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Abstrakt: 
Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho 

teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné 

korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s konečným počtem 

lopatek. Korekce bude provedena dle metod různých autorů, z nichž některé budou 

navzájem srovnány při výpočtu měrné energie a výtlačné výšky skutečných oběžných kol. 

V neposlední řadě se bude práce zabývat jevy, které vznikají při proudění kapaliny v OK a 

mají často negativní vliv na výše zmíněnou měrnou energii. Na závěr bude v krátkosti 

nastíněna problematika korekce, simulace a analýzy proudění v lopatkovém kanále pomocí 

CFD software.  

Abstract: 
 This bachelor thesis deals with the initial draft of an impeller wheel, determination of 

its specific energy that has a pump with infinite number of impeller blades and following 

correction to real specific energy of an impeller wheel pump with finite number of blades. The 

correction will be performed using different methods by various authors and some of the 

methods will also be compared during the calculation of specific energy and discharge head 

of pump of several real impeller wheels. Then the thesis goes on to deal with some of the 

effects arising from the flow of fluid in the impeller wheel that often have negative influence 

on above-mentioned specific energy. At the end of the thesis, there will be brief abstract on 

problems of the correction, simulation, and analysis of flow in a blade channel using CFD 

software. 
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Oběžné kolo, odstředivé kolo, odstředivé čerpadlo, korekce měrné energie, hydrodynamické 
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Eddy, Blade channel, Specific energy 
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1. Úvod  
Následující bakalářská práce je věnována prvotnímu návrhu oběžného kola 

hydrodynamického čerpadla, konkrétně korekcím jeho teoretické měrné energie na 

skutečnou měrnou energii. Teoretické vztahy, jako například Eulerova čerpadlová rovnice, 

používané při výpočtu a návrhu oběžných kol a zjišťování jejich měrné energie nezohledňují 

zpravidla konečný počet lopatek, jejich nenulovou šířku a existenci fyzikálních jevů, které 

vznikají při proudění kapaliny v lopatkovém kanále, popřípadě na výstupu z něj.  

Nejpodstatnějším z jevů ovlivňujícím měrnou energii je takzvaný lokální vír, nejvíce se 

projevuje u pomaloběžných hydrodynamických čerpadel, která mají radiální oběžné kolo. 

Hlediskem rychloběžnosti jsou v tomto případě Eulerovo a Strouhalovo kriterium, podle nichž 

je možné posoudit, které čerpadlo je rychloběžné a které pomaloběžné. Právě o 

pomaloběžných hydrodynamických čerpadlech (čerpadla s radiálními oběžnými koly) zde 

bude pojednáváno především. Dalšími jevy ovlivňujícími skutečnou energii čerpadla je vznik 

úplavů na výstupu z oběžného kola. Tomuto a dalším jevům se bude práce podrobněji 

věnovat, primárně však výše zmíněnému sekundárnímu proudění. 

V dřívějších dobách se v České republice často používalo termínu „korekce teoretické 

výtlačné výšky“ jako obdoby teoretické měrné energie, v zahraničí se tohoto označení 

používá dodnes, ale v této práci bude z hlediska unifikace výstupu jednotlivých metod 

použito pouze veličiny „korekce teoretické měrné energie“. Metody zahrnující korekci 

výtlačné výšky budou převedeny na výše zmíněnou korekci měrné energie. 

S rozšířením osobních počítačů a s jejich zvyšujícím se výpočetním výkonem se 

použití těchto korekčních metod zredukovalo pouze na prvotní návrhy oběžných kol, další 

výpočty, návrhy a simulace jsou potom realizovány pomocí speciálních numerických 

programů CFD, jakými jsou například na VUT FSI používaný Fluent. Nicméně pro správné 

pochopení problematiky týkající se návrhu radiálních oběžných kol hydrodynamických 

čerpadel jsou znalosti prezentované v této práci zcela klíčové a mají nezastupitelnou roli. 
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2. Konečný a nekone čný po čet lopatek a jejich vliv 

2.1 Teoretická m ěrná energie p ři nekone čném po čtu lopatek 
Teoretickou měrnou energii čerpadla s nekonečným počtem lopatek oběžného kola 

popisuje Eulerova pracovní čerpadlová rovnice (1). Jedná se vlastně o rozdíl měrné energie 

na výstupním a vstupním průřezu kanálu oběžného kola.  

 ��� = ����� − �
�
� 

                                                        (1) 

Předpokladem pro platnost (1) je, jak již z názvu vyplývá, nekonečný počet lopatek 

oběžného kola a s tím související nekonečně malá šířka kanálů a lopatek takového kola. 

Kapalina procházející tímto kanálem přesně sleduje tvar lopatky a nedochází zde ke vzniku 

lokálního víru. Rozložení tlaku a rychlosti v tomto kanále je konstantní v jakémkoli průřezu. 

U odstředivých čerpadel se často používá bezrotačního vstupu kapaliny do oběžného 

kola (tj. bez usměrňovacího ústrojí jakým je například rozváděcí kolo nebo věnec před 

vstupem do OK), kde průmět absolutní rychlosti do směru unášivé rychlosti c1u = 0 a 

Eulerova rovnice má následující, zjednodušený tvar. 

 ��� = ����� 

                                                                        (2) 

V této rovnici je unášivá složka absolutní rychlosti na vstupu z oběžného kola c2u 

zároveň mírou ohybu proudu kapaliny v OK. Při uvažování konstantní unášivé rychlosti na 

výstupu u2 pro různá oběžná kola dojde k největšímu ohybu a tím i podle (2) k dosažení 

největší měrné energie Y u OK radiálních, nejmenší potom díky minimálnímu ohybu u 

axiálních. V následujících kapitolách bude figurovat převážně OK radiální. 

 

2.2 Teoretická m ěrná energie p ři kone čném po čtu lopatek 
Kanál oběžného kola s konečným počtem lopatek se ve směru od vstupu k výstupu 

rozšiřuje. Konvexní (tlačná, tlaková) strana lopatky na kapalinu tlačí, čímž ji předává 

mechanickou práci. V kapalině se tak vzniká tlak, který se ve směru otáčení oběžného kola 

snižuje, čili na tlačné straně je největší. Relativní rychlost proudění kapaliny má díky rovnici 

kontinuity, zákonu zachování hybnosti a zákonu zachování energie (mezi potenciální a 

tlakovou energií kapaliny) v oběžném kole opačný průběh, u tlačné hrany je nejmenší a ve 

směru otáčení se zvětšuje. Naproti tomu je rozložení tlaku a rychlosti u oběžného kola 

s nekonečným počtem lopatek a tedy nekonečně malou šířkou kanálu konstantní. Tyto 

rozdíly názorně demonstruje obrázek č.1. 

Na podtlakové hraně dochází na výstupním úseku pravidelně dohází k odtržení 

proudu, jelikož se zde vytváří oblast s největším tlakovým gradientem proti směru proudění. 



 

Obrázek č.1 Rozložení tlaku a relativní 

Skluz mezi teoretickou mě

teoretickou měrnou energií kola s

značí průmět skutečné absolutní 

lopatek. 

 ���

Obrázek č.2 Kinematické pom

 

relativní rychlosti u kol s konečným (vpravo) 

počtem lopatek (vlevo) 

měrnou energií oběžného kola s konečným poč

rnou energií kola s nekonečným počtem lopatek vyjadřuje rovnice (

né absolutní rychlosti do směru unášivé rychlosti při kone

� − �� = ������ − ��� = ��∆�� 

                                              

Kinematické poměry v oběžném kole HD čerpadla 

 

 a nekonečným 

ným počtem lopatek a 

uje rovnice (3), kde c3u 

ři konečném počtu 

                                              (3) 

 

erpadla [3] 
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Rovnici (3) je možno zapsat i v následujícím tvaru kdy je nahrazena absolutní složka 

rychlosti ve směru unášivé rychlosti c2u  známými veličinami. ��� = ��� − �� ��� cot �� 

                                                    (4) 

Korekce teoretické měrné energie při konečném počtu lopatek zohledňující průměrnou 

složku unášivé (obvodové) rychlosti u2 na výstupu z oběžného kola.  � = 1 − ∆��
��

 

                                                                (5) 

S využitím vztahů (4) a (5) lze sestavit rovnici pro výpočet teoretické měrné energie 

oběžného kola s konečným počtem lopatek. 

�� = ��� �1 − ∆��
��

� − ��
�
��

cot �� 

                                                (6) 

 

V české knize „Teorie lopatkových strojů“ [9] od profesora Jaroslava Kadrnožky 

z roku 1991 a v některé zahraniční literatuře se ještě uvádí skluzový faktor µ, který 

zohledňuje vliv konečného počtu lopatek a je definován jako podíl průmětu absolutní 

rychlosti ve směru obvodové rychlost kola s konečným a nekonečným počtem lopatek. 

� = ���
���

 

                                                                          (7) 

V této knize jsou navíc vyjádřeny skluzové faktory odvozené z některých korekčních 

metod uvedených v kapitole 4. 

Výše zmíněný skluzový faktor dále rozvádí Raabe [4]. V jeho knize je tento skluzový 

faktor upřesněn a vyjádřen do několika dalších korekčních faktorů, které často nezávisle na 

sobě vyjadřují vliv lokálního víru, proudění v lopatkové mříži, vliv konečné tloušťky lopatek na 

proudění za rotorem a důsledky proměnné šířky oběžného kola. Pro návrh odstředivého 

čerpadla s malou rychloběžností jsou však nejpodstatnější první dva výše jmenované jevy, 

proto jim bude věnována kapitola následující. 

 

Kombinací vztahů (5) a (7) potom dostaneme vztah pro korekci měrné energie při konečném 

počtu lopatek. 

�� = 1 − ���
��

�1 − � 

                                                               (8) 

Vztah mezi teoretickou výtlačnou výškou a skutečnou výtlačnou výškou kde ε je hydraulická 

účinnost. 

�� = �
�  

(9) 



 

Krouza ve své knize (1) uvádí přibližný vztah mezi hydraulickou účinností a účinnosti 

čerpadla. 

� ≈ ��č 
(10) 

V současné době se však používá spíše hydraulická účinnost čerpadla ηh [3] kde Yz 

vyjadřuje souhrnné ztráty od sacího po výtlačné hrdlo. 

�! = 1 − ∑ �#�  

(11) 
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3. Jevy vznikající p ři proud ění kapaliny v ob ěžném kole 
Při proudění skutečné, vazké kapaliny lopatkovým kanálem dochází ke vzniku 

několika úkazů, které zpravidla negativně ovlivňují měrnou energii. Jedná se především o 

sekundární proudění (lokální vír) a proudění za rotorem (úplav). Dále bude nastíněn vliv 

proudění v lopatkové mříži. 

3.1 Sekundární proud ění - Lokální vír 
Teorií týkajících se vzniku a důsledků lokálního víru je celá řada, na následujících 

řádcích bude popsána ta, kterou ve své knize „Čerpadla odstředivá a jim příbuzná“ [1] uvádí 

V. Krouza. Dále bude doplněná popisem odstředivé a Coriolisovy síly jako možných příčin 

vzniku lokálního víru. Níže uvedené metody vycházejí ze zjednodušených předpokladů, 

proto je nelze považovat za absolutně přesné, ale spíše jako názorný popis a první 

zasvěcení do této problematiky. 

Díky nerovnoměrnému rozložení rychlosti a tlaku (u tlakové hrany je nižší relativní 

rychlost w a vyšší tlak) v kanále rotujícího oběžného kola s konečným počtem lopatek 

popsaného v kapitole 2.3 dochází ke vzniku sekundárního relativního proudění, které má 

opačný směr rotace než je smysl otáčení tohoto kola, což je znázorněno na obrázku č. 3. 

Tento jev se nazývá lokální vír a projevuje se hlavně u čerpadel s nízkou rychloběžností, tj. u 

radiálních hydrodynamických čerpadel. Díky jeho existenci nelze na vnějším průměru 

oběžného kola D2 uvažovat stejnou relativní rychlost w2 jaká by byla na ideálním oběžném 

kole. Vlivem lokálního víru dochází k ohybu proudnic a ke zmenšení výtokového úhlu β2. 

Z Eulerovy rovnice (2) je zřejmé, že dojde ke změně měrné energie a proto je nutné zavést 

korekce trojúhelníků výstupních rychlostí a tím i měrné energie čerpadla.  

Vzniku lokálního víru napomáhá i setrvačnost hmoty kapaliny procházející oběžným 

kolem a přitom platí, že čím menší je průtok Q oběžným kolem, tím více se lokální vír rozvíjí. 

Pokud by byl průtok Q = 0, tj. do kanálu by kapalina nepřitékala ani by z něj neodtékala 

(kanál by byl samozřejmě úplně zaplněn), lokální vír by byl zcela vytvořen. Kolem tlačné 

stěny kanálu by kapalina proudila zpět směrem ke středu oběžného kola, čili směr rotace 

lokálního víru by byl opačný, než rotace oběžného kola přičemž rychlost rotace víru by byla 

dvojnásobná oproti rychlosti rotace kola. Díky viskozitě kapaliny se však tato rychlost sníží 

zhruba na rychlost rotace oběžného kola a v absolutní hodnotě bude rovna úhlové rychlosti 

kola. 

Lokální vír se uplatňuje tím více, čím větší je rozdíl relativních rychlostí mezi stěnami 

kanálu. Jinými slovy se snižujícím se počtem lopatek roste šířka kanálů a tím i vliv lokálního 

víru. U oběžného kola s nekonečným počtem lopatek, a tím pádem nekonečně úzkými 

kanály, nemůže tedy dojít ke vzniku lokálního víru a je možné použít Eulerovu pracovní 

čerpadlovou rovnici (2). Tato situace je však pouze teoretická a u reálného radiálního 

oběžného kola bude lokální vír vždy přítomen a při jeho návrhu je nutno počítat s jeho 

vlivem. 



 

 
Obrázek č.3 Sekundární proudění kapaliny v kanále oběžného kola při Q = 0 

 

3.1.1 Coriolisova síla 

Pokud se libovolné těleso o hmotnosti m, tedy včetně kapaliny, pohybuje relativní 

rychlostí  $%%& v neinerciální vztažné soustavě rotující konstantní rychlostí  '%%&, působí na to toto 

těleso kromě odstředivé síly ()%%%& i další, zdánlivá síla. Ta je nazývána silou Coriolisovou a je 

definovaná jako dvojnásobek vektorového součinu dvou výše zmíněných rychlostí. Vektor 

relativní rychlosti $%%& je různoběžný od osy rotace soustavy, což je osa z (vektor '%%&) a její 

průmět do roviny x-y, tedy roviny kolmé k ose rotace, má nenulovou velikost a značí se $%%&. 
Pokud byl směr pohybu tělesa rovnoběžný nebo totožný s osou rotace z, bude průmět do 

roviny x-y nulový a Coriolisova síla nevznikne. 

Coriolisova síla vyvolává zrychlení jehož vektor je 

*+%%%%& = 2$%%& x ω%%& 

                                                                          (12) 

Vektor Coriolisovy síly je orientován v rovině x-y podle zrychlení *+%%%%&  kolmého na relativní 

rychlost $%%&. 
(+%%%& = 0 *+%%%%& = 2 0 '%%& $%%& 

                                                                    (13) 



 

Obrázek 

Coriolisova síla působí u odst

tak zvyšuje moment, kterým kapalina p

zvýšení hnacího momentu a p

Tato síla způsobuje 

proti směru otáčení soustavy, 

lokálního víru v lopatkovém kanále. Velikost Coriolisovy síly roste se vzdáleností od osy 

otáčení soustavy. 

Výše popsané platí 

meridiánu v meridiánové rovin

osy x než ve směru osy y (úhel 

bude situace poněkud jiná. Vstupní úhel takového kola je v

síla vzniká, ale její vliv je menší než je tomu v

 1 = 0° a Coriolisova síla nevzn

kapaliny v rovině x-y, nicmén

není třeba uvažovat) jelikož vektor relativní rychlosti je rovnob

rychlosti. V dalším textu se bude práce v

nich vliv Fc projevuje nejvíce.

3.1.2 Odst ředivá síla 

Stejně jako Coriolisova síla je i odst

těleso v rotující vztažné soustav

současně se zrychlením a proto v

nemůže existovat. Tato síla vzniká díky dost

na spojnici středu křivosti a

že směřuje směrem od stř

Obrázek č.4 Coriolisova síla v oběžném kole, rovina x

 

 

ůsobí u odstředivých čerpadel proti směru otáč

tak zvyšuje moment, kterým kapalina působí na lopatky oběžného kola. Zárove

zvýšení hnacího momentu a příkonu na hřídeli čerpadla. 

sobuje viditelné stáčení trajektorie přímočaře se pohybujícího t

ení soustavy, čili by se dalo říci, že Coriolisova síla je jednou z

lopatkovém kanále. Velikost Coriolisovy síly roste se vzdáleností od osy 

Výše popsané platí především u radiálních oběžných kol, kdy je úhel

meridiánové rovině 1 = 90°. Coriolisova síla je výrazněji orientována ve sm

osy y (úhel 4 je poměrně malý). U oběžných kol diagonálních a axiálních 

kud jiná. Vstupní úhel takového kola je v rozmezí 1 =
je menší než je tomu v předchozím případě. U axiálních kol je úhel 

nevzniká (ve skutečnosti vzniknout může díky relativnímu pohybu 

y, nicméně tento pohyb je natolik nepatrný, že velikost C

eba uvažovat) jelikož vektor relativní rychlosti je rovnoběžný s

ším textu se bude práce věnovat pouze radiálním oběžným kol

projevuje nejvíce. 

 jako Coriolisova síla je i odstředivá síla jedna ze setrvačných sil p

vztažné soustavě. Podle třetího Newtonova zákona vzniká a zaniká 

 se zrychlením a proto v inerciální vztažné soustavě, kde se zrychlení nevyskytuje, 

Tato síla vzniká díky dostředivému zrychlení. Vektor

a konkrétního bodu na trajektorii (kružnice - 

středu otáčení a tím napomáhá vzniku sekundárního relativního 
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žném kole, rovina x-y 

ru otáčení oběžného kola a 

žného kola. Zároveň tak dojde ke 

e se pohybujícího tělesa 

íci, že Coriolisova síla je jednou z příčin vzniku 

lopatkovém kanále. Velikost Coriolisovy síly roste se vzdáleností od osy 

žných kol, kdy je úhel sklonu 

ěji orientována ve směru 

žných kol diagonálních a axiálních 

= 0°5 90°, Coriolisova 

U axiálních kol je úhel 

že díky relativnímu pohybu 

 tento pohyb je natolik nepatrný, že velikost Coriolisovy síly 

ěžný s vektorem úhlové 

ěžným kolům, jelikož se u 

čných sil působících na 

etího Newtonova zákona vzniká a zaniká 

, kde se zrychlení nevyskytuje, 

Vektor odstředivé síly leží 

 oběžného kola) s tím, 

ení a tím napomáhá vzniku sekundárního relativního 



 

proudění – lokálního víru. Odstředivá síla je vždy silou reak

je pouze zdánlivá. 

 

Odstředivé zrychlení ao 

Odstředivá sílá Fo má velikost definovanou vztahem

 

3.2 Proud ění za rotorem -  
Lokální vír v oběžném kole je sice nejd

čerpadla, ale zdaleka není jediným.

„Hydro power“ [4] popisuje Raabe.

pevná překážka, tedy v tomto př

lopatek se mění průtočný průřez kolem a v d

za odtokovou hranou navíc ovlivň

proudění kapaliny nepřímo úmě

jsou tedy energetické ztráty. Jako další negativní efekt úplavu vzniká hluk podobný sirén

Redukce meridiální složky absolutní 

skutečné proudění. 

Obrázek 

Z obrázku č. 5 je patrné, že pokud má platit rovnice kontinuity, je nutné, aby se 

zvýšila meridiální složka absolutní rychlosti

. Odstředivá síla je vždy silou reakční a stejně jako Cori

*) = 6'� 

má velikost definovanou vztahem 

(7 = 0*) = 06'� 

 Úplav 
žném kole je sice nejdůležitějším z jevů ovlivňujících 

erpadla, ale zdaleka není jediným. Dalším v řadě jsou takzvané úplavy. Ty ve své knize 

popisuje Raabe. Úplavy obecně vznikají v kapalině, ve které se pohybuj

tomto případě lopatky oběžného kola. Vlivem úplavu a tlouš

ůřez kolem a v důsledku toho i rychlosti. Každý tento vír

navíc ovlivňuje ten následující, což se projeví právě poklesem rychlosti 

ěrné koeficientu kontrakce Φ�. Hlavním problémem

Jako další negativní efekt úplavu vzniká hluk podobný sirén

meridiální složky absolutní rychlosti vlivem úplavu, indexem „re“ je ozna

��9:;∗ = ��9:;Φ�  

Obrázek č. 5 Úplav za oběžným kolem [4] 

je patrné, že pokud má platit rovnice kontinuity, je nutné, aby se 

zvýšila meridiální složka absolutní rychlosti z ��9:; na �9�:;∗ . 

 jako Coriolisova síla 

(14) 

(15) 

ujících měrnou energii 

Ty ve své knize 

, ve které se pohybuje 

vem úplavu a tloušťky 

Každý tento vír vzniklý 

poklesem rychlosti 

Hlavním problémem úplavů 

Jako další negativní efekt úplavu vzniká hluk podobný siréně. 

, indexem „re“ je označeno 

(16) 

 

je patrné, že pokud má platit rovnice kontinuity, je nutné, aby se 
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Skluz je dán rozdílem meridiálních složek absolutní rychlosti 

���∗ − ��� = �9� � 1
Φ� − 1� cot ��∗ 

(17) 

Požadovaný skluzový faktor potom je 

=!∗ = 24�>���� cot ��∗ � 1
Φ� − 1� 

(18) 

kde 4� je koeficient proudění 

4� = �9�
��

 

(19) 

3.3 Proud ění v lopatkové m říži 
V případě, že budeme uvažovat vliv jednotlivých proudových vláken na sebe 

navzájem a složitějších poměrů rychlostí a tlaků v lopatkové mříži, dostaneme se od 

jednorozměrného proudění k proudění dvojrozměrnému. Hlavními rozměry popisující 

lopatkovou mříž oběžného kola odstředivého čerpadla jsou následující: Rozteč lopatek, úhel 

opásání, průběh úhlu β2 a křivost lopatek. 

Jednorozměrné metody umožňují stanovit pomocí rychlostního trojúhelníku průběh 

rychlostí a tím i výtlačnou výšku. Dvojrozměrné metody skýtají ještě další možnosti, jakými je 

například rozložení tlaku a rychlosti v kanálech OK, neumožňují však výpočet rozměrů OK. 

Dvojrozměrné metody aplikují zákony potenciálního, nevířivého proudění (dochází pouze 

k posuvnému pohybu částic, nerotují kolem své osy) ideální kapaliny.  



 

  



 

4. Metody korekce mě
 Tématu korekce mě

v následující kapitole je výč

4.1 Stodola (1922) 
Tato metoda nebere v

dmychadel (čili strojů pracujících s

odvozuje od záporné hodnoty 

Do výstupní části kanálu je vepsána kružnice o polom

výstupní světlost z lopatkového kanálu 

 

Obrázek

 
Poloměr vepsané kružnice p

kde t2 se spočítá snadno z 

Obvodová složka rychlosti 

rychlostí ' je vyjádřena rovnicí�? = *
Teoretická výtlačná výška 

a korekce měrné energie (dopravní výšky)

měrné energie  dle různých autor ů
Tématu korekce měrné energie se ve svých knihách věnuje spousta autor

následující kapitole je výčet těch nejpoužívanějších 

Tato metoda nebere v potaz šířku lopatky, což zpravidla nevadí u v

 pracujících s plynem). Úhlová rychlost lokálního 

záporné hodnoty úhlové rychlosti oběžného kola −'.  

ásti kanálu je vepsána kružnice o poloměru a2 

lopatkového kanálu jak je vidět na obrázku. 

Obrázek č.6 Výtoková světlost oběžného kanálu

r vepsané kružnice při zanedbání tloušťky lopatky lze získat z

 obvodu kružnice na výstupu a počtu lopatek.*� ≈ @�ABC�� 

                                                                

Obvodová složka rychlosti ua na vepsané kružnici a2 oběžného kola otá

ena rovnicí *�2 ' � @�sin��2 ' � GH�'sin��2I � Gsin��I �
                                 

 

�� � 1J ������ 	 �? 

(dopravní výšky) je 

�� � 1 	 ∆����� � 1 	 Gsin��I  
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zných autor ů 
ěnuje spousta autorů, 

lopatky, což zpravidla nevadí u větráků nebo 

 víru se podle Stodoly 

 , která charakterizuje 

 
žného kanálu 

získat z následujícího vztahu 

tu lopatek. 

                                                                (20) 

žného kola otáčejícího se úhlovou 

�� 

                                 (21) 

(22) 

(23) 



 

4.2 Stodola-Šerstjuk 
Jedná se o modifikovanou předchozí Stodolovu metodu, korekce měrné energie je 

podle Šerstjuka následující. 

�� = 1 − 2Gsin��I√31 + 2Gsin��I√3  

                                                                  (24) 

 

4.3 NEL (1965) 
Stejně jako na začátku zmíněná Stodolova metoda počítá metoda NEL s existencí 

lokálního výru na výstupu z oběžného kola a navíc i s přítomností lokálního výru na vstupu 

do oběžného kola. Korekce měrné energie vyjádřená pomocí této metody má následující 

tvar. 

�� = 1 − G2 N2 − H
H� − �H
H���O sin� ��
 + ��2 � 

                                          (25) 

 

4.4 Busemann (1928) 
Německý vědec Adolf Busemann analyzoval proudění v dvojrozměrné lopatkové 

mříži pomocí konformního zobrazení. Výsledky jeho práce jsou zpracované do několika 

diagramů. Výpočtové vztahy, které použil, jsou však příliš složité pro praktické použití a 

vyžadují numerické řešení. Při použití této metody je nutno zavést zjednodušující faktory, 

jsou to tyto: 

• Lopatky jsou nekonečně tenké a mají tvar logaritmické spirály (úhel lopatky je 

konstantní) 

• Šířka meridiálního řezu je konstantní 

• Oběžné kolo je radiální 



 

Obrázek 

 

4.5 Waisser (1963) 
Waisserovi se podař

zmíněných výše. Formuloval rovnici pro 

Tuto metodu je možné použít pro ob�� = 15°	 35°. Konstanty použité ve vztahu výše mají 

následující hodnoty: 

Ve svých vlastních experimentálních m

Můžeme vidět, že hodnoty m

4.6 Wiesner (1967) 
V této metodě došlo

analytickými rovnicemi kdy 

platí 

 

 

Obrázek č.7 Příklad Busemannových diagramů [10

Waisserovi se podařilo analyticky vyjádřit závislosti v Busemannových diagramech 

ných výše. Formuloval rovnici pro korekci měrné energie v následujícím tvaru.

�� � * 	 Q M � ∙ sin ��√I  

                                                                     

Tuto metodu je možné použít pro oběžné kolo s 3 až 16 lopatkami a 

. Konstanty použité ve vztahu výše mají podle Busemannových diagr

* � 1,103; Q � 0,523; � � 0,582 

Ve svých vlastních experimentálních měřeních stanovil Waisser hodnoty konstant * � 1,01; Q � 0,395; � � 0,457 

t, že hodnoty měření se od hodnot z diagramu příliš neliší.

 

 došlo stejně jako u Waissera k nahrazení Busemannových diagram

kdy pro poměr vstupního a výstupního průměru ob

H
H� X � � YZ[,
\[ ]^_`a#  
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0] 

Busemannových diagramech 

v následujícím tvaru. 

                                                                     (26) 

 

3 až 16 lopatkami a výstupními úhly 

podle Busemannových diagramů 

eních stanovil Waisser hodnoty konstant takto: 

íliš neliší. 

Busemannových diagramů 

ěru oběžného kola D1/D2 

                                                                  (27) 



 

je korekce měrná energie 

  

�� = 1 − �sin��Ib,c  

                                                                        (28) 

a pro H
H� > � = YZ[,
\[ ]^_`a#  

(29) 

je korekce měrná energie 

 

�� = 1 − �sin��Ib,c e1 − fH
H� − �1 − � gh 

                                                           (30) 

 

4.7 Krouza (1956) 
Podobně jako Stodola vepsal Kouza do výstupu z lopatkového kanálu oběžného kola 

kružnici o průměru *� ale na rozdíl od něj zohledňuje skutečnou šířku lopatky. Obvodová 

rychlost �? je odvozena od úhlové rychlosti oběžného kola ', respektive jeho otáček C. 

�? = G*� C 
                                                        (31) 

 
Obrázek č.8 Kružnice a2 vepsaná do lopatkového kanálu 



 

Obrázek č.9 Diagram závislosti vstupního úhlu 

Důležitá je změna v trojúhelní

změně relativních rychlostí.

Obrázek 

Velikost korigované relativní rychlosti 

Velikost skutečného průmě

lze určit ze vztahu. Nelze po

Korigovanou dopravní výšku s

je možno vypočíst dle následujícího vztahu

 

 
iagram závislosti vstupního úhlu β2 na poměru vepsané kružnice ku vn

průměru oběžného kola [1] 

 

trojúhelníku popisujícím výstupní hodnoty rychlostí

 relativních rychlostí. 

 
Obrázek č.10 Trojúhelník výstupních rychlostí 

 

Velikost korigované relativní rychlosti w3 $� = $� + �? 

                                                            

ů ěru vepsané kružnice *� s přihlédnutím k nenulové ší

. Nelze počítat s celou šířkou lopatky, jelikož ta se na výstupu zužuje.*� ≈ *′� − �0,5 5 0,8A� 

                                                 

Korigovanou dopravní výšku s použitím skutečné absolutní složky ve sm

íst dle následujícího vztahu 

�� � 1J ����� 
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ru vepsané kružnice ku vnějšímu 

rychlostí kde dochází ke 

                                                            (32) 

nenulové šířce lopatky A� 

kou lopatky, jelikož ta se na výstupu zužuje. 

                                                 (33) 

né absolutní složky ve směru unášivé rychlosti 

                                                         (34) 



 

Korekce měrné energie dle akademika 

�� = 1 	 �

4.8 Pfleiderer (1949) 
Tato metoda vychází z rozdíl

mizí, vytéká-li kapalina ve směru jejího výtokového elementu

že diferenciál síly připadající na

konstantní. Potom platí 

Tento vztah je možno zapsat i následujícím způsobem

Tlak na výstupu z oběžného kola 

oběžného kola a rozborem proudového pole.

Obrázek

 

akademika Krouzy 

��9�� jk� 1sin�� M G*�C��9 �� 	 1 	 cotg��m 

                                  

rozdílů tlaků před a za lopatkou. Na konci lopatky 

ěru jejího výtokového elementu (lopatky). Přesto p

ipadající na jednotku délky střední proudnice na jedné lopatce

n(no � p∆�Q � qrCA@. 
                                                                     

i následujícím způsobem ( � ∆=Q � ∆=�Q� � ∆=
Q
 

                                                            

žného kola ∆=� který se stanoví z přenášeného momentu od lopatek 

žného kola a rozborem proudového pole. 

p $′�� 	 $′t��2 � u∆=� 

Obrázek: č.11 Rozbor proudového pole [1] 

                                  (35) 

opatky tento rozdíl 

řesto předpokládá, 

na jedné lopatce je 

                                                                     (36) 

                                                            (37) 

enášeného momentu od lopatek 

(38) 
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Kde u je součinitel menší než 1. Moment přenášený jednou lopatkou lze spočíst jako 

v = I w ( 6 nx = I( w 6 nx = I ( y:
:a

:z

:a
:z

 

(39) 

Kde Ur je statický moment proudnice radiálních lopatek 

y: = w 6 no ≅ 12 �6�� − 6
�:a
:z

 

(40) 

Kroutící moment na hřídeli je roven v' = p�J��! 

(41) 

Při uvažování  tloušťce lopatky s2 a průtoku Q je moment roven  

v = 2Gp6�Q���9J��!' @� − A�@� = IΔ=�Q�y: 

(42) 

Z toho lze ∆p2 vyjádřit jako 

Δ=� = 2Gp 6�Iy: ��9 J��!' @� − A�@� = p $′�� − $′
��

2Ju  

(43) 

Z rozboru rychlosti vyplývá že 

$′�� − $′
�� = 4$��$′� − $� 

(44) 

Dosazením do () a () a náhradou ��9 z trojúhelníku výstupních rychlostí je 

$′� = $� + uG J���!
'

6�
Iy:

@� − A�
@�

sin�� 

(45) 

Skluzový faktor µ mezi specifickou energií, případně dopravní výškou při nekonečném a 

konečném počtu lopatek oběžného kola 

� = ��
���

= ��
���

= 1
1 + = = 1 + ���

��� − ���
 

(46) 

Kde p je Pfleidererův faktor konečného počtu lopatek. Tento koeficient číselně vyjadřuje 

snížení výkonu čerpadla, které nesouvisí s hydraulickými ztrátami. 

= = Ψ∗ 6��

I y: 

(47) 

Empirický koeficient Ψ* pro čerpadla se spirálou nebo rozváděcím kolem dle Pfleiderera Ψ∗ � �0,55 ÷ 0,68 + 0,6sin�� 

(48) 

 



 

Rozdíl obvodových složek absolutních rychlostí

Odchylka teoretické dopravní výšky

Ve snaze přiblížit koeficient ze vztahu 47  jedné, se vkládají do st

kanálu oběžného kola krátké lopatky o po

lopatky zasahují rušivě do tvorby lokálního víru 

využívá jen zřídka, častějšího využití se do

Obrázek č.12 

 

4.9 Eck (1957) 
Eckem modifikovaná Pfleiderova metoda

 

4.10 Proskura (1954)  
Doplňuje, stejně jako předchozí Eckova metoda, 

roven. 

Ψ

složek absolutních rychlostí ��� � ��� 	 ��� 

dopravní výšky s konečným a nekonečným počtem lopatek

��� 	 �� � ��J ���� 	 ��� 

iblížit koeficient ze vztahu 47  jedné, se vkládají do středu lopatkového 

žného kola krátké lopatky o počtu n jak je vidět na obrázku č.11. Tyto krátké 

 do tvorby lokálního víru čehož se však u odstředivých 

jšího využití se dočkaly u větráků.  

 
 Zdvojení počtu lopatek na výstupu OK [1] 

Eckem modifikovaná Pfleiderova metoda. Definuje Pfleiderův faktor jako 

= � Gsin��2I �1 	 H
H�� 

                                                                           

 
edchozí Eckova metoda, Pfleiderovu metodu, koeficient 

Ψ∗ = G2 Nsin�� M �H
H��� sin��O 

                                                             

(49) 

tem lopatek 

(50) 

iblížit koeficient ze vztahu 47  jedné, se vkládají do středu lopatkového 

t na obrázku č.11. Tyto krátké 

ředivých čerpadel 

                                                                           (51) 

, koeficient Ψ* je potom 

                                                             (52) 
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4.11 Sibrecht (1929) 
Modifukuje Pfleiderovu metodu, koeficient Ψ*  vyjadřuje jako 

Ψ∗ � N1,7 + 13,3 � �9���tan����O sin�� 

                                                       (53) 

 

4.12 Balje (1981) 
Faktor skluzu µ � = I

I + 6,2 �H
H���� 

                                                                      (54) 

4.13 Stanitz (1952) 
Faktor skluzu µ 

� = 1 − 0,63 G
I

1 − ��9��tan ��
 

                                                                    (55) 

4.14 Strý ček (1988) 
Tato metoda počítá s tím, že v lopatkových kanálech dojde při konečném počtu 

lopatek k rozčlenění lopatkového prostoru na dvě části, konkrétně na část překrytou a 

indiferentní okrajové části. Následující výpočet je potom založen na plochách překrytí 

procházejících napříč kanálem. 

�� = ��� �1 − ∆��
��

� − ��
�
��

cotg�� = ���� − ��
�
��

�r@J�� 

                          (56) 

�� = 1
�(� � �� n0 nC

�
− 1

�(H � � �
� cotg�� n0 nC

�
 

                           (57) 

 

P(C) – Plocha v meridiální rovině s množinou bodů C, vymezen plochou překrytí na výstupu. 

P(D) – Plocha v meridiální rovině s množinou bodů D na celém rozsahu délky lopatky od 

vstupu po výstup, vymezená trajektoriemi průtoku. 

Měrná energie je potom 

�� = 1
�(� ���

� �� n0 nC
�

 

                                                      (58) 

 



 

Této rovnice se však díky její složitosti p

zjednodušujících podmínek a to tě

• Úhel lopatky je konstantní

• Střední proudnice je nahrazena 

• Specifická energie se po celé ší

4.15 Erhart (1954) 
Metoda vychází z Pfleidererovi 

na úhlové rychlosti ' oběžného kola, polom

částice dy ve směru p v čase dt. 

Obrázek

Úhlová rychlost elementární částice bude v

Po dosazení za úhly dϕ a dψ z geometrických a kinematických pom

rovnici  

 

 

Této rovnice se však díky její složitosti příliš nepoužívá, proto se zjednodušuje pomocí 

zjednodušujících podmínek a to těchto 

Úhel lopatky je konstantní 

ední proudnice je nahrazena přímkou 

se po celé šířce kanálu v meridiálním řezu nemění

Pfleidererovi rovnice pro přírůstek relativní rychlosti 

žného kola, poloměru křivosti proudnice p a šíř

 

 

Obrázek: č.13 Proudění v oběžném kanále [1] 

částice bude v absolutní velikosti rovna úhlové rychlosti kola

' = 12 2n4 M n�n@  

                                                        

geometrických a kinematických poměrů z obrázku dostaneme 

n$ � �2' 	 $p � n� 

                                                        

íliš nepoužívá, proto se zjednodušuje pomocí 

ění 

stek relativní rychlosti w v závislosti 

šířky elementární 

absolutní velikosti rovna úhlové rychlosti kola 

                                                        (59) 

obrázku dostaneme 

                                                        (60) 



 

Pro praktické použití je předchozí rovnice 

 

 

Dopravní výška 

Kde obvodová složka rychlosti 

Rozdíl obvodových složek absolutních rychlostí ve sm

∆��

 

ředchozí rovnice upravena na následující tvar 

Δ$ � �2' 	 $p � Δ� 

                                                        

Obrázek: č.14 Erhartův postup [1] 

� � 1J ����� 

                                                                   

bvodová složka rychlosti c3u  je 

��� � 1�! ��� 	 �$��� 	 ��9� � 

                                                  

Rozdíl obvodových složek absolutních rychlostí ve směru unášivé rychlosti

� � �� �1 	 1�!� M �$��� 	 ��9�
�! 	 ��9cotg�� 
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                                                         (61) 

 

                                                                   (62) 

                                                  (63) 

rychlosti 

                                          (64) 



 

Výsledná korekce měrné energie je

�� =
4.16 Stepanov 

Na základě mnoha experiment

v bezrozměrném tvaru pro různé vstupní úhly lopatek ob

 

Obrázek č.15 Jednotkový diagram charakte

 

  

energie je 

= �� − �$��� − ��9��� �! 	 ��9�� cotg�� 

                                                       

 mnoha experimentů sestrojil Stepanov diagram charakteristik 

zné vstupní úhly lopatek oběžného kola. 

Jednotkový diagram charakteristik čerpadel podle Stepanova

 

                                                       (65) 

diagram charakteristik čerpadel 

 
erpadel podle Stepanova [10] 
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4. Příklady výpo čtu korekce dle r ůzných autor ů 
 Pro názornost bude v této kapitole demonstrován výpočet několika korekcí na třech 

skutečných oběžných kolech (jedno z OK je použito při dvou rozdílných provozních 

podmínkách, čili budou porovnány čtyři měření/výpočty). Všechny veličiny potřebné 

k výpočtům byly odečteny z výkresů, popřípadě z příslušných diagramů. Úkol je provést 

srovnání výsledků korekcí pro všechna kola a následně je porovnat se skutečnými diagramy 

a vyhodnotit je. Vzhledem k rozsahu této práce byly vybrány následující tři metody, 

konkrétně tedy metody korekce měrné teoretické energie dle Stodoly, Krouzy a Wiesnera. 

Výkresy a diagramy nejsou bohužel skrze „know-how“ dodány jako příloha. Výpočty byly 

provedeny v tabulkovém procesoru MS Excel a jsou k dispozici na přiloženém DVD. 

4.1 Zadání 
Hodnoty odečtené z výkresu, tj. z popisového pole a tabulek, dále potom 

z přiložených diagramů. Všechny hodnoty platí při použití vody jako čerpaného media. 

Tabulka č.1 Zadané hodnoty 

OK / veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotky  

n 2900 1485 2900 2910 ot*min-1 

ωωωω    303,7 155,5 303,7 304,7 rad*s-1 

P 6,2 54 425 11,5 kW 

Q 7 87 175 7 l*s-1 

D1 76 190 190 78 mm 

D2 222 400 400 244 mm 

z 5 6 6 5 - 

ηηηη    55,4 79 80,8 47,8 % 

 

4.2 Hodnoty odm ěřené a dopo čítané z výkres ů 
Některé veličiny nebo rozměry není možné získat přímo ze zadání nebo není 

jednoduché je spočítat. Tyto se potom odměřují z návrhového výkresu OK s různou mírou 

přesnosti dle stupně rozpracování návrhu. Výrobní výkres, popřípadě CAD model se vytváří 

většinou až po korekci měrné energie.  

V tomto případě se jedná o průměr kružnice vepsané do mezi dvě lopatky na výstupu 

z oběžného kola. Dále jsou dopočítány některé další veličiny, které se použijí i při většině 

korekčních metod.  

Tabulka č.2 Hodnoty odměřené z výkresu 

OK / veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotky  

a2 43 65 65 48,5 mm 

 

 



 

Tabulka č.3 Dopočtené hodnoty 

OK / veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotky  

S2 0,0049 0,0427 0,0427 0,0699 m2 

εεεε    0,74 0,88 0,9 0,69 - 

g 9,81 m*s-2 

 

4.3 Výsledky  

4.3.1 Stodola 

Dle vztahů z kapitoly 4.1 bylo dosaženo následujících hodnot 

Tabulka č.4 Vypočtené hodnoty dle Stodolovy metody 

OK / veli čina OK 1 OK2 OK3 OK4 Jednotky  

t2 0,139 0,209 0,209 0,153 m 

b2 18,39 18,08 18,08 18,443 ° 

a2/D2 0,198 0,163 0,163 0,199 - 

ua 6,560 5,031 9,87 7,36 m*s-1 

u2 33,709 31,102 60,737 37,050 m*s-1 

c2m 1,434 2,036 4,096 0,1 m*s-1 

c2u 29,4 24,9 48,2 36,76 m*s-1 

σσσσy 0,802 0,838 0,838 0,801 - 

Yt 765,7 616,1 2327 1088,7 J 

Y 614 516 1950 872,3 J 

Ht 78 62,8 237,3 111 m 

H 62,6 52,6 195,5 88,6 m 

 

Poznámka: Některé z průběžných výsledků této metody budou použity i pro Krouzovu 

metodu, jelikož jsou shodné. 
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4.3.2 Wiesner 

Tabulka č.5 Vypočtené hodnoty dle Wiesnerovy metody 

OK / veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotky  

D1/D2 0,342 0,475 0,475 0,320 - 

e 0,597 0,655 0,655 0,596 - 

σσσσy 0,799 0,827 0,841 0,818 - 

Yt 761,5 614,3 2324,9 1083,4 J 

Y 622,9 516,6 1955,3 885,8 J 

Ht 77,6 62,6 236,9 110,4 m 

H 63,5 52,6 199,3 90,3 m 

 

4.3.3 Krouza 

Tabulka č.6 Vypočtené hodnoty dle Krouzovy metody 

OK / veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotky  

a‘2/D2 0,198 0,163 0,163 0,205 - 

c3u 22,5 19,3 38,1 0,1 m*s-1 

σσσσy 0,796 0,833 0,833 0,801 - 

Yt 758,5 600,2 2314,1 1085,6 J 

Y 605 500 1927,2 869,3 J 

Ht 77,3 61,2 235,9 110,7 m 

H 61,7 50,9 195,5 88,6 m 

 

Poznámka: Některé veličiny (c3u) bylo nutné zjistit pomocí grafického řešení v AutoCADu. 

4.4 Srovnání výsledk ů 
Tabulka č.7 Srovnání výsledků 

OK / Veli čina OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Jednotka  

H 61 48 190 85 m 

HG 50 50 200 80 m 

QG 7 87 175 7 l*s-1 

ηηηηč    55,4 79 80,8 47,8 % 

εεεε    0,744 0,889 0,899 0,691 - 

ρρρρ    1000 kg*m-3 

H (Stodola)  62,6 52,6 198,7 88,9 m 

H (Wiesner ) 63,5 52,6 199,3 90,3 m 

H (Krouza)  61,7 50,9 195,5 88,6 m 

 



 

Návrhový bod je dán souřadnicemi HG a QG (na diagramu vyznačen křížem), skutečný 

průběh zjištěný při experimentu má při daném průtoku QG hodnotu H která se od návrhového 

bodu liší o hodnotu hydraulické účinnosti ε. Z výsledků zaznačených v tabulce je vidět, že 

použité metody se od sebe příliš neliší, většinou v řádu desetin. Zajímavé je jistě porovnání 

Krouzovy a Stodolovy metody, kde u druhé jmenované byl vzat v úvahu skutečný rozměr 

lopatky a proto jsou vypočtené hodnoty nepatrně blíže skutečnosti (experimentu). U OK 2 a 3 

(jedná se o stejné kolo s různými otáčkami) bylo korekcí dosaženo hodnot velmi blízkých 

návrhovému bodu. U OK 1 a 4 bylo naopak dosaženo hodnot v okolí výsledku experimentu. 

Pokud porovnáme velikosti korekcí měrné energie σy zjistíme, že největší korekci nabývají 

OK 1 a 4, tedy kola výrazně radiální z hlediska rychloběžnosti, tím se potvrzuje, že vliv 

lokálního víru je tím vyšší, čím menší rychloběžnost OK má (čili čím víc je radiální, viz příloha 

č.1).   
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5. Moderní metody výpo čtů - CFD 
Jak již bylo v úvodu naznačeno, výše zmíněných korekcí teoretické měrné energie se 

v současné době používá výhradně k prvotnímu návrhu oběžného kola. Stejně jako v jiných 

technických disciplínách, tak i v hydromechanice začali v posledních několika desítkách let 

hrát nezastupitelnou roli osobní počítače a speciální software určené k výpočtům a 

simulacím proudění tekutin. Jedná se o takzvané Computational Fluid Dynamics (CFD). 

CFD využívá numerických výpočtů a algoritmů k řešení a analýze proudění tekutin a 

jejich interakcí s plochami definovanými jejich hraničními podmínkami. Jednou z diskrétních 

metod je rozdělení prostoru na elementární objemy a aplikování vhodného algoritmu k řešení 

pohybové rovnice, konkrétně Eulerovy rovnice pro ideální kapalinu a Navier-Stokesovy 

rovnice pro viskózní kapalinu. Metoda konečných objemů (Finite volume method, FVM) je 

nejčastěji používanou metodou v komerčních softwarech. 

Tyto softwary mají často svůj vlastní modelář, popřípadě umožňují převzít data 

(například model OK, difusoru nebo rozváděcího kola) z některých CAD software jakými jsou 

například CATIA nebo Pro/Engineer. Výstupem takovéto simulace jsou potom jednak 

grafické interpretace, jak je vidět na obrázku č. 11, která umožňuje odhalit a odladit chyby 

návrhu ještě před tím, než se započne s tvorbou skutečného modelu nebo dokonce výrobku 

- OK. Rovněž je zde možno vygenerovat množství diagramů zobrazujících závislosti 

některých veličin. Mezi nejznámější CFD software patří například na VUT FSI používaný 

Fluent. 

 

Obrázek č.16 Grafický výstup CFD software [11]  
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6. Závěr 
Úkolem této bakalářské práce bylo především nastínit tematiku prvotního návrhu 

oběžného kola vzhledem ke skutečnému počtu lopatek oběžného kola, objasnit jevy 

vznikající v lopatkovém kanále a jejich důsledky na měrnou energii čerpadla.  

V první části této práce byl vysvětlen rozdíl mezi oběžným kolem s konečným a 

nekonečným počtem lopatek, stejně tak jejich vliv na měrnou energii. 

Lokální vír byl vysvětlen především s pomocí Kouzovy knihy, byly popsány důvody 

jeho vzniku a jeho důsledky na proudění v lopatkovém kanále. Stejně tak vznik a důsledky 

úplavů na výstupu z oběžného kola a vlivu lopatkové mříže. Další fyzikální jevy z této 

skupiny byly jen zmíněny nebo naznačeny, jelikož výše zmíněné jsou z hlediska korekce 

měrné energie nejdůležitější.   

Nesporným přínosem této práce je shromáždění množství informací z většího počtu 

zdrojů, zpravidla zahraničních a proto samozřejmě v cizím jazyce (převážně angličtina), 

jejich přeložení a přehledné roztřídění do příslušných kapitol. Za zmínku rovněž stojí 

praktická ukázku korekce skutečných kol. Srovnání těchto metod bylo provedeno v poslední 

kapitole, podle dat zapsaných v tabulce je vidět, že použité metody se od sebe liší jen málo. 

Jistě zajímavé je porovnání výsledků korekčních metod dle Krouzy a Stodoly, které se od 

sebe liší jen uvažováním tloušťky lopatek v případě Krouzovy metody.  

V poslední části práce jsou naznačeny moderní metody, co se simulace proudění 

nejen v lopatkovém kanále týče. Trendem jsou v současnosti obecně numerická řešení 

specifických problémů na které dříve, v době kdy počítače neexistovaly, nebo měly jen 

malou výpočetní kapacitu nebyly možné, nebo jen obtížně realizovatelné. V tomto trendu se 

bude jistě v dalších letech pokračovat. 
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8. Seznam zkratek 
a2  [m]   průměr vepsané kružnice na výstupu z OK 

ac  [m.s-2]   Coriolisovo zrychlení 

ao [m.s-2]  odstředivé zrychlení 

b1  [m]   šířka kanálu na výstupu 

b2  [m]   šířka kanálu na výstupu 

c1  [m.s-1]   absolutní rychlost na vstupu 

c2  [m.s-1]   absolutní rychlost na výstupu 

c1m  [m.s-1]   meridiální rychlost na vstupu 

c2m  [m.s-1]   meridiální rychlost na výstupu 

c1u  [m.s-1]   složka absolutní rychlosti ve směru unášivé rychlosti na vstupu 

c2u  [m.s-1]   složka absolutní rychlosti ve směru unášivé rychlosti na výstupu 

c3u  [m.s-1]   korigovaná složka absolutní rychlosti ve směru unášivé rychlosti 

g [m.a-2]  tíhové zrychlení 

n  [ot.min-1]  otáčky hřídele 

r1  [mm]   vnitřní poloměr OK 

r2  [mm]   vnější poloměr OK 

ua [m.s-1]  unášivá (obvodová) rychlost na kružnici vepsané do výstupu z OK 

u1  [m.s-1]   unášivá (obvodová) rychlost na vstupu z OK 

u2  [m.s-1]   unášivá (obvodová) rychlost na výstupu z OK 

w1  [m.s-1]   relativní rychlost na vstupu z OK 

w2  [m.s-1]   relativní rychlost na výstupu z OK 

w3  [m.s-1]   korigovaná relativní rychlost na výstupu z OK 

z  [-]   počet lopatek 

D1  [m]   vnitřní průměr oběžného kola 

D2  [m]   vnější průměr oběžného kola 

Ur  [m3]  statický moment proudnice 

H [m]  výtlačná výška 

Hth  [m]   výtlačný výška teoretická při konečném počtu lopatek 

Ht∞  [m]   výtlačná výška pro nekonečný počet lopatek 

Fc  [N]   Coriolisova síla 

Fo [N]  odstředivá síla 

P  [kW]   výkon 

Q  [l.s-1]   průtok 

Y [J]  měrná energie 

Yt   [J]  měrná energie při konečném počtu lopatek 

Yt∞  [J]  měrná energie při nekonečném počtu lopatek 

α [°]  úhel sklonu meridiánu v meridiální (meridiáno vé) rovině 

α1 [°]  úhel mezi absolutní a unášivou rychlostí na v stupu OK 

α2 [°]  úhel mezi absolutní a unášivou rychlostí na v ýstupu OK 

β1  [°]   vtokový úhel 

β2  [°]   výtokový úhel 



 

β3  [°]   korigovaný výtokový úhel 

σY  [-]  korekce měrné energie 

ε  [-]  hydraulická účinnost 

ω  [rad.s-1]  úhlová rychlost 
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9. Seznam p říloh 
Příloha 1 – Diagram rozdělení HS a HD čerpadel dle rychloběžnosti. 

  



 

 

  



 

Příloha 1 - Diagram rozdělení HS a HD 

 

ělení HS a HD čerpadel dle rychloběžnosti (3) 
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