.
Funkce odlehčovací spočívá v odlehčení signálem přicházejícího z externího zdroje kanálem
X. Přitom kanály �1 a �1 jsou zaslepeny a kanál �2 je otevřen.

Obrázek 3.10: Připojovací ventil plnící funkci předepínací, postupovou nebo odlehčovací
[12].
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Odpojovací ventily při dosažení požadovaného tlaku automaticky přeruší v obvodu prů-
tok kapaliny od zdroje průtoku. Pokud tlak poklesne je možné ventil opětovně připojit.
Funkci a konstrukční provedení odpojovacího ventilu znázorňuje obr. 3.11. Kapalina proudí
volně z kanálu P do kanálu A, pokud je tlak v prostoru A za jendosměrným ventilem 3
nižší, než tlak nastavený v řídicí části 1 pružinou 2. Jestliže dosáhne tlak nastavené veli-
kosti v řídicí části, tak se píst 4 posune proti síle pružiny 2 a tryskami 5 a 6 začne kapaliny
proudit do odpadu T. Kvůli tomu nastane tlakový spád na tryskách porušující rovnováhu
na kuželce a způsobující její nadzvednutí. Dojde tak k propojení kanálů P a T.

Obrázek 3.11: Funkce a konstrukce odpojovacího ventilu [12].
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3.2 Prvky pro řízení velikosti průtoku

Při řízení průtoku pomocí těchto prvků dochází ke škrcení, část tlakové energie se mění v
energii tepelnou, což způsobuje zvýšení teploty kapaliny. Z hlediska přenosu energie jsou
tyto prvky odpory, dochází zde k přeměně energie vlivem tlakového spádu a průtoku (zá-
měrně se mění odpor průtoku tekutiny). Mezi tyto prvky lze zařadit clony, trysky a škrtící
ventily. Vycházím ze zdrojů [2], [15], [13], [10].

3.2.1 Clony a trysky

Clony a trysky jsou konstantním odporem proti pohybu. Tento odpor je tím větší, čím
menší je průtočný průřez a jeho rostoucí délka. Jedná se o nejjednodušší řídicí prvky, pou-
žívají se jak samostatně, tak jako prvky složitějších zařízení např. tlakových ventilů. Rozdíl
mezi clonou a tryskou znázorňuje obrázek 3.12. Průtok kapaliny protékající odporem proti
pohybu je závislý na průtočném průřezu, jeho tvaru, tlakovém spádu a viskozitě kapaliny.
Hlavním kritériem pro rozlišení clony a trysky je poměr l/d, čím větší je tento poměr, tím

Obrázek 3.12: Základní rozdíl mezi clonou a) a tryskou b), průtoková charakteristika clony
nebo trysky c) [13].

větší je závislost průtoku na viskozitě a teplotě kapaliny. Clona odpovídá hodnotám poměru
l/d v rozmezí od 0,2 do 2, poměru l/d blížící se k nule (clona s ostrou hranou) se využívá
v případě, požaduje-li se malá závislost odporu na viskozitě a teplotě kapaliny. Pro trysku
je poměr větší jak 20.

3.2.2 Škrticí ventily

Škrtícími ventily je možné plynule měnit průtočný průřez, tudíž se zvyšuje nebo snižuje od-
por proti pohybu kapaliny. Hlavním požadavkem je citlivé a stabilní řízení průtoku. Základ-
ními konstrukčními prvky jsou jehly, šoupátka a kuželky s nejrůznějšími tvary průtočných
průřezů. Nejspolehlivější jsou takové škrtící ventily, které mají škrtící délku co nejkratší a
velký hydraulický poloměr �h. Tento poloměr je vyjádřen jako poměr průtokového průřezu
S a smáčeného obvodu o. Díky tomuto provedení se nejméně projevuje kolísání tlaku a
teploty.

�h =
�

�
(3.1)
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Funkční schéma škrtícího ventilu s kuželkou je na obr. 3.13. Vřetenem 1 se pohybuje
kuželka 2 v naznačených směrech a mění tak plynule plochu mezikruží. Dochází k regu-
laci průtoku. Ventil s kuželkou má nepříznivý hydraulický poloměr �h, kvůli kterému se
projevuje velká závislost na viskozitě kapaliny.

Obrázek 3.13: Funkční schéma škrtícího ventilu v provedení s kuželkou [2].

Obrázek 3.14 znázorňuje konstrukční provedení škrtícího ventilu, kapalina proudí ve
směru A-B. V tělese 1 se nachází otočné šoupátko 2, nastavovací prvek 3 a pevné pouzdro
4. Šoupátko je tvořené dutým válcem, který na čelní stěně má tvar šroubovice 5. Díky tvaru
šroubovice na okraji způsobuje otáčení válcovitého šoupátka změnu průtočného průřezu 6.
Šroub 7 nastavuje polohu pevného pouzdra.

Obrázek 3.14: Konstrukční provedení škrticího ventilu s otočným šoupátkem [13].
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Soustava průtokových charakteristik 3.15a určuje statické chování ventilu. Charakteris-
tika znázorňuje závislost průtoku Q na tlakovém spádu ∆�, kde jednotlivé křivky odpovídají
určitě velikosti nastaveného průtočného průřezu, teplotě a viskozitě. Další tzv. řídicí cha-
rakteristika 3.15b udává závislost proudu Q na regulačním parametru � při konstantním
tlakovém spádu ∆�. Při změně tvaru průtočného průřezu se mění i průběh řídicí charakte-
ristiky. Průběh může být lineární, kvadratický nebo lomený. Soustavu řídicích charakteristik
3.15c lze získat měřením při různých nastavených velikostech tlakového spádu ∆�.

Obrázek 3.15: Charakteristiky škrtících ventilů, a) Průtoková charakteristika, b) Řídicí
charakteristika, c) Soustava řídicích charakteristik při různých ∆� [10].

3.3 Prvky pro hrazení a řízení směru průtoku

Prvky pro hrazení (zastavení průtoku v jednom nebo v obou směrech) a řízení směru prů-
toku se dělí na dvě hlavní skupiny. Rozváděče, umožňující vzájemné propojení nebo uzavření
jednotlivých cest, a jejich průběžné přestavování. Mění tedy směr proudu nebo hradí prů-
tok. Další možnost, jak tyto prvky využít, je na řízení velikosti průtoku. Druhou rozsáhlou
skupinu tvoří jednosměrné ventily. Jejich úkolem je propouštět kapalinu pouze v jednom
směru, v opačném směru průtok znemožňují. Vycházím ze zdrojů [12], [13], [2].

3.3.1 Rozváděče

Dle tvaru základního funkčního prvku se rozváděče dělí na ventilové (sedlové) a šoupátkové.
Hlavní výhodou ventilových rozváděčů je jejich absolutní těsnost, způsobena kuželkou nebo
kuličkou. U šoupátkových rozváděčů lze realizovat různé způsoby propojení, kdežto u venti-
lových rozváděčů jsou některé způsoby kvůli konstrukčnímu uspořádání těžko dosažitelné.
Rozváděče se značí podle počtu cest (kanálů), kterýma tekutina vtéká nebo vytéká z rozvá-
děče, jako dvoucestné, třícestné, čtyřcestné a vícecestné. Dále se označují podle počtu poloh
jako dvoupolohové, třípolohové a vícepolohové. Proto mají rozváděče číselné značení, např.
dvojcestný dvoupolohový má značení 2/2, má tedy dvě připojení a dvě polohy (otevřený
nebo zavřený). Také se označuje symbolickým prvkem, kde jsou nakreslené jednotlivé stavy,
které je schopen realizovat (každé políčko značí jeden stav). Je zde také uvedeno, jakým
způsobem se rozváděč ovládá. Ovládání může být např. ruční, mechanické, hydraulické,
pneumatické, elektromagnetické.
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Funkce třícestného dvoupolohového rozváděče je znázorněna na obrázku 3.16. V jedné
poloze umožňuje volný průtok mezi kanály P-A, kanál T je uzavřen (obr. 3.16a,b). Naopak
v druhé poloze tento průtok hradí a spojuje cesty A-T ( obr. 3.16c,d). Celkové znázornění
jednotného symbolu, kde každé políčko značí jednu polohu a v každém z nich je uvedené
příslušné propojení kanálů, je uvedeno na obr. 3.16e. Průtokové cesty se v praxi značí pís-
meny. Písmena A a B jsou přípoje k motoru, přípoj označený písmenem T je k nízkotlakové
větvi potrubí nebo k nádrži a přípoj P ke zdroji energie.

Obrázek 3.16: Schématické znázornění dvoupolohového třícestného rozváděče [12].

3.3.2 Jednosměrné ventily

Při proudění kapaliny tyto prvky umožňují průtok kapaliny pouze v jednom směru a v
opačném směru jsou těsně uzavřeny. Kapalina působí na uzavírající prvek, jako je kulička
(obr. 3.17a) nebo kuželka (obr. 3.17b), v naznačeném směru. Tlačí na pružinu a posunuje
prvek směrem k otevření, díky tomu začíná kapalina proudit skrze ventil. Nastane-li tento
děj v opačném směru, tzn., že kapalina bude působit na prvek v opačném směru spolu s
pružinou, budou tento otvor uzavírat.

Obrázek 3.17: Jednosměrný ventil v provedení s kuličkou nebo kuželkou [13].
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Důležitou vlastností jednosměrných ventilů je jejich absolutní těsnost, kterou zajišťuje
kuželka nebo kulička. Pokud nastane případ, kdy je potřeba povolit průtok ve směru, který
za normálních podmínek jednosměrný ventil uzavírá, používá se tzv. řízený jednosměrný
ventil (obr. 3.18a). Při průtoku kapaliny ve směru A-B splňuje ventil obvyklou funkci. Po-
kud ale nastane průtok v opačném směru, tedy B-A, přídavný píst po zavedení tlakového
signálu X nadzvedne kuželku, a tím umožní průtok kapaliny v opačném směru. Obrázek
3.18b znázorňuje zařízení, tvořené ze dvou řízených jednosměrných ventilů, nazývané teku-
tinový zámek. Pokud proudí kapalina do kanálu P, vyvolává tlak na kuželku ventilu, která
se posunuje proti pružině a otvírá tak cestu P-A. Zároveň kapalina působí na pomocný
píst, který se posunuje směrem vpravo a tlačí tak na kuželku druhého ventilu, otevírající
cestu kapalině ve směru B-T. Zastaví-li se průtok kapaliny, pružiny přitlačí kuželky zpět, a
kapalina zůstane v kanálech A a B.

Obrázek 3.18: a) Řízený jednosměrný ventil, b) Tekutinový zámek [13].
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Kapitola 4

Experimentální měření
charakteristiky redukčního ventilu

Experimentální část této práce se zaměřuje na charakteristiku redukčních ventilů. Tato
charakteristika udává závislost tlakové ztráty ∆� na průtoku Q. Slouží k přednastavení
výstupního tlaku na ventilu. Při určitém průtoku má ventil odpovídající tlakovou ztrátu,
o kterou se tento ventil přednastaví a tak splní požadovaný tlak na výstupu při daném
průtoku. Tlakovou ztrátou redukčních ventilů se rozumí rozdíl nastaveného výstupního
tlaku na ventilu při nulovém průtoku �n a výstupního tlaku při nenulovém průtoku �2.
Obecně tedy platí ∆� = �n− �2 Například při nastavení ventilu na 3 bary se při zvýšení na
určitou hodnotu průtoku sníží tlak na 2,7 baru. To znamená, že tlaková ztráta při daném
průtoku je ∆� = �n − �2 = 3− 2, 7 = 0, 3 baru.

Měření bylo provedeno na redukčním ventilu Eurobrass 142 od italské Ąrmy Malgorani o
velikosti 1"1/4 (DN 32), kde (") značí velikost palce. Velikost DN 32 udává přibližný vnitřní
průměr potrubí v milimetrech, označován jako jmenovitá světlost DN (Diametr Nominal)
[8].

Obrázek 4.1: Měření redukčního ventilu EUROBRASS 142 o velikosti 1"1/4.

28



4.1 Konstrukční provedení ventilu Eurobrass 142 1"1/4

Jedná se o jednoduchý přímo řízený redukční ventil. Firma uvádí nastavitelnost ventilu v
rozsahu 0,5-6 baru. Maximální provozní teplota vody je až 80∘C. Obrázek 4.2 znázorňuje
charakteristické rozměry daného ventilu. Na tento ventil je možné z obou stran připojit
manometr, který měří výstupní tlak. Vyšroubováním aretačního kroužku a otáčením na-
stavovacího šroubu pružiny se nastavuje požadovaný výstupní tlak, který lze sledovat na
manometru. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček se šroub posunuje směrem dolů
a tlak na výstupu se zvyšuje. Naopak při šroubování proti směru hodinových ručiček se tlak
snižuje. Nastavení výstupního tlaku se provádí při uzavřeném systému.

Obrázek 4.2: Rozměry zkoušeného redukčního ventilu [4].

Konstrukční provedení daného ventilu je na obr. 4.3 s tabulkou 4.1 popisující jednotlivé
části.
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Obrázek 4.3: Popis jednotlivých částí redukčního ventilu EUROBRASS 142 o velikosti 1"1/4
od Ąrmy Malgorani [4].

Název části Materiál V kontaktu s vodou

1 Držák pružiny Mosaz Ne
2 Upevňovací kroužek Mosaz Ne
3 Pružina Ocelová pružina Ne
4 Horní kryt Mosaz Ne
5 Mosazná membrána Mosaz Ano
6 O-kroužek NBR-Olejivzdorná pryž Ano
7 Matice Mosaz Ano
8 Těsnící kroužek s O-kroužkem Mosaz a NBR Ano
9 Tyč Nerezová ocel Ano
10 Přípoj Mosaz Ano
11 Sedlo Nerezová ocel Ano
12 Těsnění Druh těsnění FASIT Ano
13 Tělo Mosaz Ano
14 Uzávěr Mosaz Ano
15 Těsnění NBR Ano
16 Těsnění NBR Ano
17 Spodní kryt Mosaz Ano

Tabulka 4.1: Tabulka popisující jednotlivé části redukčního ventilu [4].
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4.2 Zapojení ventilu Eurobrass 142 1"1/4 do tratě

Schéma na obrázku 4.4 znázorňuje zapojení redukčního ventilu v trati. Voda z nádrže 1 je
poháněna čerpadlem 2 přes průtokoměr 3, který měří průtok Q a odečítá se z vyhodnocovací
jednotky 8. Na potrubí o jmenovité světlosti DN 80 je umístěn snímač vstupního tlaku �1
4, odečítán z vyhodnocovací jednotky 9. Redukční ventil 5 je připojen v horizontální poloze
pro dodržení požadavků norem ČSN EN 1567, jinak může být umístěn i ve vertikální
nebo nakloněné poloze. Dále je v trati umístěn snímač výstupního tlaku �2 6, odečítán ze
stejné vyhodnocovací jednotky 9, jako snímač tlaku �1. Škrtící ventil 7 umožňuje otáčením
kohoutku řízení velikosti průtoku Q. Voda poté teče přes potrubí o jmenovité světlosti DN
100 zpátky do nádrže.

Před rozběhnutím čerpadla byly odečteny hodnoty stavu za klidu. Hodnota absolutní
vstupního tlaku �a1 = 0, 98 baru. Absolutní výstupní tlak �a2 = 0, 96 baru. Rozdíl naměře-
ných tlaků je způsoben umístěním tlakových snímačů. Snímač 4 je umístěn v poloze nižší,
než je snímač 6. Tím pádem je zde výškový rozdíl, způsobující nižší tlak na výstupu (vyšší
tlak na vstupu). Teplota vody byla 23,3∘C. Při provozu by teplota vody neměla přesáhnout
30∘C z důvodu poškození potrubí, proto je voda udržována na teplotě v rozmezí 21-23∘C.

Rozběh čerpadla byl proveden nastavením frekvenčního měniče 10 na 26 Hz. Postupným
zvyšováním frekvence bylo čerpadlo nastaveno na potřebných 46 Hz. Podle norem ČSN EN
1567 je zapotřebí udržovat konstantní vstupní přetlak na 8 barech (další zmíněné tlaky jsou
vztaženy k atmosférickému tlaku, jedná se o přetlaky). To bylo dodrženo pomocí regulace
frekvence v rozmezí 45-47 Hz, kdy při zvýšení frekvence se zvýší i vstupní tlak.

Obrázek 4.4: Schéma tratě pro experimentální měření redukčního ventilu: 1 - Nádrž, 2 -
Čerpadlo, 3 - Průtokoměr měřící průtok vody Q, 4 - Snímač vstupního tlaku �1, 5 - Redukční
ventil, 6 - Snímač výstupního tlaku �2, 7 - Škrticí ventil, 8 - Vyhodnocovací jednotka, 9 -
Vyhodnocovací jednotka, 10 - Frekvenční měnič pro řízení otáček čerpadla.
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4.3 Charakteristiky redukčního ventilu Eurobrass 142 1"1/4

Firma Malgorani dodává ke každé velikosti ventilu jeho charakteristiku (viz obr. 4.5). Roz-
sah velikosti průtoku je od 1 - 400 l/min. V laboratoři průtokoměr zaznamenával první
naměřený průtok 38 l/min. Maximální dosažený průtok záležel na nastavení redukčního
ventilu. Se zvětšujícím se výstupním tlakem bylo možné dosáhnout větších průtoků. Při
nastavení ventilu na 6 baru bylo dosáhnuto maximálního průtoku 247 l/min. Jednotlivé
charakteristiky od Ąrmy Malgorani jsou měřeny pro stejné nastavení výstupního tlaku podle
norem ČSN EN 1567, a to 3 bary. Vstupní tlak je udržován na konstantní hodnotě 8 baru.

Obrázek 4.5: Charakteristika redukčních ventilů od Ąrmy Malgorani [1].

Pro jednodušší a názornější porovnání byly odečteny jednotlivé body charakteristiky
ventilu o velikosti 1"1/4 a znázorněny na obr. 4.6. Rozsah průtoků od Ąrmy Malgorani byl
znázorněn pouze ten, který byl možný naměřit v laboratořích.

Graf 4.7 znázorňuje první naměřenou charakteristiku při nastavení výstupního tlaku na
3 bary při nulovém průtoku. Sestavena z naměřených hodnot v tabulce 3, všechny tabulky
k danému měření jsou uvedeny v příloze. Zvětšováním průtoku pomocí škrticího ventilu se
snižuje výstupní tlak, v průběhu byly zaznamenávány jednotlivé body sestavené z průtoku
a výstupního tlaku. Z grafu lze pozorovat, že tlaková ztráta při zvětšujícím se průtoku
narůstá. Maximální dosažená hodnota průtoku byla 212 l/min, kde tlaková ztráta ∆� je 2
bary. Při zvýšení průtoku byl zaznamenáván pokles vstupního tlaku pod 8 baru, což bylo
kompenzováno změnou frekvence na frekvenčním měniči.
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Obrázek 4.6: Charakteristika redukčního ventilu od Ąrmy Malgorani, �n=3 bary [1].

Obrázek 4.7: Charakteristika redukčního ventilu pro nastavení �n=3 bary.
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Uzavíráním škrtícího ventilu byl průtok opět snížen na nulu. Poté bylo provedeno na-
stavení redukčního ventilu. Při snižování výstupního tlaku na ventilu se šroub pohybuje
směrem nahoru, nastavením na 1,6 baru nastavovací šroub pružiny vypadl ze závitu. Firma
udává možnost regulace až do 0,5 baru. Toto nastavení nebylo možné provést. Graf 4.8
udává závislost ztráty na průtoku při nastavení na 2 bary. Sestavena z naměřených hod-
not v tabulce 2. Maximální dosažená hodnota průtoku byla 150 l/min, což je o 100 l/min
menší, než maximální možná hodnota průtoku. Nejvyšší tlaková ztráta se pohybovala okolo
1,5 baru.

Obrázek 4.8: Charakteristika redukčního ventilu pro nastavení �n=2 bary.
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Opětovným uzavřením tratě a následným nastavením redukčního ventilu na 4 bary bylo
provedeno měření. Graf je sestaven z naměřených hodnot v tabulce 3. Zvýšením požadova-
ného výstupního tlaku bylo možné dosáhnout průtoku 250 l/min. Maximální tlaková ztráta
činí 2,6 baru.

Obrázek 4.9: Charakteristika redukčního ventilu pro nastavení �n=4 bary.

Pro nastavení tlaku na 5 a 6 baru (viz charakteristiky 4.10 a 4.11) se nárůst průtoku
už tak nelišil a hodnota se pohybovala okolo 250 l/min. Grafy jsou sestaveny z naměřených
hodnot v tabulkách 4 a 5. Nejvyšší možné nastavení bylo 6 barů, nastavovací šroub pružiny
byl plně dotáhnut. Maximální tlaková ztráta při nastavení 6 barů se pohybovala okolo 4,6
baru.
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Obrázek 4.10: Charakteristika redukčního ventilu pro nastavení �n=5 barů.

Obrázek 4.11: Charakteristika redukčního ventilu pro nastavení �n=6 barů.
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4.3.1 Porovnání jednotlivých charakteristik redukčních ventilů

Graf 4.12 znázorňuje porovnání naměřených hodnot (tmavě modrá) a hodnot od Ąrmy
Malgorani (světle modrá) při nastavení 3 bary na výstupu. Při malých průtocích (40-60
l/min) se tyto křivky shodují. Od vyšších průtoku vykazují naměřené hodnoty v laboratořích
větší ztráty při stejné hodnotě průtoku Q. Tato skutečnost může být ovlivněna odlišným
uspořádáním tratě, popřípadě i změnou polohy potrubí (například umístěním potrubí pouze
do horizontální polohy). Rozdíly mohou být také doprovázeny mírou dotažení škrticího
ventilu při nastavování požadovaného výstupního tlaku �n. Čím více je ventil dotažen, tím
větší je nárůst tohoto tlaku.

Obrázek 4.12: Porovnání naměřených hodnot v laboratoři a hodnot od Ąrmy Malgorani.
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Graf 4.13 znázorňuje jednotlivé křivky při různých nastaveních. V ideálním případě by se
tyto křivky měly shodovat, aby se při různých nastaveních jednalo o stejnou tlakovou ztrátu
při určitém průtoku. To by umožňovalo ideální nastavení. Například nastavením ventilu na
výstupní tlak �n = 4 bary se při zvýšení průtoku na 100 l/min sníží výstupní tlak na
přibližně �2 = 3 bary (∆� = 1 bar). Tím pádem se nastaví ventil na �n = 5 baru (navýšení
o tlakovou ztrátu ∆�) a při stejném průtoku 100 l/min je jeho tlaková ztráta přibližně
stejná, čímž jsme dosáhli správného nastavení ventilu při určitém průtoku a požadovaného
výstupního tlaku �2 = �n−∆� = 5−1 = 4 bary. Odlišnost křivek je při průtocích v rozsahu
46 - 200 l/min relativně malá. Od 200 l/min se křivky začínají rozcházet více.

Obrázek 4.13: Porovnání jednotlivých měření při různých nastaveních tlaku �n.
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Kapitola 5

Závěr

V práci byla provedena rešeršní studie řídicích prvků v potrubních systémech. Práce je
rozdělena na 5 kapitol včetně první kapitoly úvodu a páté kapitoly závěru.

Druhá kapitola bakalářské práce uvádí základní poznatky o proudění, je zde také odvo-
zen vztah průměrné rychlosti při laminárním proudění. V neposlední řadě se v této kapitole
zabývám ztrátami tlaku v potrubí, kde rozlišujeme ztráty délkové a místní. Podařilo se ana-
lyticky odvodit součinitel tření délkových ztrát pro laminární proudění, ztrátový součinitel
náhlého rozšíření průřezu a náhlého zúžení průřezu u místních ztrát.

Třetí kapitola se zabývá rešeršní studií řídicích prvků v potrubních systémech. Zaměřil
jsem se především na funkční principy a konstrukční provedení jednotlivých prvků. Nedílnou
součástí jsou také jejich charakteristiky, které určují, jak se daný prvek chová na základě
změny parametrů. První rozsáhlou skupinou jsou prvky pro řízení tlaku a dělíme je podle
jejich funkce na tlakové, redukční, připojovací a odpojovací ventily. Druhou skupinou jsou
prvky pro řízení velikost průtoku, kde jsou uvedeny nejjednodušší prvky, jako jsou clony a
trysky. Škrticí ventily jsou složitější a umožňují stabilní řízení průtoku. Poslední důležitou
skupinou jsou prvky pro hrazení a řízení směru průtoku. Rozváděče zde umožňují propojení
nebo uzavření jednotlivých cest proudící kapaliny. Jednosměrné ventily propouští kapalinu
pouze v jednom směru.

Čtvrtá kapitola bakalářské práce řeší charakteristiku redukčního ventilu. Při měření byly
zaznamenávány průtoky a jim odpovídající tlakové ztráty pro různá nastavení redukčního
ventilu. Pomocí nichž byla sestavena charakteristika redukčního ventilu (závislost tlakové
ztráty na průtoku). Firma Malgorani dodává charakteristiku při nastavení výstupního tlaku
redukčního ventilu na 3 bary. Toto nastavení bylo provedeno v laboratořích a následně pro-
vedeno měření. Porovnáním těchto dvou charakteristik se při zvětšujícím se průtoku rozdíl
tlakových ztrát zvětšoval. Dále byly porovnány jednotlivé naměřené charakteristiky při na-
staveních 2; 3; 4; 5 a 6 baru, kdy ideálním případem by bylo, kdyby se tyto charakteristiky
shodovaly.
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Seznam použitých zkratek a
symbolů

Symbol Veličina Jednotka

� zrychlení částice kapaliny m· s−2

� konstanta Pa·m−1

� vnitřní průměr potrubí m
�h hydraulický průměr m
�� jmenovitá světlost potrubí mm
� působící síla N
� gravitační zrychlení m·s−2

ℎ1 výška vztažená k hladině m
ℎ2 výška vztažená k hladině m
�z ztrátová výška m
� výška povrchových nerovností vnitřního povrchu trubky m
�r relativní drsnost potrubí -
� délka elementu uvnitř potrubí m
� omočený obvod m
�1 tlak v místě 1 Pa
�2 tlak v místě 2 Pa
�3 tlak v místě 3 Pa
�v tlak způsobený vířením Pa
� objemový průtok m3·s−1

� poloměr válcovitého elementu m
� poloměr potrubí m
�h hydraulický poloměr m
�� Reynoldsovo bezrozměrné podobnostní číslo -
�1 obsah v místě 1 m2

�2 obsah v místě 2 m2

�3 obsah v místě 3 m2

�c obsah v místě c m2

� střední rychlost proudění m·s−1
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Symbol Veličina Jednotka

�1 rychlost v místě 1 m·s−1

�2 rychlost v místě 2 m·s−1

�3 rychlost v místě 3 m·s−1

�c rychlost v zúženém místě c m·s−1

�s rychlost ve středu potrubí m·s−1

�Z měrná ztrátová energie J·kg−1

∆� tlaková ztráta Pa
� koeĄcient koncentrace -
� součinitel tření potrubí -
� tečné napětí Pa
� kinematická viskozita m2·s−1

� dynamická viskozita Pa·s
� ztrátový součinitel -
�C celkobý ztrátový součinitel -
�m místní ztrátový součinitel -
�t ztrátový součinitel po délce -
� hustota kapaliny kg·m−3
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Přílohy
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Tabulky naměřených hodnot

bod 1 2 3 4 5 6

� [l/min] 39 96,6 136,8 171,6 200,4 212,4

∆� [bar] 0,44 0,88 1,4 1,62 1,82 2

Tabulka 1: Naměřené hodnoty pro graf 4.7.

bod 1 2 3 4

� [l/min] 39,6 100,8 137,4 150,6

∆� [bar] 0,62 1,08 1,42 1,54

Tabulka 2: Naměřené hodnoty pro graf 4.8.

bod 1 2 3 4 5 6 7

� [l/min] 37,8 101,4 136,8 171,6 204 230,4 246,6

∆� [bar] 0,56 1,08 1,46 1,84 2,08 2,32 2,62

Tabulka 3: Naměřené hodnoty pro graf 4.9.

bod 1 2 3 4 5 6 7

� [l/min] 36,6 98,4 138 175,8 208,8 234,6 246,6

∆� [bar] 0,5 1,06 1,36 1,78 2,12 2,74 3,62

Tabulka 4: Naměřené hodnoty pro graf 4.10.

bod 1 2 3 4 5 6

� [l/min] 37,8 104,4 149,4 186 223,8 247,2

∆� [bar] 0,42 1,14 1,62 2,02 3,32 4,58

Tabulka 5: Naměřené hodnoty pro graf 4.11.
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