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Abstrakt 
 V teoretické části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se 

průtokoměrů, proudění a modelů turbulentního proudění. Práce se zabývá průtokoměry 

se škrtícími orgány a simulací proudění vzduchu v jejich okolí, provedenou v programu 

Ansys/FLUENT.  

 V praktické části je popsán postup simulace a výsledky pro různé rychlosti 

proudění vzduchu v zadaných průtokoměrech. Poté jsou tyto nasimulované hodnoty 

srovnány s výsledky získanými měřením. 

 

 

Klíčová slova: 
CFD, Ansys, Fluent, Annubar, Clona, Dýza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 There are some basic information about pressure sensors and flow in the first 

part of my diploma thesis. For example turbulent and laminar flow, construction of 

pressure sensors and basic information abaut Ansys and –Fluent. 

Main part of this thesis is focused on CFD simulation of pressure and velocity in 

the vicinity of pressure sensors. I confront this simulated values with measured values 

in final part of this thesis. 

 

Key Worlds 
CFD, Ansys, Fluent, Annubar, Orifice, Nozzle 
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1 ÚVOD 

Měření rychlosti průtoku kapalin lidstvo používalo už ve starém Egyptě, kdy 

kněží byli schopni určit velikost záplav Nilu a díky tomu i velikost možné úrody. 

V moderní době se používá měření rychlosti proudění skoro v každém odvětví. Ať 

už se jedná o různá měření v průmyslu, nebo o měření rychlosti proudění krve ve 

zdravotnictví. Díky takto širokému spektru použití je měření průtoku jedním 

z nejpoužívanějších měření a výrobou různých průtokoměrů se zabývá velké množství 

firem. 

Cílem této práce je simulace proudění vzduchu v okolí průtokoměrů se škrticími 

orgány v programu Ansys/FLUENT. 

Proto se bude první část věnovat především popisu průtokoměrů a základním 

pojmům týkajících se proudění tekutin. I když se jedná o teorii dlouho známou, tak 

v moderní době jsme díky vyspělejší výpočetní technice schopni podrobné simulace 

změn rychlosti a tlaku v potrubí. V této konkrétní práci bude použit program Ansys a 

především jeho modul zabývající se prouděním - FLUENT. S jejich pomocí budu 

simulovat chování proudícího média v okolí různých škrticích orgánů. Hlavně směr a 

rychlost proudění a změnu tlaku. Poté srovnám takto získané nasimulované výsledky 

s výsledky získanými měřením na měřicí trati. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

2.1 Definice [3] 

Tekutina je látka bez specifického tvaru vyznačující se tendencí při pohybu 

sledovat obrysy nádoby. Jako tekutina se chovají kapaliny, plyny a páry. 

Rychlost pohybující se částice tekutiny ν je vektor, jehož směr je totožný se 

směrem tečny k dráze částice a jehož velikost je dána poměrem elementu dráhy l k času 

t potřebnému k jeho překonání této vzdálenosti, 

    
   

   
   [m/s]        (1) 

nebo střední hodnota rychlosti pohybu molekul (částic) plynu. 

Objemový průtok Qv je objem tekutiny V, který proteče určitou plochou (průtočným 

průřezem) za časový interval t 

    
   

   
  [m

3
/s]        (2) 

Při změně objemového průtoku s časem platí pro okamžitou hodnotu (okamžitý 

objemový průtok) vztah, který přesněji popisuje situaci 

   
   

   
  [m

3
/s]        (3) 

Objem, proteklý za časový interval t , je určen integrálem 

        
  

 
  [m

3
]        (4) 

Hmotnostní průtok (tok) Qm je průtok, u něhož je množství tekutiny vyjádřeno 

hmotností, nebo hmotnost tekutiny m proteklé průtočným místem za časový interval 

Δt.

    
   

   
   [kg/s]        (5) 

Při změně hmotnostního průtoku s časem platí pro okamžitý hmotnostní průtok. 

   
  

  
  [kg/s]        (6) 

Pro proteklé hmotnostní množství platí : 

       
  

 
  [kg]        (7) 

Hmotnostní průtok lze určit z objemového použitím vztahu: 

          [kg/s]        (8) 

kde   je hustota měřené tekutiny. 

Ze známé plochy průtočného průřezu S a střední rychlosti proudění ν lze určit 

objemový průtok ze vztahu. 

                (9) 

2.2 Druhy proudění  

Funkce průtokoměru je zásadně ovlivněna druhem proudění tekutiny v potrubí. 

Povaha tohoto proudění je závislá na rozložení setrvačných a třecích sil v tekutině. 
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Rozeznáváme proudění turbulentní a laminární. Při laminárním proudění převládá 

účinek třecích sil mezi navzájem se nemíchajícími vrstvami proudící tekutiny. Rychlost 

proudění je rozdělena parabolicky s nejvyšší rychlostí ve středu (ose) potrubí a nejnižší 

v místě styku kapaliny a stěn potrubí. Laminární proudění je typické pro malé rychlosti 

proudění, nebo pro viskózní kapaliny. 

Při turbulentním proudění dochází ke křížení drah částic tekutiny, vytváří se víry 

a chaotický pohyb tekutiny nepřispívající k průtoku. Ke zvýšení průtoku je nutné 

podstatné zvýšení tlaku. Uplatňují se především účinky setrvačných sil, tekutina proudí 

ve většině průtočného průřezu téměř stejnou rychlostí a rychlostní profil je plochý[3]. 

 
Obr 2.1 Proudnice pro turbulentní a laminární proudění 

2.3 Reynoldsovo číslo 

Důležitým kritériem používaným pro určení druhu proudění je Reynoldsovo číslo 

Re, udávající poměr mezi setrvačnými a třecími silami v tekutině. 

Pro kruhové potrubí o světlosti D je Reynoldsovo číslo ReD definováno vztahem 

 

     
              

          
  

   
  

  
  

  
  

 
   [-]     (10) 

 

kde  η  je dynamická viskozita tekutiny [Pa.s] 

 v  je kinematická viskozita tekutiny [m
2
.s

-1
] 

 vs  je střední hodnota rychlosti proudění tekutiny [m.s
-1

] 

Kritické Reynoldsovo číslo ReDkrit určuje hranici mezi laminárním a turbulentním 

prouděním. Pro kruhové potrubí je teoretická hodnota ReDkrit = 2320. [3] Pokud je 

hodnota menší jedná se o laminární proudění, je-li větší, jedná se o proudění 

turbulentní. Ve skutečnosti je v okolí ReDkrit určitá přechodová oblast s asymetrickým 

nerovnoměrným profilem, ve které nelze o druhu proudění jednoznačně rozhodnout. 
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2.4 Bernoulliho rovnice 

Bernoulliho rovnice popisuje energetické poměry při proudění tekutin a 

představuje aplikaci zákona o zachování energie na proudící tekutinu. Základním 

předpokladem její platnosti je nestlačitelnost tekutiny a rovnoměrné rozdělení rychlosti 

po průřezu potrubí jak je tomu při turbulentním proudění.  

 

   
 

 
                    (11) 

 

Kde  ρ je hustota kapaliny 

 v je rychlost kapaliny 

 p je statický tlak v kapalině 

 

Vztah (11) vyjadřuje, že při zmenšení statického tlaku dojde zákonitě k nárůstu 

tlaku dynamického ( 
 

 
    ) čehož je dosaženo zvýšením rychlosti proudění a naopak. 

Je tedy patrné, že měřením dynamického tlaku lze získat údaje o rychlosti proudění. 

Tohoto využívají především senzory průtoku se škrtícími orgány. 
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3 ROZDĚLENÍ PRŮTOKOMĚRŮ 

V průtokoměrech dochází k měření různých fyzikálních veličin, závislých na 

rychlosti, nebo její kinetické energii, a jejich následné transformaci na měření průtoku. 

Průtokoměry lze dělit podle velkého množství hledisek, ať už se jedná o rozdělení 

na přímé a nepřímé měření, nebo o rozdělení podle snímané veličiny. Toto rozdělení je 

uvedeno v Tab. 3.1. 

Přímé měření objemového nebo hmotnostního průtoku je možné pomocí 

dávkovacích senzorů. Většina senzorů ale používá měření nepřímá. Tato práce se 

zabývá simulací průtoku vzduchu v rychlostním průtokoměru se škrtícím členem, který 

patří mezi nepřímé, rychlostní snímače. Z toho důvodu nebudou v práci popsány ostatní 

senzory. 

 
Tab 3.1 Rozdělení průtokoměrů [3] 

3.1 Průřezové průtokoměry 

Tyto průtokoměry využívají principu zachování energie, vyjádřeném Bernoulliho 

rovnicí (11). Při změně průřezu dojde ke změně dynamického tlaku a tím pádem se 

změní i statický tlak. Celkový tlak je však nezměněn. Z velikosti dynamického tlaku lze 

vypočítat rychlost proudění. Dynamický tlak lze zjistit jako rozdíl statických tlaků před 

překážkou a za ní. Tato překážka se používá ke zmenšení průřezu potrubí a nazývá se 

primárním členem průtokoměru. Tohoto využívají průřezové průtokoměry a 

průtokoměry se škrtícím členem. 

Rychlost lze též určit z rozdílu mezi celkovým tlakem a statickým tlakem. Tohoto 

principu využívá Pitotova a Prandtlova trubice. 
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K měření statického tlaku se používá senzorů tlaku (sekundární člen) umístěných kolmo 

na směr proudění, ke změření celkového tlaku umístěných v ose proudění. 

 

3.2 Průtokoměry se škrticími orgány 

Určení průtoku z tlakové ztráty naměřené na místě zúžení potrubí je založeno na 

Bernoulliho rovnici a je velmi často využívanou metodou v průmyslových aplikacích. 

Tekutina se při průchodu zúženým místem zrychluje, a aby zůstala zachována energie, 

musí zákonitě dojít k poklesu statického tlaku. Ten je nejmenší v místě s maximální 

rychlostí proudění. 

Na základě Bernoulliho rovnice platí mezi tlakovým rozdílem Δp před a za 

škrtícím orgánem a objemovým qv průtokem následující vztah. 

      
   

 
  

  

 
   [m

3
/s]     (12) 

kde    ε je expanzní součinitel škrtícího orgánu. 

    α je průtokový součinitel škrticího orgánu. 

αje závislý na Reynoldsově čísle a poměrném zúžení β definovaném vztahem 

   
 

 
        [-]     (13) 

Kde  d je průměr otvoru škrtícího orgánu 

 D je vnitřní průměr potrubí 

Průtokové součinitele pro jednotlivé typy různých škrtících orgánů se určují 

experimentálně. 

 

V průmyslu se nejčastěji používají tyto typy škrticích orgánů: 

Clony 

Dýzy 

Venturiho trubice 

Dallova trubice 

Klíny 

V-kužel 

 

3.2.1 Clony 

Použitím clony dosáhneme zmenšení průměru potrubí a mívají tvar desky 

s otvorem, která se vkládá do potrubí kolmo na směr potrubí. Při správné instalaci a 

přesnosti středního otvoru dovolují dosáhnout nejistot řádově ve zlomcích procenta. 

Na Obr 3.1 lze vidět typické uspořádání pro měření s clonou a i změny tlaku v ose 

potrubí. Kde Δpz je trvalá tlaková ztráta a Δp je tlaková diference při měření tlaku na 

přírubě. 
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Obr 3.1 Příklad průběhu tlaku na cloně [6] 

 

Měřicí clony vykazují nejvyšší nereverzibilní tlakovou ztrátu ze všech 

průtokoměrů a tento úbytek musí být často kompenzován zvýšením výkonu pumpy. 

 

Místa odběru tlaku se mohou nalézat ve třech různých pozicích: 

Na přírubách 

Na nejužším místě (asi 0,25D pod clonou – vena contracta ) 

Na potrubí (asi 2,5D před a 8D za clonou) 

Ke správné funkci clon je třeba využít uklidňující potrubí – tj. přímý úsek potrubí 10-

15D před clonou a 5-10D za clonou[3]. V normě [5] jsou uvedeny délky uklidňovacích 

potrubí i větší. V této práci jsem ale používal 10D před a 7D za sondami. 

3.2.2 Dýzy 

Hlavní část dýzy je tryska upevněná mezi dvě příruby. Náběžná hrana této trysky 

je pozvolná, ale ukončení na odtokové hraně je ostré. Nároky na přesnost rozměrů 

a opracování jsou menší než u clon, takže jsou menší i náklady. 

Dýzy se používají hlavně pro vysoké rychlosti proudění a pro vysoké teploty 

měřeného média (přehřáté páry). Oproti clonám vykazují dýzy menší trvalou tlakovou 

ztrátu, avšak větší nejistotu měření. Stejně jako u clon je třeba použít uklidňovací 

potrubí (běžně 10D před a 7D za škrticím členem). Dýzy se doporučuje používat pro 

hodnoty Re > 5 000. 
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Obr 3.2 Příklad tvaru dýzy 

 

3.2.3 Venturiho trubice 

U Venturiho trubice (viz obr. 3.3) je tekutina zrychlena v kuželovém konfuzoru, 

což vyvolá místní pokles statického tlaku. V následující části trubice, difuzoru, se tlak 

téměř vrací na úroveň tlaku před zúžením. Výhodou Venturiho trubice je menší tlaková 

ztráta než u clony (nepřesahuje 10%) a větší přesnost měření. Nevýhodou je poměrně 

vysoká cena, proto se Venturiho trubice využívá velmi málo[6]. 

 
Obr 3.3 Venturiho trubice 

3.2.4 Dallova trubice 

Je tvarově podobná Venturiho trubici, je však kratší a bez zaoblení. Vlastnostmi 

se nalézá mezi Venturiho trubicí a clonami. Používá se hlavně pro měření kalových 

kapalin s velkým průtokem. 
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Obr 3.4 Dallova trubice 

 

Popis dalších škrticích orgánů lze najít například v  [3]. 
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4 MODELY TURBULENTNÍHO PROUDĚNÍ  

U turbulentního proudění se používá několika různých modelů k popisu tohoto 

proudění. Volba turbulentního modelu závisí na způsobu toku, požadované přesnosti 

řešení, dostupné výpočetní technice a množství času pro simulaci. Pro použití 

nejvhodnějšího modelu pro konkrétní případ je nutné pochopit možnosti a omezení 

jednotlivých modelů. 

Rovnice kontinuity a Navier-Stokesova rovnice mohou být pomocí CFD řešeny 

přímou numerickou simulací (Direct Numerical Simulation –DNS). Ta má ale obrovské 

výpočetní nároky zvláště pro složitější proudění v zařízeních. Avšak ve většině případů 

není nutné řešit všechny velikosti fluktuací. Metoda velkých vírů (Large Eddy 

Simulation – LES), filtruje malé fluktuace a řeší pouze část turbulentního spektra a 

metody časového středování (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) časově 

středují veličiny turbulentního proudění pomocí Reynoldsovy rovnice. 

Vzhledem k výpočetní náročnosti složitějších modelů se tato práce bude zabývat 

především RANS modely. A to hlavně těmi používanými v programu Ansys/FLUENT. 

V této kapitole jsem čerpal především z [4] kde je uvedeno i více modelů s jejich 

rovnicemi. 

 

4.1 Spalart – Allmaras 

Spalart-Allmaras je jednoduchý jednorovnicový model, který používá 

Boussinesquovu hypotézu a řeší transportní rovnici pro turbulentní viskozitu. Byl 

navržen speciálně pro letecké aplikace, kde se řeší obtékání stěn. Tento model dává 

dobré výsledky pro mezní vrstvy vystavené velkému tlakovému gradientu. Nedá se 

použít jako obecný model, protože není kalibrován pro běžné průmyslové aplikace a 

produkuje velké chyby pro volné smykové proudění. 

 

4.2 Modely k-ε 

Modely k-ε jsou dvourovnicové modely turbulence, proto umožňují určení 

délkového i časového měřítka řešením dvou samostatných transportních rovnic. Tyto 

dvourovnicové modely jsou historicky nejpoužívanější modely turbulence pro 

průmyslové výpočty. Všechny tři modely k-ε: Standard, RNG a Realizable, řeší 

transportní rovnice pro k a ε a modelují Reynoldsova napětí pomocí turbulentní 

viskozity μt podle Boussinesquovy hypotézy. Hlavní rozdíl mezi nimi je ve způsobu 

stanovení turbulentní viskozity, v turbulentních Prandtlových číslech řídících 

turbulentní difuzi k a ε a v podmínkách generace a zániku v rovnici pro ε. 
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4.2.1 Standard k-ε model 

Tento model byl navržen roku 1974. Je to jeden z nejpoužívanějších a 

nejznámějších modelů používaných v praxi. Je to dáno především jeho robustností, 

jednoduchostí výpočtů a přesto dostatečnou přesností. 

K jeho použití je však nutné aby se jednalo o plně turbulentní proudění – nutnost 

vysokých Re. Proto se z tohoto modelu vyvinuly modifikace využívající jeho přednosti a 

snažící se odstranit nedostatky. 
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kde 

Gk je generace kinetické energie turbulence k v důsledku gradientů střední rychlosti 

Gk je generace kinetické energie turbulence k v důsledku vztlaku 

Ym představuje příspěvek od fluktuujících dilatací při stlačitelném turbulentním 

proudění k celkové disipaci 

C1ε, C2ε, C3ε jsou konstanty modelu 

Ϭk , Ϭε  jsou konstanty modelu – turbulentní Prandtlova čísla pro k a ε 

Sk , Se   jsou uživatelsky definované zdrojové členy 

 

Turbulentní viskozita je vypočtenu ze vztahu: 

      
  

 
         (16) 

Kde 

Cµ je konstanta modelu 

 

4.2.2 RNG k-ε model 

Tento model byl odvozen pomocí statistické metody renormalizačních grup 

(renormalization group method – RNG). Jedná se o vylepšený standard model, kterému 

je také podobný. Navíc má člen Rε, který zlepšuje přesnost u velkých rychlostí proudění, 

zahrnuje účinek vírů na turbulenci a proto je pro vířivé proudění přesnější. 

Díky těmto vlastnostem je přesnější a spolehlivější pro více typů proudění než základní 

model. 

 

4.2.3 Relizable k-ε model 

Jedná se o nejnovější k-ε model a oproti standard modelu má dvě odlišnosti. Obsahuje 

jinou formulaci pro turbulentní viskozitu a modifikovanou transportní rovnici pro ε, 

která je odvozena z exaktní rovnice pro transport střední kvadratické fluktuace vířivosti. 

„Relizable“ znamená, že tento model plní určité matematické překážky u 



21 

 

Reynoldsových napětí v souladu s fyzikou turbulentního proudění. Stejně jako RNG má 

oproti standard modelu lepší výsledky pro proudění s velkým zakřiveným proudem, 

víry, nebo rotací.  

Ze všech k-ε modelů je jeho použití nejvíce doporučováno, jeho nevýhodou však je, že 

vytváří nefyzikální turbulentní viskozitu v situacích, kdy se výpočetní oblast skládá ze 

stacionární a rotační zóny. 

 

4.3 Modely k-ω 

Modely k-ω jsou dvourovnicové modely a podobně jako modely k-ε řeší dvě 

dodatečné diferenciální rovnice. Modely k-ω obvykle lépe predikují záporný tlakový 

spád, mezní vrstvy a odtržení proudění. 

4.3.1 Standard k-ω model 
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              (18) 

kde 

Gk je generace kinetické energie turbulence k v důsledku gradientu střední rychlosti 

Gω je generace specifické disipace energie ω 

Yk a Yω představují disipaci k a ω vlivem turbulence 

Sk a Sε  jsou uživatelsky definované zdrojové členy 

Γk a Γω  představují efektivní difuzivitu k a ω  

 

Turbulentní viskozita se vypočte ze vztahu: 

    
  

 
          (19) 

Kde koeficient α tlumí turbulentní viskozitu pro nízká Re a pro vysoká se α=1. Ve 

Fluentu není tato korekce defaultně nastavena a je ji v případě potřeby nutné zvolit. 

 

4.3.2 Shear-Stress Transport (SST) k-ω model 

Tento model byl vytvořen, aby spojil robustnost a přesnost modelu k-ω v okolí stěn a 

model k-ε, který lépe funguje ve volném proudění dále od stěn. Používají se oba modely 

zároveň, přičemž jsou násobeny funkcí, která u stěn upřednostňuje k-ω a dále od stěn 

model k-ε. Toto a další vylepšení dělají model SST přesnější a spolehlivější, než 

Standard k-ω. 
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4.4 Reynolds stress model ( RSM) 

Reynolds stress model je nejkomplikovanější z modelů RANS nabízených ve 

FLUENTu. Je založen na Reynodsově středování a Reynoldsových napětích. Řeší tedy 

přímo šest nezávislých Reynoldsových napětí pomocí šesti diferenciálních rovnic. Dále 

je model doplněn o rovnici disipace. Celkem je tedy řešeno až dvanáct rovnic: rovnice 

kontinuity, tři rovnice středované Navier-Stokesovy rovnice, rovnice energie, šest 

rovnic Reynoldsových napětí a rovnice disipace. Nejen z důvodu vysokého počtu 

rovnic, ale hlavně také z důvodu nízké konvergence, má RSM model veliké výpočetní 

nároky. Tyto zvýšené nároky ovšem většinou nepřináší zvýšenou přesnost oproti 

jednodušším modelům založeným na turbulentní viskozitě. Obecně se použití modelu 

RSM nedoporučuje a mělo by se omezit jen na proudění, u kterých výrazně převažují 

rotace či víry. 

 

Exaktní transportní rovnice pro transport Reynoldsových napětí je následující: 
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kde: 

       
 

   
    

   
   

                   
       

                          je turbulentní difuze 

      
 

   
  

 

   
   

   
            je molekulární difuze 

         
   

       
   

   
   

   
       

   

   
    je napěťový člen 

            
           

           je vztlakový člen 

       
   

 

   
 

   
 

   
       je tlakový člen 

       
   

 

   

   
 

   
     je disipace 

            
   

               
   

               je člen popisující rotaci systému 

Suser      je uživatelsky definovaný zdrojový člen 
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5 PROGRAM ANSYS 

Jedná se o multifyzikální simulační program umožňující simulaci jednotlivých, 

nebo více, disciplín zahrnujících fyzické a strukturální vlastnosti, vibrace, proudění 

tekutin, přenos tepla, nebo elektromagnetické vlastnosti. Díky multifyzikální povaze 

systému Ansys lze tyto simulace provádět jednotlivě, nebo je všechny zahrnout do jedné 

simulace. Je tedy možné simulovat například vliv ohřevu, způsobeného průtokem 

proudu vodičem, na proudění vzduchu v okolí vodiče. 

Tato práce se zabývá prouděním tekutin, pro které je k dispozici přímo jeden 

z modulů programu Ansys s názvem FLUENT. Já jsem používal verzi Ansys 13, ve 

které je Fluent už přímo obsažený. Ansys také obsahuje moduly na tvorbu geometrie, 

meshe a zpracování dat z Fluentu. Použil jsem také tyto moduly. 

 

5.1 Ansys FLUENT 

Tento modul se zabývá prouděním kapalin v různých prostředích. Od 

nejjednodušších simulací pro laminární proudění až po simulace chování 

nenewtonovských kapalin. Lze simulovat průtok v uzavřené soustavě, nebo třeba 

obtékaní křídla letadla. Možností je mnoho, avšak pro potřeby této práce si vystačíme 

s laminárním a turbulentním prouděním v uzavřené soustavě. 

V praktické části práce bude popsán postup práce s programy Ansys a Fluent, 

stejně tak jako popis jednotlivých možností. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části práce se budu zabývat simulací průtoku vzduchu skrz potrubí 

kruhového průměru (100 mm) s vloženou překážkou. Jako překážky bude použita clona, 

dýza, annubara a další dva druhy sond. Jako materiál tekutiny jsem použil vzduch. 

Simulaci jsem provedl pro rychlosti 5, 10, 15 a 20 m/s. Jako teplotu prostředí jsem 

použil 300°K a jako pracovní tlak atmosférický o velikosti 101325 Pa. Pro zjednodušení 

výpočtů jsem neuvažoval vliv gravitace a jiných vnějších vlivů. Všechna potrubí mají 

vnitřní průměr 100 mm. U modelování jsem postupoval tak, že vnitřek potrubí jsem 

vytvořil jako těleso, ze kterého jsou vyjmuty části tvořící sondy. Pak stačí povrch tělesa 

nastavit jako stěny potrubí - wall a vnitřek jako tělo - body. 

 

 
Obr 6.1 Clona 

Rozměry clony: 

V5 = 50(40) mm (poloměr potrubí) 

V4 = 40(30) mm (poloměr otvoru v cloně) 

H2 = 3mm (tloušťka clony) 

Délka potrubí před clonou H1=1000mm a za clonou H3=700mm. 

Při tvorbě modelu clony jsem použil možnost tvorby těla modelu pomocí rotace kolem 

osy x. V práci jsou použité dvě clony, jedna s poměrem D/d 100/80 a druhá 80/60. Pro 

srovnání vlastností průtokoměrů byla použita clona 100/80, ale pro srovnání 

s naměřenými hodnotami bylo nutné použít clonu 80/60. 
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Obr 6.2 Dýza 

Rozměry dýzy: 

R4 = 2,5 mm (poloměr zakulacení dýzy) 

V6 = 3 mm 

V8 = 40 mm (poloměr otvoru v dýze) 

H7 = 4 mm 

H3 = 48 mm (délka dýzy) 

 

Délka potrubí před dýzou H1=1000mm a za dýzou H2=700mm. Při tvoření modelu 

dýzy jsem použil možnost tvorby tělesa pomocí rotace kolem osy x. 
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Obr 6.3 Sonda typu Annubar 

Rozměry sondy typu Annubar: 

R1 = 2 mm 

V6 = 5 mm 

V12 = 15 mm 

H7 = 4,5 mm 

H9 = 6 mm 

H14 = 7,5 mm 

Délka potrubí před sondou typu Annubar je 1000mm a za 700mm. Modelovalo se 

potrubí, ze kterého je odebrán tvar sondy na Obr 6.3. 

Sonda typu Annubar je vložena kolmo do potrubí, plochou stranou proti směru 

proudění. Na Obr 6.3 je znázorněn pohled na sondu Annubar vloženou do potrubí. 

Pro zjednodušení výpočtů jsem model sondy typu Annubar zjednodušil. Při použití 

modelu s vnitřní dutinou a kanálky, byly výsledky prakticky stejné, akorát nárůst tlaků 

v dutině byl v některých místech tak velký, že zastiňovaly ostatní výsledky. 
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Obr 6.4 Kosočtvercová sonda 

Rozměry kosočtvercové sondy: 

H1 = 22 mm 

Délka potrubí před sondou H3=1000mm a za sondou H4=700mm. 

Sonda je vložena do potrubí hranou na směr proudění. Opět bylo modelováno celé 

potrubí a segment sondy se z něj vyjmul. 
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Obr 6.5 Kruhová sonda 

Rozměry kruhové sondy: 

R4 = 11mm 

Délka potrubí před sondou H5=1000mm a délka celého potrubí H6=1700mm. 

Sonda je vložena do potrubí kolmo na směr proudění. Při tvorbě modelu jsem vytvořil 

kruhové potrubí, ze kterého jsem vyjmul kruhový otvor odpovídající sondě. 

6.1 Inicializační úvaha 

Abychom mohli začít se simulací, musíme si prvně vypočítat velikost Re a určit 

jaký druh proudění budeme simulovat. Nejlehčí to je pro clonu. Máme zadané rozměry 

potrubí a clony, druh kapaliny a vstupní rychlosti. Jako výstup soustavy uvažujme 

atmosférický tlak. Pro nejmenší rychlost vs : 

     
  

  

 
  

     

                       

I pro nejmenší rychlost je Re docela velké a bude se tedy jednat o turbulentní 

proudění. Z toho důvodu použijeme v programu FLUENT model turbulentního 

prouděni a to buď k-ε, nebo k-ω. Správný model jsem volil podle chování tekutin 

v jednotlivých soustavách.  
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6.2 Ansys/FLUENT 

V této části budu popisovat postup práce v programu Ansys a FLUENT 13. 

Jako první krok je třeba spustit Ansys – workbench, ve kterém poté spustíme v 

pracovním prostoru ( project schematic) Fluid Flow (FLUENT). Jak lze vidět na Obr. 

6.6 otevřelo se nám okno projektu, ve kterém je pět položek: 

Geometry 

Mesh 

Setup 

Solution 

Results 

 

V tomto pořadí budeme postupovat. Pro přehlednost budou nadpisy následujících 

kapitol v angličtině, stejně tak budu používat anglické výrazy používané v programech 

Ansys a FLUENT. Je možné použít několik systémů, které používají stejnou geometrii 

a mesh, ale lze v nich nastavit rozdílné parametry simulace. Výsledky lze poté zobrazit 

jednotně v systému results. 

 
Obr 6.6 Příklad uspořádání pracovního prostoru systému Ansys 

6.2.1 Geometry 

V tomto bodě vytvoříme geometrii simulované soustavy. v Geometry a 

v Properties nastavíme typ analýzy na 3D . Poté spustíme Geometry. 
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Spustí se DesignModeler, ve kterém budeme tvořit geometrii. Pro každou 

překážku si vytvoříme jeden model. To provedeme tvorbou výkresů – sketch ze kterých 

je poté možné vytvořit tělo modelu. Modely by měly vypadat jako na Obr 6.1 – 6.5. 

Jednotlivé sketche je nutné nejprve nakreslit a poté okótovat. Prostředí je uživatelsky 

velmi přívětivé a nenechá uživatele použít více kót než je nutné. 

Pro tvorbu modelů souměrných podél osy lze použít možnosti revolve, která přidá 

nebo odebere materiál pomocí rotace sketche okolo zvolené osy. Tohoto jsem využil 

prakticky u všech modelů, minimálně k vytvoření modelu potrubí. Také je možné 

použít možnost extrude která dovoluje přidat nebo odebrat materiál v jednom směru 

(použité u kruhové a kosočtvercové sondy a u sondy typu Annubar). V podmenu se volí 

směr a velikost odebrání. 

Modely jsem tvořil tak, aby tělo modelu bylo přítomno obráceně než ve 

skutečnosti, takže se vlastně jedná o model vnitřku potrubí. 

6.2.2 Mesh 

Poté vytvoříme Meshing. Pro jeho vytvoření použijeme nastavení vlastností 

meshe, ve kterém je možné nastavit minimální a maximální rozměry buněk a pokud by 

nevyhovovali buňky ze čtyřstěnů, lze nastavit i jiný tvar buněk. Já volil rozměry tak, 

aby výsledný mesh měl okolo 0,7 milionu buněk pro každý model. Největší hustota 

meshe byla v okolí sond. 

V tomto menu je i možné pojmenování jednotlivých ploch doporučuji si označit 

minimálně vstup potrubí jako inlet a výstup jako outlet. Fluent jim pak bezproblému 

přiřadí tyto vlastnosti před simulací. 

Fluent vypočítává velikosti rychlostí, tlaků a jiných veličin pro každou buňku 

meshe. V závislosti na podrobnosti meshové sítě může docházet ke skreslení výsledků 

(pro málo podrobné), nebo k neúnosně náročným a dlouhým simulacím (pro moc 

podrobné). Při počtu buněk okolo 0,7 milionu byl můj počítač ještě schopen výpočtů a 

přitom si myslím, že je síť dostatečně podrobná, aby byly výsledky patrné. Simulaci 

jsem prováděl na notebooku se čtyřjádrovým procesorem a 8GB RAM. Pro podrobnější 

meshe už byla tato velikost RAM nedostačující. 

6.2.2.1 Meshe pro jednotlivé modely 

Zde uvedu několik příkladů mnou vytvořených meshových sítí, které jsem použil 

pro simulaci jednotlivých sond. Zobrazen je jen mesh v okolí sondy. Při podrobnějším 

pohledu na Obr 6.7 je vidět, že síť je tvořena ze čtyřstěnů. Je možné nastavit i jiné tvary 

buňek. Taky lze nastavovat různé metody tvorby meshe. Já používal základní nastavení, 

kdy sem zvolil jen nejmenší a největší rozměr jednotlivých buněk. Poté lze nastavit, 

s jakou hrubostí budou na sebe buňky navazovat a jak velký může být rozdíl ve 

velikosti sousedních buněk (transition). Zde jsem nastavil hrubost jako medium (tím je 

dán minimální rozměr 0,4 mm) a transition jako slow (grow rate se nastaví jako 1,80). 
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Obr 6.7 Detail meshe použitého pro clonu 

 
Obr 6.8 Mesh použitý pro clonu 100/80 
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Obr 6.9 Mesh použitý pro kosočtvercovou sondu 

 
Obr 6.10 Mesh použitý pro kruhovou sondu 
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Obr 6.11 Mesh použitý pro sondu typu Annubar 

 
Obr 6.12 Mesh použitý pro dýzu 
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Tab 6.1 Podrobnosti nastavení meshe pro jednotlivé druhy sond 

 

Jak lze vidět v Tab 6.1 a na Obr 6.7-12 počet buněk závisí především na složitosti 

samotné sondy, která je řešená co nejpřesněji. U sondy typu Annubar jsem použil větší 

maximální rozměr buněk, ale přesto lze vidět, že okolí sondy má síť dostatečně hustou. 

6.2.3 Setup, Solution 

V tomto kroku spustíme dvojklikem na Setup program FLUENT. V tomto 

programu bude po nastavení potřebných parametrů proveden výpočet simulace. Při 

spouštění je možné nastavit dvojitou přesnost, nebo možnost provádět výpočet sériově 

nebo paralelně. Po spuštění fluentu je nutné nastavit parametry simulace. Ty jsou 

popsány dále. 

 

6.2.3.1 General  

Zde se nastavují základní parametry řešení. Jde zde načíst mesh, zjistit jeho kvalitu, 

nebo upravit zobrazení. 

Také je nutné nastavit řešení jako založené na tlaku nebo na hustotě a formulovat 

rychlost jako absolutní nebo relativní. Také lze nastavit, jestli se má jednat o řešení 

časově závislé nebo nezávislé. Je možné i započíst vliv gravitace. 

Já použil řešení založené na tlaku, používající absolutní vyjádření rychlosti a časově 

nezávislé. 

 

6.2.3.2 Models 

Zde lze nastavit modely pro jednotlivé fyzikální vlastnosti. Ať jde o energetický 

model, model turbulentního proudění, nebo vyzařování. Pro mou práci byl důležitý 

hlavně model prodění, který jsem ve většině případů nastavoval jako k-ε. Parametry 

samotného k-ε modelu jsem neměnil, protože v základním nastavení jsou použity 

parametry doporučované v [4]. Používal jsem standardní nastavení modelů. 

 

6.2.3.3 Materials 

V tomto menu je možné nastavit materiály proudícího média a materiály použité 

u pevných částí. Je možné použít knihovnu materiálů, nebo si nastavit vlastní materiál. 

Jako proudící tekutinu jsem nastavil vzduch z databáze FLUENTu a jako materiál 

druh sondy počet buněk min. rozměr buněk [mm] max. rozměr buněk [mm]

clona 100/80 768 006 0.4 3

kosočtvercová sonda 775 638 0.4 3

kruhová sonda 765 065 0.4 3

sonda Annubar 660 000 0.4 5

dýza 804 000 0.4 3
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potrubí ocel z téže databáze. Hustota vzduchu je v této databázi nastavená jako 1,225 

kg/m
3
. 

 

6.2.3.4 Cell zone conditions 

Zde je možné nastavit, jestli mesh představuje pevnou látku, nebo proudící médium. A 

nastavovat jeho různé vlastnosti. Já se jen ujistil, že je nastavený jako fluid a jiné 

hodnoty jsem neměnil. 

6.2.3.5 Boundary conditions 

Zde je možné nastavit okrajové podmínky pro jednotlivé části modelu.  

Nejduležitější je nastavit počátek jako velocity-inlet a výstup jako pressure-outlet a 

nastavit potřebné parametry jako je rychlost proudění (pro simulace různých rychlostí 

proudění stačí měnit jen tento údaj) a rozdíl tlaku oproti atmosférickému tlaku (initial 

gauge pressure). Také je nutné si pohlídat, že stěna potrubí je nastavená jako wall. 

U položky inlet je ještě nutné nastavit turbulence specification method na intensity and 

hydraulic diameter. Zde sem zadal průměr potrubí 0,1 m (0,08 m pro clonu 80/60) 

a intenzitu 4%. Předpokladem pro tuto intenzitu proudění je, že se bude jednat o mírně 

turbulentní proudění, pro které se tato intenzita nastavuje mezi 1-5%.  Kromě toho je 

nutné nastavit rychlost proudění, kterou jsem nastavoval jako 5, 10, 15 a 20m/s. 

 

6.2.3.6 Solution methods 

V tomto menu lze nastavit metody řešení platí, že čím přesnější řešení, tím náročnější 

výpočet. Doporučuje se nejprve odzkoušet řešení s menší přesností, a pokud 

potřebujeme opravdu přesné výsledky tak postupně přesnost zvyšovat.  

6.2.3.7 Solution inicialization 

 Zde se určí parametry, dle kterých se bude inicializovat výpočet. Já použil 

inicializaci od vstupu - inlet. Poté Fluent sám dopočítá potřebné hodnoty s ohledem na 

nastavení okrajových podmínek. Hodnoty je možné nastavit i ručně. 

6.2.3.8 Run calculation 

V tomto menu se nastavují parametry výpočtu. Hlavně jde o počet iterací a po kolika 

iteracích se má aktualizovat graf reziduí. Také je potřeba v data file quantities zvýraznit 

veličiny, které chceme vypočítat. Fluent v základním nastavení nepočítá absolutní tlak a 

tak je třeba ho zvolit po inicializaci, ještě před zahájením výpočtů. Poté je možné spustit 

výpočet. 

Po spuštění výpočtu lze vidět velikosti jednotlivých reziduí. Pokud je vše v pořádku, 

měly by velikosti reziduí konvergovat. U modelu se sondou typu Annubar a 

kosočtvercovou sondou řešení pro model k-ε nekonvergovalo, proto jsem použil model 
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k-ω. Z nasimulovaných průběhů rychlostí bylo patrné, že to bylo pravděpodobně 

způsobeno tvorbou vírů za sondami. 

 

6.2.4 Results 

Spustíme postprocesorový program, ve kterém je možné zobrazit výsledky 

simulace. Poté lze zobrazit různé výsledky. Klikem na ikonku  lze zobrazit 

například vektory rychlosti, nebo pomocí  zobrazit velikosti jednotlivých veličin. 

K zobrazení je si potřeba nejprve ve 3D modelu vytvořit roviny, na kterých budou 

výsledky zobrazeny. Používal jsem roviny XY a ZX. Průběh rychlosti je více patrný 

z vektorového zobrazení. 

Osu proudění jsem vytvořil pomocí Insert/Location/Line čímž lze vložit úsečku, 

ze které se načítají data do grafů, stačí jen nastavit počáteční a koncový bod a počet 

vzorků (ja používal 100 vzorků). Poté pomocí ikonky  lze vkládat grafy. U nich 

v podmenu stačí jen vybrat, co se bude zobrazovat na které ose. Dále lze tato data 

exportovat do csv (coma separand value) souborů, které lze poté otevřít v excelu a dále 

zpracovat. V této práci nás zajímá velikost tlaku a rychlosti v závislosti na poloze. 
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7 VÝSLEDKY SIMULACÍ 

V této části práce jsou uvedeny velikosti tlaku v ose proudění pro jednotlivé 

škrticí orgány v závislosti na rychlosti proudění. Zobrazuji absolutní tlak v ose potrubí, 

který je Fluentem počítán tak, aby na výstupu potrubí byl rovný operačnímu tlaku. 

 

7.1 Clona 100/80 

Pro simulaci clony jsem stejně jako pro ostatní simulace zvolil rychlosti 5,10,15 

a 20 m/s. Za nejdůležitější výstup simulace považuji průběh tlaku v ose X a obrázky 

s průběhem tlaků v rovině XY, na kterých je nejvíce patrné, co se v potrubí děje.  

 
Obr 7.1 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím 
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Obr 7.2 Velikost absolutního tlaku v okolí clony 100/80 

 
Obr 7.3 Rozložení rychlosti v okolí clony 100/80 
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Z grafu na Obr. 7.1 je patrné zvyšování trvalé tlakové ztráty při zvyšování 

rychlosti proudění. Také je vidět, že dochází k mírnému poklesu tlaku vlivem 

turbulentního proudění uvnitř potrubí. Na Obr 7.2 je vidět rozložení tlaku v okolí clony. 

Před clonou dochází k jeho nárůstu a za clonou k poklesu. Nejpatrnější jsou tyto změny 

hned u clony, v ose potrubí nejsou tak markantní. Zobrazené je rozloženi tlaku pro 

rychlost proudění 5m/s, ale až na rozdílné velikosti je průběh pro jiné rychlosti velice 

podobný. 

Na Obr 7.3 je vidět rozložení rychlostních vektorů v okolí clony, pro rychlost 

proudění 5 m/s. Lze pozorovat vysoký nárůst rychlosti těsně za clonou. V místech kde 

je na Obr 7.2 nejnižší tlak prakticky nedochází k proudění. 

 

7.2 Clona 80/60 

Pro pozdější potřebu srovnání naměřených a nasimulovaných hodnot bylo nutné použít i 

model clony o rozměrech D=80mm a d=60mm. Jako vstup jsem nastavil velocity-inlet a 

jako výstup pressure-outlet. Výsledné hodnoty jsem simuloval pro rychlosti 5, 10, 15 a 

20 m/s. Stejně jako u clony 100/80 považuji za nejdůležitější průběh absolutního tlaku 

v ose proudění a rozložení tlaku a rychlosti v okolí clony. 

 
Obr 7.4 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím clony 
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Obr 7.5 Velikost absolutního tlaku v okolí clony 80/60 

 
Obr 7.6 Velikost rychlosti v okolí clony 80/60 
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Z Obr 7.4-6 je patrné, že clona 80/60 se chová podobně jako clona 100/80 je však nutné 

počítat s tím, že při měření bude tato clona umístěna v potrubí s menším vnitřním 

průměrem, než ostatní clony. Proto bude mít vzduch proudící okolo této clony větší 

rychlost. 

7.3 Kruhová sonda 

Při simulaci této sondy jsem opět použil modul Geometry creator programu Ansys. 

V prostředí programu Fluent jsem poté simuloval potrubí, ve kterém je vložena kruhová 

sonda. Jako vstup simulace jsem nastavil velocity-inlet a jako výstup pressure-outlet. 

Nejvíce mě zajímaly hodnoty velocity a absolute pressure. 

 

 
Obr 7.7 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím kruhové 

sondy 
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Obr 7.8 Rozložení tlaku v okolí kruhové sondy v rovině XY 

 
Obr 7.9 Rozložení rychlosti v okolí kruhové sondy v rovině XY 
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Obr 7.10 Rozložení rychlosti v okolí kruhové sondy v rovině ZX 

 

Z grafu na Obr 7.7 je vidět, že stejně jako u clony dochází k poklesu tlaku. Na 

rozdíl od clony je ale tento pokles menší a naopak dochází k velkému nárůstu tlaku před 

sondou a poklesu těsně za. To je dobře vidět i na zobrazení velikosti tlaků v rovinách 

XY a ZX. Oproti cloně je poměr mezi tlakovou diferencí a trvalou tlakovou ztrátou 

větší. 

Rozložení rychlostí v okolí sondy je vidět na Obr 7.9 a Obr 7.10 z nich je patrné 

že dochází k zrychlení proudění směrem od sondy a přímo za sonduje oblast, kde je 

proudění takřka nulové. 
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7.4 Kosočtvercová sonda 

 

 
Obr 7.11 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím 

kosočtvercové sondy 

 
Obr 7.12 Rozložení tlaku v okolí kosočtvercové sondy v rovině XY 
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Obr 7.13 Rozložení tlaku v okolí kosočtvercové sondy v rovině ZX 

 
Obr 7.14 Rozložení rychlosti v okolí kosočtvercové sondy v rovině XY 
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Obr 7.15 Rozložení rychlosti v okolí kosočtvercové sondy v rovině ZX 

 

Kosočtvercová sonda vykazuje ještě větší rozdíly tlaku na přední a zadní hraně 

než sonda kruhová. Tyto tlaky lze i dobře snímat použitím vhodně umístěných kanálků. 

A i když dochází ke ztrátám způsobených turbulentním prouděním, není to tak citelné 

jako u clony, kde není výrazný nárůst tlaku před clonou a pokles za ní. 

Z rozložení rychlostí na Obr 7.14-15 je vidět, že za sondou je oblast, ve které 

nedochází k proudění, ale tvoří se zde víry. Proto bylo nutné použít model k-ω. 
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7.5 Sonda typu Annubar 

 
Obr 7.16 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím sondy 

Annubar 

 
Obr 7.17 Rozložení tlaku v okolí annubary v rovině ZX 
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Obr 7.18 Rozložení rychlosti v okolí annubary v rovině XY 

 
Obr 7.19 Rozložení rychlosti v okolí annubary v rovině ZX 
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Jak je vidět v grafu na Obr 7.17, u annubary dochází k velkému nárůstu tlaku před 

sondou a velkému poklesu za ní. To je dáno především tvarem sondy, která je plochou 

stranou nastavená kolmo ke směru proudění. 

Na Obr 7.18-19 je vidět rozložení rychlostních vektorů v okolí annubary a také, že 

stejně jako u kosočtvercové sondy i zde dochází k zvíření za sondou. I u annubary jsem 

musel použít model k-ω. 

 

7.6 Dýza 

 
Obr 7.20 Graf průběhu tlaku v ose X pro rychlosti 5 - 20 m/s s použitím dýzy 
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Obr 7.21 Rozložení tlaku v okolí kosočtvercové dýzy 

 
Obr 7.22 Rozložení rychlosti v okolí dýzy v rovině 
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Dýza je primárně určena pro daleko větší rychlosti, než pro které byla prováděna 

simulace. Na rozdíl od kruhové, nebo kosočtvercové sondy u dýzy prakticky nedochází 

k zvýšení tlaku v ose proudění před dýzou, ale pokles za ní je docela znatelný. Díky 

tvaru dýzy dochází k velkému nárůstu rychlosti, jak lze vidět na Obr 7.22. 

7.7 Tlakové diference a trvalé tlakové ztráty 

Pro srovnání jednotlivých škrticích orgánů jsem spočítal tlakové diference a trvalé 

tlakové ztráty pro jednotlivé orgány a rychlosti 5, 10, 15 a 20 m/s. Vycházel jsem 

z nasimulovaných hodnot a výsledky jsou v Tab7.1-3. Poté jsem vynesl tyto vypočítané 

hodnoty do grafů pro lepší přehled. 

 

 
Tab 7.1 Tabulka nasimulovaných tlakových diferencí 

 
Tab 7.2 Tabulka nasimulovaných tlakových ztrát 

 
Tab 7.3 Poměry mezi tlakovou diferencí a trvalou tlakovou ztrátou pro jednotlivé 

škrticí orgány 

v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s]

Δp [Pa] 5 10 15 20

clona 100/80 53 181 406 724

clona 80/60 59 269 604 1075

Annubar 35 134 299 528

kruhová sonda 19 76 171 303

kosočtvercová sonda 50 206 453 831

dýza 27 107 237 417

v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s]

tlaková ztráta [Pa] 5 10 15 20

clona 100/80 53 108 239 423

clona 80/60 57 167 372 658

Annubar 8 26 55 94

kruhová sonda 14 51 110 189

kosočtvercová sonda 22 75 169 289

dýza 17 65 141 245

clona 1.00 1.68 1.70 1.71

Annubar 4.38 5.15 5.44 5.62

kruhová sonda 1.36 1.49 1.55 1.60

kosočtvercová sonda 2.27 2.75 2.68 2.88

dýza 1.59 1.65 1.68 1.70

PoměrΔp / tlakové ztráty
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Obr 7.23 Graf trvalých tlakových ztrát pro jednotlivé škrticí orgány 

 
Obr 7.24 Graf tlakových diferencí pro jednotlivé škrticí orgány 

 

V Tab 7.1 jsou vypočítané hodnoty tlakové diference Δp pro jednotlivé škrticí 

orgány. V Tab 7.2 jsou vypočítané hodnoty trvalých tlakových ztrát pro všechny 

posuzované sondy. V Tab 7.3 jsou vypočítané poměry mezi tlakovou diferencí a trvalou 

tlakovou ztrátou. Jelikož tlakovou diferenci je ideální mít co největší, trvalé tlakové 

ztráty by měli naopak být co nejmenší. Proto čím je větší poměr mezi těmito hodnotami, 

tím je i kvalita škrticího orgánu větší.  
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Nejlépe tento poměr vychází u sondy Annubar a to především díky malým 

trvalým tlakovým ztrátám. Jinak z hlediska největší tlakové diference je nejlepší clona, 

ale i kosočtvercová sonda měla dobré výsledky. Nejhůře dopadla kruhová sonda. 

Na Obr 7.23 a 7.24 jsou zobrazeny výsledky simulovaných trvalých tlakových 

ztrát a tlakových diferencí pro různé sondy. Pro porovnání s praktickým měřením bylo 

nutné nasimulovat i clonu v potrubí o průměru D=80mms vnitřním průměrem d=60mm. 

Na Obr 7.24 je uvedena její tlaková diference jen pro úplnost a nejde s ostatními 

sondami srovnávat z důvodu rozdílné tloušťky potrubí. 
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8 PRAKTICKÉ MĚŘENÍ 

V této části práce budou porovnány nasimulované hodnoty s hodnotami 

získanými praktickým měřením. K dispozici byly pouze annubara, kosočtvercová 

sonda, kruhová sonda a clona s D/d=80/60. Toto měření probíhalo na trati, jejíž schéma 

je uvedeno na Obr 8.1 

 
Obr 8.1 Schéma měřicí trati 

 

Měřicí trať se skláda z těchto částí: 

Ventilátor s frekvenčním měničem 

Potrubí 

Teploměr 

Kruhová clona – etalon 

Testovaný průtokoměr 

Kromě ní byly použity: 

frekvenční měnič COMMANDER SE 

multimetr BARGRAPH D.D.D. TRUE RMS 737 

zdroj AUL310      SAP: 1000056303 

zdroj AAT      SAP: 1000016442 

multimetr METEX M-3890 D USB   1000057290 

multimetr METEX M-3890 D USB   1000057296 

teploměr Pt100 ZPA      v.č. 405112809202711112 

Annubar 485      s.č. 0092452 

dif. tlakoměr ROSOMOUNT 3051CD HAD11CL002Q rozsah 0-600 Pa/4-20mA 

dif. tlakoměr ROSOMOUNT 3051CD HAD11CL001Q rozsah 0-800 Pa/4-20mA 

 

Na měřené sondy je připojen měřič tlakové diference (rozsah 0-800Pa na clonu, nebo 0-

600Pa na ostatní sondy). Ty jsou napájené ze zdrojů AUL310 a AAT. Do proudové 

smyčky jsou připojeny multimetry METEX M-3890. 
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Potrubí se skládá z několika částí. V místě s testovaným průtokoměrem má vnitřní 

průměr D=100mm, v místě se clonou D=80mm a jako materiál je použita ocel. Kolena 

byla zhotovena z pružného plastového potrubí o D=200mm a část za ventilátorem byla 

zhotovena z plechového potrubí o D=200mm. 

Jako testované sondy byla použita sonda Annubar, kosočtvercová sonda, kruhová 

sonda a clona 80/60 umístěná na přírubách. 

 

8.1 Postup měření 

Po zkompletování trati byl zapojen frekvenční měnič k ventilátoru. Na měniči 

jsme nastavili maximální frekvenci 50 a nechali ventilátor běžet po dobu jedné hodiny. 

To z toho důvodu aby se vzduch v potrubí ohřál na pracovní hodnotu a nedocházelo ke 

zkreslování měření vlivem změny teploty proudícího média. 

Poté byla do otvoru pro testovací sondu vložena sonda Annubar. Na vývody 

určené k měření tlaku na cloně a sondě Annubar se připojili měřiče tlakové diference od 

firmy Rosomount, tyto měřiče mají stejně jako teploměr normovaný proudový výstup 4-

20mA. 

Postupně byla snižována frekvence měniče po 2,5 stupních, a tím i měněna 

rychlost proudění vzduchu v potrubí. Po ustálení tlakové diference jsem odečítal 

tlakovou diferenci na cloně i sondě Annubar. Stejný postup jsem opakoval i pro 

kosočtvercovou sondu a kruhovou sondu, u té však bylo nutné měřič tlakové diference 

připojit na vývody v potrubí, které se nacházeli 0,5D před sondou a za sondou. 

Naměřené a vypočtené hodnoty jsou v Tab 8.1. 

 

Z velikosti proudu jsem spočítal tlakovou diferenci jako 

         
      

  
   [Pa]      (21) 

kde: 

Δp  je tlaková diference 

i   je naměřený proud 

rozsah  je velikost maximální tlakové diference, na kterou je měřič nastaven 

Rozsah byl pro annubaru a jiné sondy 0-600Pa, pro clonu jsme počítali s 0-800Pa. 

 

Pro kruhovou sondu nebyla patrná změna pro stejný krok jako u annubary a 

kosočtvercové sondy.  

 

Poté jsem vypočítal velikosti rychlosti proudění na annubaře ze vztahu: 

     
    

 
    [m/s]      (22) 

Kde: 

k   je konstanta annubary k=0,5423  [-] 

ρ  je hustota proudícího média  ρ=1,096  [kg/m
3
] 
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8.2 Výsledky měření 

V této kapitole jsou uvedeny vypočítané hodnoty naměřených veličin pro 

jednotlivé snímače tlaku. 

 
Tab 8.1 Naměřené a vypočítané hodnoty tlakových diferencí 

 

Poté jsem spočítal velikost objemového průtoku jako: 

         [m
3
/s]      (23) 

kde: 

S  je průřez potrubí [m
2
] 

Jelikož Q je konstantní v celém potrubí tak lze vypočítat i rychlost proudění na cloně, 

která je větší z důvodu použití potrubí o menším průměru (80mm). Tyto vypočítané 

frekvence I [mA] Δp[Pa] I [mA] Δp [Pa]

15.00 5.07 53.50 4.40 15.00

20.00 5.73 86.50 4.62 23.25

25.00 6.60 130.00 4.84 31.50

27.50 7.12 156.00 4.98 36.75

30.00 7.65 182.50 5.24 46.50

32.50 8.30 215.00 5.38 51.75

35.00 8.83 241.50 5.56 58.50

37.50 9.63 281.50 5.76 66.00

40.00 10.22 311.00 5.98 74.25

42.50 11.14 357.00 6.26 84.75

45.00 11.75 387.50 6.44 91.50

47.50 12.83 441.50 6.66 99.75

50.00 13.50 475.00 7.00 112.50

frekvence I [mA] Δp[Pa] I [mA] Δp [Pa]

15.00 4.42 15.75 4.16 5.91

20.00 4.64 24.00 4.28 10.50

25.00 4.98 36.75 4.30 11.39

27.50 5.18 44.25 4.35 13.11

30.00 5.36 51.00 4.48 18.00

32.50 5.62 60.75 4.48 17.95

35.00 5.86 69.75 4.54 20.12

37.50 6.04 76.50 4.60 22.52

40.00 6.30 86.25 4.72 27.00

42.50 6.52 94.50 4.76 28.47

45.00 6.88 108.00 4.82 30.61

47.50 7.14 117.75 4.89 33.22

50.00 7.42 128.25 5.04 39.00

Clona Annubar

kosočtvercová sonda kruhová sonda
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hodnoty lze vidět v Tab 8.2 a na Obr 8.1 je graf s hodnotami tlakových diferencí pro 

jednotlivé sondy spolu s odhadnutým tvarem charakteristiky pro větší rychlosti, než 

byly v potrubí. 

 

 
Tab 8.2 Vypočítané hodnoty Q a rychlostí proudění 

 
Obr 8.2 Graf naměřených hodnot tlakových diferencí 

 

 

Q v  Annubar v  clona

frekvence m3/s m/s m/s

15.00 0.0221 2.84 4.43

20.00 0.0276 3.53 5.51

25.00 0.0321 4.11 6.41

27.50 0.0346 4.44 6.93

30.00 0.0390 5.00 7.79

32.50 0.0411 5.27 8.22

35.00 0.0437 5.60 8.74

37.50 0.0464 5.95 9.28

40.00 0.0492 6.31 9.85

42.50 0.0526 6.74 10.52

45.00 0.0547 7.01 10.93

47.50 0.0571 7.32 11.41

50.00 0.0606 7.77 12.12

0.00 

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

Δ
p

 [
P

a]
 

v [m/s] 

Naměřené hodnoty tlakových diferencí pro 
jednotlivé sondy 

Clona 

Annubar 

Kosočtvercová sonda 

Kruhová sonda 
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Tab 8.3 Tabulka vypočítaných hodnot nasimulovaných a naměřených tlakových 

diferencí 

 
Tab 8.4 Tabulka rozdílu naměřených a simulovaných hodnot 

 

V Tab 8.3 jsou také vypočítané odlišnosti mezi nasimulovanými a naměřenými 

hodnotami. Za správnou hodnotu jsem při výpočtu procentuální chyby považoval 

nasimulované hodnoty, čímž vypočítám procentuální odlišnost od nasimulovaných 

hodnot. 

Je vidět, že procentuální chyby jsou docela konstantní, což je způsobeno 

především rozdílným snímáním tlaku, kdy při simulacích lze odečíst největší tlakový 

rozdíl v ose potrubí, u měření jsme limitováni konstrukcí sondy. Také simulace 

probíhaly pro vzduch o teplotě 30°C a v potrubí měl vzduch teplotu okolo 50°C. I 

model sondy Annubar  byl oproti skutečnosti upravený. 

  

m/s simulovaný Δp naměřený Δp simulovaný Δp naměřený Δp simulovaný Δp naměřený Δp simulovaný Δp naměřený Δp

5 59.55 71.6 34.9 46.5 52 54.12 18.95 16.29

6 90.67 108.31 49.58 66.96 72.72 78.09 27.39 22.86

7 127.01 151.84 66.86 91.14 97.88 105.84 37.33 30.55

8 168.57 202.19 86.74 119.04 127.48 137.37 48.77 39.36

9 215.35 259.36 109.22 150.66 161.52 172.68 61.71 49.29

10 267.35 323.35 134.3 186 200 211.77 76.15 60.34

clona annubara kosočtvercová sonda kruhová sonda

m/s δ [Pa] δ [%] δ [Pa] δ [%] δ [Pa] δ [%] δ [Pa] δ [%]

5 12.05 20.24 11.6 33.24 2.12 4.08 2.66 14.04

6 17.64 19.46 17.38 35.05 5.37 7.38 4.53 16.54

7 24.83 19.55 24.28 36.31 7.96 8.13 6.78 18.16

8 33.62 19.94 32.3 37.24 9.89 7.76 9.41 19.29

9 44.01 20.44 41.44 37.94 11.16 6.91 12.42 20.13

10 56 20.95 51.7 38.50 11.77 5.88 15.81 20.76

clona annubara kosočtvercová sonda kruhová sonda



59 

 

 

9 ZÁVĚR 

Úkolem této práce byla CFD simulace víceotvorových sond, a to konkrétně 

normalizované clony, sondy typu Annubar, dýzy, kruhové sondy a kosočtvercové 

sondy. V úvodu práce jsem se seznámil s konstrukcí a použitím těchto sond. 

Hlavní část práce se věnovala simulaci v modulu Fluent simulačního programu 

Ansys. V této části jsem simuloval průběhy rychlostí a tlaků v okolí různých sond. 

Abych mohl provést simulaci s uspokojivými výsledky, musel jsem nastudovat 

různé modely turbulentního proudění, které Fluent používá. Nakonec jsem se rozhodl 

pro modely k-ε a k-ω. Jedná se o robustní modely, které nejsou nijak extra náročné na 

výpočet. Ve většině případů jsem použil jednoduší k-ε, ale v případě annubary a 

kosočtvercové sondy bylo nutné použít model k-ω, který lépe počítá s víry. 

 Kvalitativně nejlépe – tedy s největším poměrem tlakové diference vůči tlakové 

ztrátě- se chovala annubara, ale největší tlaková diference byla na normalizované cloně. 

Clona ale také projevila největší tlakové ztráty. Dobré výsledky měla i kosočtvercová 

sonda. Naopak dýza pro rychlosti 5-20 m/s nemá dobré výsledky. Modely v Ansysu 

jsem oproti skutečnosti trochu upravil, ale na simulaci neměli tyto úpravy moc velký 

vliv. 

 V závěru práce jsem porovnával nasimulované hodnoty s hodnotami získanými 

měřením na měřící trati. Výsledky měření se od nasimulovaných poněkud liší, ale to 

hlavně z toho důvodu, že simulované podmínky byly jiné než podmínky v reálném 

potrubí. Také u reálných sond není možné odebírat tlak z osy potrubí jako u simulace. 

Nejméně se simulace a skutečné hodnoty lišily u kosočtvercové sondy, kde to se jednalo 

o téměř konstantních 10%. Nejvíce se lišily u annubary, kde byly naměřené hodnoty asi 

o 30% větší než nasimulované. U většiny sond se ale jednalo o konstantní chybu, kterou 

by šlo odstranit jiným nastavením simulací. 
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