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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na chování násoskové turbíny při nestacionárním proudění. 

Tyto stavy jsou dva. První stav zahrnuje uvedení turbíny do provozu. V této situaci dochází 

k turbínovému čerpání. V druhém případě se jedná o odstavení turbíny zavzdušněním 

násosky a tím k přerušení vodního sloupce. Tato práce se především zabývá druhým 

případem, kde jsou srovnávány výsledky experimentu s matematickým modelem. 

Klíčová slova 

násosková vírová turbína, zavzdušňovací ventil, nestacionární provoz, dvoufázové proudění  

 

Abstract 

The master´s thesis focuses on the behavior of the siphon turbine during unsteady flow. 

There are two possible conditions. The first condition involves commissioning the turbine.  

In this situation turbine works like a pump. In the second case, it includes shutting down the 

turbine by aerating the siphon and thereby breaking the water column. This thesis deals with 

the second case, where the results of the experiment and the mathematical model are 

compared. 

Key words 

siphon swirl turbine, air valve, unsteady operation, two-phase flow 
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Úvod  

V dnešní době je již většina velkých vodních děl postavena, ale je zde vysoký potenciál 

říčních toků, na kterých je zatím velmi málo vodních elektráren. Proto se objevila myšlenka 

vyvinout vodní elektrárnu, která by byla ekonomicky výhodná pro malé uživatele. Vyvinout 

turbínu, která by byla ekonomicky výhodná. Obecně vyvinout stroj s nízkými náklady je 

velmi složité. Pro nízké spády (1-5m) by mohla být výhodná Kaplanova turbína. Kaplanova 

turbína je ovšem velmi nákladná. Je potřeba zkonstruovat velmi přesný rozváděcí aparát, 

který vodě vstupující do turbíny dává obvodovou složku rychlosti, která je nutná pro práci 

turbíny. Na tomto principu jsou založeny všechny známé turbíny. Pro tak nízké spády je 

návratnost velmi nízká, proto pro provozovatele není výhodné jej stavět. 

Velmi zajímavou alternativou z hlediska návratnosti investice se může zdát vírová turbína. 

Je to především kvůli absenci nákladného rozvaděče či převodovky. Vírová turbína se 

zpravidla navrhuje ve dvou variantách. Jedná se o přímoproudé uspořádání a násoskové 

uspořádání.  

V případě násoskové varianty je velmi důležitým prvkem turbíny zavzdušňovací ventil. 

Správná dimenzace zavzdušňovacího ventilu je alfou a omegou bezpečného provozu 

turbíny. Zavzdušňovací ventil zodpovídá za uvedení turbíny do provozu a také za bezpečné 

odstavení turbíny. Pokud je navržen zavzdušňovací ventil, který je předimenzován, výrazně 

tím vzrostou pořizovací náklady. Naopak poddimenzování zavzdušňovacího ventilu může 

vést k fatálním následkům. Když by nastala situace, že by turbína nebyla odstavena a dostala 

by se do průběžných otáček, vedlo by to k výrazně vyššímu namáhání součástí turbíny. Proto 

je kladen důraz na návrh optimálního rozměru zavzdušňovacího ventilu. Zatím nebylo do 

detailů testováno, jak se turbína chová při havarijních stavech, například když dochází 

k výpadku elektrické sítě. Tato práce by měla především pomoci více objasnit případ 

odstavení turbíny zavzdušněním násosky na základě experimentů a matematického modelu. 
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1 Teoretický základ 

1.1 Koncept vírové turbíny [1], [7] 

Vírovou turbínu lze zařadit mezi rychloběžné axiální stroje. Klasické axiální turbíny, např. 

Kaplanova turbína, se objevují v podobě soustrojí turbíny s předřazeným rozvaděčem, jenž 

přivádí proudící kapalinu na oběžné kolo turbíny s určitou předrotací, tzn. s rotační složkou 

absolutní rychlosti cu1 (v závislosti na rozvaděči). Za oběžným kolem turbíny vytéká 

kapalina s velmi malou složkou rychlosti cu2.  

Eulerova turbínová rovnice má tvar: 

Obvodová složka absolutní rychlosti cu2 nabývá malých hodnot a po zanedbání členu, ve 

kterém se vyskytuje, platí pro vstupní rotaci (předrotaci) proudu vztah:  

 
cu1 =

g ∙ H ∙ ηh

u1
     (1.2) 

kde obvodová složka absolutní rychlosti cu1 má orientaci ve směru rotace oběžného kola. 

V případě vírové turbíny na oběžné kolo přitéká proud kapaliny v axiálním směru (tj. složka 

cu1 = 0) bez předrotace a z výše uvedené rovnice (1.1), tj. Eulerovy turbínové rovnice 

vyplývá, že pro rotaci kapaliny za oběžným kolem platí: 

 
cu2 = −

g ∙ H ∙ ηh

u2
 (1.3)  

Znaménko mínus ve vztahu určuje, že rotace kapaliny za oběžným kolem je protiběžná 

k rotaci oběžného kola.  

Vírová turbína proto nevyžaduje rozvaděč, jakožto regulační člen. Regulaci lze provádět 

otáčkami pomocí frekvenčního měniče. Je také důležité, aby do savky nepřitékala voda 

s velkou složkou unášivé rychlosti, kterou by savka nedokázala zpracovat. Charakteristické 

proudění lze vyobrazit pomocí vstupního a výstupního rychlostního trojúhelníku (obr. 1)  

 

 

Obr. 1: Vstupní a výstupní rychlostní trojúhelník vírové turbíny [1] 

 g ∙ H ∙ ηh = u1 ∙ cu1 − u2 ∙ cu2  (1.1) 
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Vírovou turbínu navrhl v roce 2000 na Vysokém učení technickém v Brně (na fakultě 

strojního inženýrství, odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana) tým vedený panem 

prof. Ing. Františkem Pochylým CSc. Vírová turbína je vhodná pro malé spády (1 – 5 m) a 

poměrně velké průtoky (obr. 2). U této turbíny se nevyužívá rozvaděč, proud na ní vstupuje 

v axiálním směru a vystupuje z oběžného kola s rotující složkou absolutní rychlosti. Turbína 

pracuje s vyššími otáčkami než v případě Kaplanovy turbíny, proto v určitých případech 

není nutné použití převodovky na generátor.  

 

Obr. 2: Q – H diagram – orientační oblast použití turbín (Vírová turbína – červená oblast) 

[7] 

Prototyp vírové turbíny s dvěma lopatkami byl testován v roce 2000 při spádu asi 2,5m, kde 

účinnost dosahovala 86 %. První realizace vírové turbíny byla provedena v Krásněvsi na 

Českomoravské vrchovině [7].  
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1.2  Výhody a nevýhody 

Významnou devízou vírové turbíny (obr.  3) je absence rozváděcího aparátu, což vede 

k výraznému snížení pořizovacích nákladů, jelikož výroba rozvaděče je složitá a velmi 

nákladná. Oběžné kolo vírové turbíny bývá opatřeno dvěma pevnými lopatkami, což vede 

opět k finančním úsporám, jelikož oběžné kolo Kaplanovy turbíny využívá natáčivých 

lopatek, které jsou konstrukčně mnohem náročnější [1].  

    

Obr. 3: Vírová turbína s 25% (vlevo) a s 40% nábojem (vpravo) [6] 

Během výzkumu se testovala oběžná kola vírové turbíny s různým počtem lopatek. Zjistilo 

se, že se zvyšujícím počtem lopatek (dvě, tři a čtyři lopatky) nedochází k významnějšímu 

nárůstu výkonu. Proto se vírová turbína nejčastěji navrhuje se dvěma listy oběžného kola. 

Při zkoumání bylo testováno i použití mezilopatek o různých délkách. Mezilopatky (obr. 4) 

mají význam u zlepšení kavitační odolnosti na úkor snížení účinnosti turbíny [1]. 

Pořizovací cena oběžného kolo u vírové turbíny je 

asi dvakrát nižší, než je tomu u oběžného kola 

Kaplanovy turbíny. Oběžné kolo turbíny se podílí 

přibližně 25 % na celkové ceně turbíny, zbylé 

náklady spadají na rozváděcí kolo a plášť. Obecně 

v případě oběžného kola vodní elektrárny přibližně 

5 % celkové ceny stavby malé vodní elektrárny. 

Proto využitím vírové turbíny lze výrazně snížit 

celkové náklady a být volbou pro výstavbu či 

rekonstrukci stávajících malých vodních elektráren 

[7]. 

U Kaplanovy turbíny se regulace provádí pomocí 

rozvaděče. V případě vírové turbíny je tento způsob regulace nahrazen otáčkovou regulací. 

Proto je vírová turbína velmi zajímavou alternativou pro malé provozovatelé především na 

nízkých spádech (1-5m). Turbíny, které se dosud používaly na těchto spádech, jsou buď velmi 

finančně náročné, nebo disponují nízkou účinností [1]. 

 
Obr. 4: Vírová turbína s mezilopatkami 

o délce 75% lopatky [1] 
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Vírovou turbínu lze regulovat pomocí otáčkové regulace, jelikož vírová turbína nedisponuje 

natáčivými rozváděcími lopatkami a lopatky oběžného kola jsou pevné. Výše již bylo 

uvedeno, že za oběžným kolem turbíny vzniká protiběžný vír, který je při optimálním chodu 

turbíny velmi malý [11].  

Vírovou turbínu lze zařadit mezi rychloběžné stroje, pracuje při vysokých otáčkách. Při 

těchto otáčkách je výhodná koncepce bez zařazení převodovky, což vede ke snížení finanční 

náročnosti díky absenci převodové skříně a nedochází k snížení celkového účinnosti vlivem 

účinnosti převodu. Oběžné kolo turbíny je tak přímo spojeno s generátorem [8].   

 

1.3 Provedení vírové turbíny 

Vírová turbína zatím nebyla realizována v mnoha lokalitách. Vírová turbína bývá 

navrhována ve dvou provedeních. První z nich je přímoproudé uspořádání turbíny, kde je 

zapotřebí zpravidla rozsáhlá úprava jezu. Druhou variantou realizace je násoskové 

uspořádání turbíny, kde se konstrukce může zavěsit na hotový jez [9].  

 

1.3.1 Přímoproudé uspořádání vírové turbíny 

Na obr. 5 je vyobrazeno schéma uspořádání přímoproudé varianty. U tohoto zapojení je 

nezbytné za sací troubou instalovat určité zavírací zařízení (může se jednat o stavidlo), které 

se společně s klapkovým uzávěrem zavírá a to z důvodu odstavení stroje [9].  

 
Obr. 5: Schéma přímoproudého zapojení turbíny [9] 

U tohoto provedení je hlavní devízou absence složité sací trouby, která se skládá 

z jednoduché přímé kuželové savky. Mezi nevýhody lze zařadit velmi nákladná celková 

konstrukce turbíny. Při kompaktních rozměrech generátoru a tělesa turbíny lze generátor 

uložit přímo do tělesa a napřímo napojit na turbínu, což vede k absenci kuželového převodu. 

Dále u přímoproudého uspořádání dochází k rozsáhlým stavebním pracím, což navyšuje 

celkové náklady turbíny [9].    
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1.3.2 Násoskové uspořádání vírové turbíny [9], [10] 

Konceptu v násoskovém uspořádání (obr. 6) se využívá u vodních elektráren, které pracují 

s nižší hodnotou měrné energie. Lze k tomu využít axiální neregulovatelné turbíny, axiální 

turbíny se zjednodušenou regulací či axiální čerpadlo v turbínovém režimu. Vírovou turbínu 

řadíme mezi neregulovatelné turbíny. 

 
Obr. 6: Násoskové uspořádání vírové turbíny [9] 

V případě následujícího uspořádání se objevuje nespočet výhod. Není zde nutné použít 

finančně náročné uzavírací klapky, turbína se odstavuje zavzdušňovacím ventilem. 

Dimenzování tohoto prvku je ovšem velmi složité.  Mezi další výhodu lze zařadit mnohem 

menší náročnost stavebních prací. 

U tohoto uspořádání je velmi důležitý návrh přechodového dílu, u kterého by nemělo 

docházet k nežádoucím hydraulickým jevům, jako je například úplav, což by se projevilo na 

snížení celkové účinnosti turbíny.  

Turbína je uváděna do provozu v tzv. čerpadlovém režimu turbíny, kdy dochází k nasátí 

vody do soustrojí, což vede k vytvoření vodního sloupce a poté k postupnému přechodu do 

turbínového režimu.  

Je také velmi důležité dimenzování zavzdušňovacího ventilu. Zavzdušňovací ventil musí být 

schopen rychle a bezpečně odstavit turbínu. Pokud by se tak nestalo, mohlo by dojít 

k vážnému poškození turbíny vlivem toho, že by přešla do průběžných otáček. 

V případě násoskového uspořádání se nedosahuje tak vysokých účinností, jak v případě 

přímoproudé varianty. To ovšem vyvažuje výrazně nižšími vstupními finančními 

investicemi.  
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U násoskové varianty je oběžné kolo turbíny umístěno na dlouhé hřídeli, která je na spodním 

konci uložena na axiálně-radiálním ložisku a na horním konci na ložisku v ložiskovém 

domku turbíny a je spojena spojkou s generátorem. V případě spodního ložiska nastávají 

komplikace s mazáním ložiska, což se dá vyřešit aplikací samomazného ložiska nebo lze 

mazat ložisko vodou. Zde ovšem nastává komplikace s nečistotami a dalšími drobnými 

částicemi, které se mohou ve vodě nacházet, což by mohlo způsobit  narušení a vydírání 

funkčních ploch ložisek. Zejména v podzimním období se objevují problémy se spadaným 

listí, které negativně ovlivňují účinnost turbíny. Problémy se dále mohou objevit s kmitáním 

dlouhého hřídele a hmotnosti generátoru v horní části.    

Přímé spojení s generátorem odstraňuje problém s převodem momentu na mimo umístěný 

generátor. U násoskového provedení je ovšem potřeba počítat s krátkodobým čerpadlovým 

chodem, který je nezbytný k nasátí vody při uvádění turbíny do provozu. Oproti 

přímoproudého provedení odpadá potřeba ventilu, který slouží k odstavení turbíny, jelikož 

u násoskového provedení probíhá odstavení zavzdušněním násosky a tím přerušením 

vodního sloupce vody.    

Použitím asynchronního generátoru, který pracuje v motorickém chodu, může soustrojí plnit 

funkci čerpadla. V případě synchronního generátoru je nezbytné pracovat v součinnosti 

s měničem. Je-li potřeba zpracovávat větší průtok, je záhodno použití paralelně pracujících 

turbín, které na základě aktuálního průtoku lze postupně spouštět či odstavovat, což má za 

následek hospodárnější použití turbín a co možná nejoptimálnější zpracování přitékajícího 

množství vody. Vodní turbíny se navrhují na daný průtok a spád, při výrazně odlišném 

průtoku, by turbína nepracovala ve svém optimu. Pracovala by s velmi nízkou účinností a 

hrozilo by odstavení turbíny. Proto je vždy na zvážení použití více paralelně zařazených 

turbín. 

 

1.4 Funkce savky [12] 

Pojem savka neboli sací trouba se pojí především s turbínami přetlakovými, u rovnotlakých 

turbín je používán výraz odpadní potrubí. U těchto druhů turbín instalování sací trouby 

postrádá na významu, jelikož sací roura využívá principu rozdílu tlaků před turbínou a za ní. 

Savka vodní turbíny má plnit především dvě hlavní funkce: 

1. Funkce odvodu vody z turbíny k využití celkového užitného spádu 

2. Využití kinetické energie média, který opouští vodní turbínu 

Savka využívá rozdílu kinetické energie na výstupu z oběžného kola a kinetické energie na 

výstupu ze savky. Savka ovšem musí na výstupu disponovat kinetickou energii, díky které 

dochází k odvádění vody ze savky do řečiště. Z hlediska nejnižších kinetických ztrát by 

neměla výstupní rychlost ze savky přesáhnout rychlost 1 m.s-1. Sací trouba má zásadní vliv 

na účinnost celého turbosoustrojí. U rychloběžných turbín (mezi které patří vírová turbína) 

je návrh savky extrémně důležitý, protože může zpracovávat až 50 % celkové energie. 

U vírové turbíny, která pracuje na opačném principu jak Kaplanova turbína, jak bylo 

uvedeno výše, tak za oběžným kolem vlivem rotace kapaliny nabývá velké hodnoty složka 

obvodové rychlosti cu , která se ovšem nepodílí na přeměně kinetické energie na energii 

tlakovou. Proto je žádoucí, aby docházelo k usměrnění obvodové rychlosti cu ve prospěch 

meridiální složky rychlosti cm, která se na přeměně již podílí. 
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Transformace kinetické energie kapaliny v tlakovou energii je uskutečněna vlivem 

rozšiřujícího průtočného průřezu savky (ve směru hlavního proudu), čímž dochází 

k postupném snížení rychlosti proudění a k růstu statického tlaku, což vyplývá z Bernoulliho 

rovnice. Vlivem klesající rychlosti proudění také přirozeně klesají ztráty, což má zvlášť u 

násoskového uspořádání významný vliv na účinnost turbíny.    

Při navrhování výstupního kusu sací trouby je potřeba dbát zvýšené pozornosti na velikost 

zanoření této části do řečiště. Za žádných okolností nemůže dojít k vynoření spodní hrany 

sací trouby, protože by v tomto případě nešlo turbínu vůbec zavodnit a tím ji uvést do 

provozu.  

 

1.5 Uvedení a odstavení turbíny v násoskovém uspořádání [5] 

Po uzavření zavzdušňovacího ventilu se soustrojí s násoskou přivede do provozu pomocí 

asynchronního elektrického stroje do sítě a jeho provozu v motorovém režimu. Turbína se 

chová cca 15 sekund jako čerpadlo a zaplní násosku vodou, poté turbína přechází do 

turbínového chodu, kde je elektromotor ve funkci generátoru. Turbína se odstavuje 

zavzdušněním. 

Soustrojí s násoskovým uspořádáním se po zavření zavzdušňovacího ventilu uvádí do 

provozu roztočením asynchronního elektrického stroje v motorovém režimu. Turbína, která 

pracuje, jako čerpadlo pak zaplní násosku a ejekčním působením dojde k odvzdušnění 

násosky, kdy během samotného odvzdušňování dochází u turbíny k samovolnému přechodu 

do turbínového chodu.  

Průběh uvedení turbíny do provozu a odstavování turbíny je znázorněn na obr. 7. Vodorovná 

osa představuje průtok turbíny Q a svislá osa vyjadřuje měrnou energii E. Turbína se při 

rozbíhání nejprve pohybuje v čerpadlové oblasti (záporná hodnota měrné energie E), pracuje 

ve funkci čerpadla. V pracovním bodě 2 turbína dosahuje provozních otáček a měrné energie 

E a dochází k postupnému odvzdušnění násosky a zaplnění vodou. Při konstantních 

asynchronních otáčkách dochází ke snižování měrné energie čerpadlového režimu k nule a 

zvyšuje se vliv násosky. V pracovním bodě 3 čerpadlový režim přechází na režim brzdový. 

Postupně se navyšuje průtok a otáčky, kdy v pracovním bodě 4 se turbína dostává na 

hodnotu průběžných (volnoběžných) otáček, přičemž turbína je zcela odvzdušněna a krouticí 

moment na hřídeli je roven nule. Vtok je tak propojen s výtokem a dochází k vyvolání sacího 

efektu násosky, při němž se zvyšuje průtok a dochází k dosažení nadsynchronních otáček 

turbíny.  
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Obr. 7: Průběh uvedení a odstavení turbíny s násoskou na výstupu z turbíny [5] 

1 – klidový stav; 2 – provozní bod v čerpadlové oblasti; 3 – přechod z čerpadlového do brzdové 

oblasti; 4 – přechod z brzdové do turbínové oblasti; 5 – provozní bod v turbínové oblasti;             

6 – mezní bod snižování otáček; 7 – mezní bod zvyšování otáček 

Propojení vtoku s výtokem s sebou nese výrazné kvalitativní změny tlakových poměru 

v lopatkové mříži. Jedná se o prohození tlakové a podtlakové strany profilu, z hnaného 

oběžného kola (funkce čerpadla) se stává hnací (funkce turbíny). Při dalším nárůstu průtoku 

turbína stále pracuje v turbínovém chodu. Při překročení synchronních otáček vstupuje 

elektrický stroj do generátorového chodu a v pracovním bodě 5 turbína pracuje v plném 

výkonu.  

Aby došlo k bezpečnému odstavení turbíny, je zapotřebí zavzdušnit násosku otevřením 

zavzdušňovacího ventilu a odpojit generátor ze sítě. Otevíráním zavzdušňovacího ventilu 

dochází k zániku násoskového efektu. 

V násosce může obecně vlivem podtlaku dojít k uvolňování vzduchových bublinek. Tyto 

bublinky se při nižších rychlostech proudění mohou hromadit v místě nejnižšího statického 

tlaku (zpravidla nejvyšší místo násosky) a tím zredukovat aktivní průtočný průřez. Při 

provozních stavech, kdy rychlost proudění je vyšší než minimální doporučená rychlost, jsou 

bublinky vzduchu strhávány proudem vody a odstraňovány z násoskového prostoru.   
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2 Experiment 

Smyslem experimentu a celé diplomové práce je zjištění, jak se chová turbína při vertikálním 

přisávání vzduchu. Především jde o zkoumání, jak reaguje turbína v případě přisávání 

různého množství vzduchu a při jakém množství dojde již k odstavení turbíny. V tomto 

případě je to realizováno clonou, která je vložena do zavzdušňovacího systému. Díry ve 

cloně jsou vrtány od nejmenší o průměru díry d = 3mm a postupně převrtávány vzestupně o 

2 mm až do díry o průměru d = 19 mm. Každá varianta je podrobena měřením. Za touto 

clonou je vřazen kulový ventil DN40, která je akčním členem tohoto systému. Při zavřené 

klapce do násosky vzduch neproniká. Při otevírání ventilu do systému již vzduch postupně 

prostupuje.  

   

2.1 Měřící trať 

Měřicí trať je umístěna na Univerzální zkušební stanici v Těžké laboratoři Energetického 

ústavu – Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana, v areálu VUT v Brně – Fakulty 

strojního inženýrství, v objektu C3/207, Brno – Technická 2. 

Na uvedeném schématu (obr. 8) je znázorněna horní nádrž HN obdélníkového tvaru 

s rozměry 4,55 m x 1,45 m, dolní nádrž DN s rozměry 6 m x 3 m, podávací čerpadlo Č 

s frekvenčním měničem a měřenou turbínu spojenou s dynamometrem (tenzometrický 

snímač krouticího momentu) D pro měření krouticího momentu MK a snímač otáček 

oběžného kola pro měření otáček n. Dále je znázorněn průtokoměr Q, měření horní hladiny 

HHN a měření rozdílu hladin v horní a dolní nádrži pomocí diferenčního tlakového snímače 

značeného ve schématu jako Δp.  

 

Obr. 8: Schéma měřící trati  
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2.2 Měřené veličiny 

HHN Hladina v horní nádrži [m] 

∆p Tlaková diference na dnu horní a dolní nádrže  [kPa] 

pHN Tlak na dnu horní nádrže  [kPa] 

Q Průtok [l.s-1] 

MK Krouticí moment [N.m] 

n Otáčky turbíny [min-1] 

pzav1 Tlak v místě přisávání vzduchu (před ventilem) [kPa] 

pzav2 Tlak v místě přisávání vzduchu (za ventilem) [kPa] 

 

2.2.1 Měření spádu 

Spád je určován pomocí ultrazvukového dvousondového hladinoměru hladiny v horní nádrži 

HHN a snímače tlakové diference Δp. 

Ultrazvukový dvousondový hladinoměr hladiny v horní nádrži 

Typ 2MHU 

Série 99 SMART 

Rozsah 2m 

Přesnost ±0,8 % z rozsahu 

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobce ELA Brno 

Ultrazvukové hladinoměry jsou schopny měřit výšku hladiny kapalin i pevných sypkých 

látek. Skládají se z vysílače ultrazvuku, přijímacího měniče vysokofrekvenčních paprsků a 

vyhodnocovací elektroniky. Ultrazvukové hladinoměry jsou založeny na měření časového 

intervalu mezi vysláním impulzu ultrazvukového vlnění a přijetím impulzu po odrazu od 

hladiny. Vyhodnocovací elektronika poté z tohoto časového intervalu vypočte uraženou 

vzdálenost vlny, která se rovná vzdálenosti měřené hladiny od snímače [13]. 

Snímač tlakové diference Δp 

Typ PX 750 – 150 

Rozsah 50kPa 

Přesnost ±0,2 % z rozsahu 

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobní číslo 1692667 

Výrobce OMEGA 
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2.2.2 Regulace průtoku  

Regulace průtoku je pomocí motoru s frekvenčním měničem. Je snahou, aby výška hladiny 

v horní nádrži byla během jednoho měřícího bodu v čase konstantní. Udržení konstantní 

hladiny je možné prostřednictvím regulace podávacího čerpadla. Průtok je měřen pomocí 

magneticko-indukčního průtokoměru s parametry v následující tabulce. 

Typ MQI   

Série 99 SMART 

Světlost / tlak DN 300/PN 16  

Rozsah 0 – 500 l.s-1 

Přesnost ±0,2 % z měřené hodnoty 

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobce ELA Brno  

Magneticko-indukční průtokoměry v dnešní době patří mezi nejpoužívanější typy 

rychlostních průtokoměrů, které využívají Faradayova zákona. Na proudící kapalinu 

s určitou vodivostí lze nahlížet jako na paralelně řazená vodivá vlákna, která procházejí 

určitou rychlostí skrz magnetické pole s indukcí a magnetickým tokem, který je kolmý 

k vektoru rychlosti. Princip funkce je takový, že vysílací elektroda posílá do vodivé kapaliny 

napěťové pulsy, které vyvolají elektromagnetickou indukci na snímací elektrodě. Velikost 

elektromagnetické indukce je poté úměrná velikosti objemového průtoku. Průtokoměry 

disponují zpravidla několika nezávislými elektrickými výstupy pro dálkový přenos a 

zpracování údajů (proudový, napěťový, pulzní, frekvenční výstup). Měření je poté 

zpracováno měřící kartou počítače [13]. 

Mezi výhody u magneticko-indukčních průtokoměru řadíme absenci pohyblivých 

mechanických částí, které by se mohly porouchat či opotřebovat. Dále měření teoreticky 

neovlivňuje tlak, teplota, hustota či složení kapaliny. Lze tedy měřit látky korozivní, 

chemicky agresivní nebo kapaliny, v níž jsou obsaženy pevné částice [13].  

 

2.2.3 Měření krouticího momentu 

Deformační člen je hlavním prvkem tenzometrických snímačů. Ten převádí působení 

měřené síly na deformaci. Přesnost měření závisí především na vlastnostech deformačního 

členu a přesnosti výroby. Deformace tohoto členu snímají tenzometry. Jejich výstup je 

přepočítán na krouticí moment. Materiály pružných členů musí mít minimální teplotní 

koeficient Youngova modulu pružnosti, minimální teplotní roztažnost, malou hysterezi a 

jemnozrnnou homogenní strukturu. Pro výrobu pružného členu se používá například 

antikorozní ocel X5CrNiCuNb1744 [13]. 
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Tenzometrická měrná příruba na měření krouticího momentu Mk  

Typ T10F 

Rozsah 50 N.m  

Přesnost ±0,2 % z rozsahu 

Napěťový výstupní signál ±10V 

Výrobní číslo 1692667 

Výrobce HBM 

 

2.2.4 Měření otáček 

Měření otáček je zajištěno inkrementálním optickým čidlem, které je součástí tenzometrické 

příruby 

Typ T10F 

Rozsah 3000 min-1  

Přesnost ±0,2 % z rozsahu  

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobní číslo 10054 

Výrobce HBM 

 

2.2.5 Měření tlaku 

Tlakový snímač v místě zavzdušnění (před ventilem)  pzavz1  

Typ DMP 331 

Rozsah 2,5 bar abs. 

Přesnost ± 0,35% z rozsahu 

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobce BD SENSORS s. r. o. 

 

Tlakový snímač v místě zavzdušnění (za ventilem)  pzavz2  

Typ DMP 331 

Rozsah 1,6 bar abs. 

Přesnost ± 0,25% z rozsahu 

Proudový výstup 0 – 20 mA 

Výrobce BD SENSORS s. r. o. 
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2.3 Uspořádání turbíny 

Jednotlivé části turbíny jsou znázorněny na obr. 9. 

 

Obr. 9: Vertikální uspořádání turbíny s označením jednotlivých dílů 
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Popis jednotlivých dílů s uvedením základních rozměrů je uveden v následující tabulce. 

Číslo 

pozice 

Dílčí 

pozice 
Díl (rozměry jsou uvedeny v mm) 

1  Horní nádrž s přepadovou hranou 

2 2.1 Vtokový kus (kuželový konfuzor): (Ø200/ Ø240)x110 

 2.2 

Komora oběžného kola se spodním ložiskem a vtokový kus-komora 

oběžného kola s nábojem o vnějším průměru dn = Ø50mm na třech 

radiálních žebrech a s výstelkou pro kluzné ložisko; 2 ks přírub 

DN200 k dílům:  

Lodní šroub D = Ø198,8mm s 25% nábojem dn = Ø50mm 

3  
Kuželový difuzor (Ø200/Ø300) x 580, včetně 1ks příruby DN200 a 

příruby DN300 – s připojovacími rozměry dle dílu (4). 

4  
Litinové koleno s průchozí hřídelí a horním ložiskem: vnitřní 

rozměry (d3): Ø300; výstupní profil (a4xb4): 200x460 

5  
Zkosený průhledný (plexi) kus v kovovém rámu se zavzdušněním: 

vnitřní rozměry (a5xb5): 200 x 460, vč. 2ks přírub dle dílu (4) 

6  
Pravoúhlé koleno: obdélníkový profil (200x460) – dle dílu (5), vč. 2 

ks přírub – dle výstupní příruby dílu (4). 

7  
Přímý potrubní díl: (200x460)x1400, vč. 2 ks přírub dle dílu (6) a 

(8.1) 

8  
Sací trouba – vstupní profil (a7xb7): 200x460; výstupní profil (a8xb8): 

300x640, osová délka: 760 

9  
Nástavec sací trouby: (300x640)x1500, napojený přírubou na díl: 

(8.1). 

10 10.1 
Hřídel turbíny Ø50 (odstupňovaný), uložený ve dvou ložiscích – 

spodní v dílu (2.1) a horní v dílu (4) 

 10.2 Pružná spojka – mezi hřídelí turbíny (10.1) a hřídelí motoru (11) 

11  Regulovatelný pohon turbíny a pohon čerpacího agregátu 

12  Zavzdušnění turbíny: vertikální přívod vzduchu v dílu (5), vč. ventilu 

13  Dolní (zásobní) nádrž 

Na následujícím schématu (obr. 10) je vyobrazen detail dílu 12, tj. detail na geometrické 

uspořádání vertikálního přívodu vzduchu (tento systém je napojen na díl č. 4), který se 

nachází v blízkosti nejvyššího místa násosky. Systém se skládá z clony, na kterou navazuje 

kulový ventil. V systému je také zařazen elektromagnetický ventil, který je během všech 

měření trvale vypnutý, to znamená, že skrz něj vzduch neproudí. V praxi je 

elektromagnetický zavzdušňovací ventil jednou z variant pro samotné zavzdušňování 

turbíny.  
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Ve schématu jsou také naznačeny tlakové odběry. První je umístěn 15 mm za clonou. Tento 

odběr bude sloužit pro určování průtoku vzduchu clonou. Druhý tlakový snímač je 

zabudován v místě, kde již dochází k regeneraci tlaku.  

 

Obr. 10: Detail na systém zavzdušnění  
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3 Průběh měření 

Nejdříve bylo zapotřebí provést veškerou kontrolu a proměření 

jednotlivých částí turbíny. Bylo vycházeno z výzkumné zprávy 

[10], kde je uvedeno uspořádání vírové turbíny. Rozměry 

jednotlivých dílů byly opraveny měřením. Aktualizované 

rozměry jsou uvedeny v příloze A. 

Pro každou díru ve cloně byly provedeny 3 druhy měření: 

1) Měření charakteristiky turbíny bez přisávání vzduchu, 

tzn. ventil je během celého měření v zavřené poloze 

(obr. 11).  

2) Měření charakteristiky turbíny s přisáváním vzduchu, 

tzn. ventil je během celého měření v otevřené poloze 

(obr. 12).  

3) Měření nestacionárních dějů, kdy na začátku je ventil 

v uzavřené poloze a v průběhu měření je otevírána.  

V případě 1) měření probíhalo po dobu 30 s. Nebyla proměřena 

celá charakteristika, proměřeno bylo jen pár bodů především 

pro kontrolu, že celý systém je správně naladěn. 

V případě 2) měření opět probíhalo po dobu 30 s, kdy ventil byl 

již od počátku plně otevřena. Toto měření bylo proveditelné pro 

menší díry ve cloně (do 11 mm). Pro větší díry toto měření 

nebylo možné uskutečnit, jelikož množství přisávaného bylo 

natolik velké, že zamezilo rozběhnutí oběžného kola (pro 

průměr díry 13 mm a vyšší).  

V případě 3) jde o situaci, kdy na začátku je ventil zavřený a 

v průběhu měření dojde k rychlému otevírání ventilu. Tento typ 

měření byl uskutečněn z důvodu zmapování přechodových 

(nestacionárních) dějů, které probíhají při zavzdušnění turbíny. 

Měření bylo zaznamenáno u děr menšího průměru po dobu 90 s 

(konkrétně pro díry o průměru d = 3 mm, 5 mm a 7 mm), u děr 

o větším průměru díry po dobu 180 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 11: Ventil v zavřené 

poloze 

 
Obr. 12: Ventil v otevřené 

poloze 
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3.1 Měření charakteristiky turbíny  

Postup měření pro stanovení charakteristiky se skládá z těchto kroků: 

1) Kontrola funkcí snímačů. 

2) Nastavení hladiny v horní nádrži. 

3) Nastavení otáček turbíny a tím zavodnění savky. 

4) Odvzdušnění měřícího okruhu. 

5) Nastavení měřených otáček turbíny. 

6) Nastavení otáček podávacího čerpadla tak, aby hladina v horní nádrži byla konstantní. 

7) Vlastní měření nastaveného bodu.  

8) Pokračovaní v bodě 5 dokud nedojde ke změření všech požadovaných otáček turbíny. 

V kroku 1 se jedná především o kontrolu zapnutí všech zařízení, programů a v případě 

tlakových snímačů je nutné je v tomto kroku odvzdušnit. 

V kroku 2 jde o nastavení hladiny vody v horní nádrží pomocí podávacího čerpadla 

s frekvenčním měničem. 

V kroku 3 dochází k nastavení otáček turbíny, kdy turbína nejdříve pracuje v čerpadlovém 

režimu a dochází k zavodnění násosky. 

V kroku 5 jsou nastaveny otáčky na požadovanou hodnotu prostřednictvím elektromotoru. 

Krok měření otáček je přibližně 100 min-1, otáčky jsou proměřovány až do průběžných 

otáček, kdy měřený moment je roven nule. Během měření je snahou udržovat konstantní 

hladinu v horní nádrži (krok 6), aby nedocházelo k výrazné změně spádu a aby se měřený 

průtok co nejvíce shodoval s průtokem turbínou.  

V kroku 7 již dochází k samotnému měření nastaveného bodu. Měření bodu probíhá po dobu 

30 sekund vzorkovací frekvencí 10 Hz. Poté se pokračuje zpět do kroku 5 nastavení otáček, 

až dojde k proměření všech požadovaných otáček.  

Elektrické signály snímačů jsou zpracovány měřící kartou PCL 812-PG. Počítač je vybaven 

měřícím sw pro měření energetických a kavitačních charakteristik hydraulických zařízení.  

Po proměření všech požadovaných bodů jsou měřené veličiny přepočteny na jednotkové 

parametry pomocí programu MS Excel. Jedná se parametry: 

 jednotkové otáčky n11 

 jednotkový průtok Q11 

 jednotkový moment M11 

 jednotkový výkon P11 
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3.1.1 Jednotkové parametry (podobnostní kritéria)  

Jednotkové parametry lze získat, pokud jsou hodnoty měřené turbíny přepočteny na turbínu 

o spádu H = 1 m a s průměrem oběžného kola D = 1 m. Tyto jednotkové parametry 

charakterizují určitý druh turbíny, a proto se mohou graficky znázorňovat vlastnosti různých 

druhů turbín. 

Jednotkové otáčky n11 : 

 
n11 =

n ∙ D

√H
 (3.1) 

kde: n11 Jednotkové otáčky turbíny [min-1] 

 n Měřené otáčky turbíny [min-1] 

 D Průměr oběžného kola [m] 

 H Spád na turbínu [m] 

Jednotkový průtok Q11 : 

 
Q11 =

Qt

D2 ∙ √H
 (3.2) 

kde: Q11 Jednotkový průtok turbínou [m3.s-1] 

 Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

       

Závislost jednotkové průtoku na jednotkových otáčkách pro případ bez přisávání vzduchu 

a s přisáváním vzduchu o různém průměru díry ve cloně je uveden na následujícím grafu 

(obr. 13).  

 

Obr. 13: Závislost jednotkového průtoku na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve 

cloně 
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Z grafu je patrné, že při nižších jednotkových otáčkách je rozdíl jednotkového průtoku 

v závislosti na velikosti díry poměrně značný. S rostoucími jednotkovými otáčkami se tento 

rozdíl zmenšuje. 

 

Jednotkový moment M11 : 

 
M11 =

MK

D3 ∙ H
 (3.3) 

kde: M11 Jednotkový moment  [N.m] 

 MK Měřený krouticí moment [N.m] 

 D Průměr oběžného kola [m] 

 H Spád na turbínu [m] 

Závislost jednotkové momentu na jednotkových otáčkách pro případ bez přisávání vzduchu 

a s přisáváním vzduchu o různém průměru díry ve cloně je uveden na následujícím grafu 

(obr. 14).  

 

Obr. 14: Závislost jednotkového momentu na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve 

cloně 

Graf ukazuje, že pro díry do průměru 11 mm je trend závislosti jednotkového momentu na 

jednotkových otáčkách velmi podobný. Od díry 13 mm se výrazně zmenšuje pásmo, kdy 

stroj pracuje v turbínovém režimu. V případě díry o průměru 19 mm již turbína pracuje pro 

všechny měřené otáčky v režimu turbínového čerpání.  
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Jednotkový výkon P11 : 

 
P11 =

P

D2 ∙ √H3
=

ρ ∙ g ∙ H ∙ Qt ∙ η

D2 ∙ √H3
 (3.4) 

kde: P11 Jednotkový výkon turbíny [W] 

 P Výkon turbíny [W] 

 D Průměr oběžného kola [m] 

 H Spád na turbínu [m] 

 

 

Obr. 15: Závislost jednotkového výkonu na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve 

cloně 
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3.2 Hydraulická účinnost stroje  

Pro určení účinnostní charakteristiky turbíny byla využita data naměřená v předchozí 

kapitole. Jedná se o závislost účinnosti na jednotkových otáčkách. Účinnost je definovaná 

dle následující vztahu. 

 
η =

Mk ∙ ω

Pt
∙ 100 =

Mk ∙ 2 ∙ π ∙ n

ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H
∙ 100 (3.5) 

kde: Mk Měřený krouticí moment [N.m] 

 ω Úhlová rychlost [rad.s-1] 

 Pt Maximální teoretický výkon stroje [W] 

 n Měřené otáčky turbíny [s-1] 

 ρ Hustota kapaliny [kg.m-3] 

 Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

 H Spád na turbínu [m] 

 

Na grafu (obr. 16) je znázorněna závislost účinnosti na jednotkových otáčkách v závislosti 

na průměry díry ve cloně. Se zvětšující se dírou ve clonce se zmenšuje pásmo jednotkových 

otáček, kdy stroj pracuje v turbínovém režimu.   

 

Obr. 16: Závislost účinnosti na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve cloně 

Krouticí moment MK a otáčky oběžného kola turbíny n jsou přímo měřeny. Průtok turbínou 

Qt a spád H jsou vypočteny dle vztahů (3.6) a (3.7). 
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3.2.1 Výpočet průtoku turbínou 

Průtok je stanoven indukčním průtokoměrem a je korigován o změnu hladiny v horní nádrži 

v průběhu měření jednoho měřeného bodu. To jest za čas 30 s.  

 Qt = Q −
HHN2 − HHN1

∆t
∙ SHN (3.6) 

kde: Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

 Q Měřený průtok  [m3.s-1] 

 HHN2 Hladina v horní nádrži na konci měření 

(průměr za posledních 5 s) 
[m] 

 HHN1 Hladina v horní nádrži na začátku měření  

(průměr za prvních 5 s) 
[m] 

 SHN Plocha volné hladiny horní nádrže [m2] 

 Δt Doba měření [s] 

 

3.2.2 Spád turbíny 

Spád turbíny je definován dle následujícího vztahu: 

 H =
∆p

ρ ∙ g
−

Qt
2

2 ∙ g ∙ S9
2 (3.7) 

kde: H Spád na turbínu [m] 

 ρ Hustota kapaliny [kg.m-3] 

 Δp Tlakový rozdíl na dnu horní a dolní nádrže [Pa] 

 Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

 g Gravitační zrychlení [m.s-2] 

 S9 Výstupní plocha ze savky  [m2] 
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4 Stanovení tlaku v místě přisávání (výpočet) 

Stanovení tlaku v zavzdušnění při stacionárním proudění bez přisávání vzduchu lze 

matematicky vyřešit dvěma způsoby. Jednou z nich je stanovit Bernoulliho rovnici mezi 

místy A (hladina horní nádrže) a zv (místo přisávání vzduchu). Tato cesta ovšem naráží na 

několik problému. Především by bylo obtížné stanovit měrnou energii oběžného kola a 

ztrátovou energii rotujícího hřídele a žeber. Schůdnější cestou se zdá být stanovení 

Bernoulliho rovnice mezi místy zv a B (hladina dolní nádrže), která má tvar:  

 pzv

ρ
+

vzv
2

2
+ g ∙ (H2+HB) =

pB

ρ
+

vB
2

2
+ Yz zv,B  (4.1) 

Rychlost změny hladiny v místě B považujeme za zanedbatelnou, tj.  vB = 0, absolutní tlak 

na hladině horní nádrže (místo B) je atmosférický, tj. pB = pa.  Na základě těchto 

předpokladů a osamostatněním členu pzv na levou stranu rovnice dostaneme: 

 
pzv = pa − ρ ∙ (

vzv
2

2
+ g ∙ (H2+HB) − Yz zv,B) (4.2) 

kde: pzv Absolutní tlak v místě zavzdušňovacího ventilu [Pa] 

 vzv Rychlost proudění v místě přisávání vzduchu [m.s-1] 

 H2 Vzdálenost od hladiny HN do místa zavzdušnění [m] 

 HB Rozdíl hladiny horní a dolní nádrže [m] 

 pB Absolutní tlak v místě B (hladina horní nádrže) [Pa] 

 Yz zv,B Ztrátová měrná energie mezi body zv a B [J.kg-1] 

 pa Atmosférický tlak [Pa] 

Pro stanovení rychlosti v místě přisávání vzduchu lze využít vztah: 

 
vzv =

Qt

S4
 (4.3) 

 

kde: Qt Průtok turbínou [Pa] 

 S4 Průtočný průřez v místě přisávání vzduchu  [m2] 

 vzv Rychlost proudění v místě přisávání vzduchu [m.s-1] 

Tlak pa je atmosférický. Výšky H2 a HB jsou určovány přímo z geometrického uspořádání 

samotné turbíny. Jako problematické se zdá být určení ztrátového členu Yz zv,B. Určení tohoto 

členu je věnována následující kapitola. 
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4.1 Výpočet ztrát [2], [4]  

Při proudění reálných tekutin vznikají vlivem viskozity hydraulické odpory, tzn. síly, 

působící proti pohybu částic tekutiny. Kvantifikování hydraulických odporů není 

jednoduchý proces. Exaktně jej lze řešit jen pro jednoduché případy laminárního proudění. 

Pro turbulentní režim je vyžadováno výpočty řešit dle poloempirických metod.  

Při provozu turbíny je ztrátová energie Yz velmi citlivá na zvýšení či snížení rychlosti 

proudění v turbínovém prostoru. Ztrátová energie narůstá s druhou mocninou rychlosti 

proudění. Schéma jednotlivých úseků a příslušné ztrátový součinitelé jsou naznačeny na obr. 

17. 

         

 

 Obr. 17: Ztrátový součinitelé v jednotlivých úsecích turbíny   
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Celková ztráta v systému je určena tzv. principem superpozice dílčích ztrát, tzn., že celkové 

ztráty jsou dány součtem nezávisle stanovených ztrátových součinitelů. Tento přístup pro 

výpočet hydraulických ztrát je aplikovatelný za jistých předpokladů. Mimo jiné je třeba 

předpokládat, že během měřeného stavu jsou výkony a příkony strojů v provozu na stejném 

přivaděči konstantní (P = konst.).  

V případě dlouhého přímého potrubí, ve kterém nedochází k narušování proudění, je jeden 

z příkladů, kdy lze stanovit jednoznačný vztah mezi třecími silami a hydraulickými ztrátami. 

Pokud se ovšem v systému objeví singularita (např. koleno, difuzor), pak je bezprostředně 

za singularitou tento vztah narušen a k vyrovnání dojde až za určitou vzdáleností za ní. Tato 

vzdálenost se nazývá rozběhová dráha, kde intenzita turbulence a rychlostní pole odpovídá 

Reynoldsovu číslu a relativní drsnosti. 

Skutečné ztráty, které jsou určené experimentem na modelu či díle, dosahují zpravidla 

nižších hodnot s porovnáním teoreticky vypočtené principem superpozice ztrát, proto jsou 

výsledky výpočtů na straně větší bezpečnosti.   

Ztrátovou energii lze obecně vypočíst pomocí následujícího vztahu: 

 
YZ =

Qt
2

2 ∙ S2
∙ ξ (4.4) 

kde: YZ Ztrátová měrná energie [J.kg-1] 

 Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

 S Plocha průtočného průřezu v daném úseku [m2] 

 ξ Ztrátový součinitel [-] 

 

Principem superpozice lze ztrátovou energii sumačně vyjádřit jako: 

 
Yz zv,B = ∑

vi
2

2
∙ ξi

i

= ∑
Q𝑡

2

2 ∙ Si
2 ∙ ξi

i

 (4.5) 

kde:    ξi Ztrátový součinitel v i-tém úseku savky [Pa] 

 Qt Průtok turbínou [m3.s-1] 

 Si
  Průtočný průřez v i-tém úseku savky [m.s-1] 

Součinitel tření λ je určován dle vztahu podle Al´tšula za předpokladu turbulentního 

proudění v přechodové oblasti, to znamená λ = f (Re, kr) 

 
λ = [−1,8 ∙ log (

kr

10
+

7

Re
)]

−2

 (4.6) 

kde: λ Součinitel tření [-] 

 kr Relativní drsnost povrchu [-] 

 Re Reynoldsovo číslo [-] 
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Relativní drsnost je vypočtena dle vztahu:  

 
kr =

k

dh
 (4.7) 

kde: k absolutní drsnost povrchu [m] 

 dh hydraulický průměr [m] 

Dle [2] je uvažováno s absolutní drsností povrchu vnitřních stěn savky na základě typu a 

stáří materiálu a jednotně vyčíslena na hodnotu k = 0,5mm. 

Reynoldsovo číslo má dvě významné funkce:  

1. Jeho hodnota charakterizuje daný proud a podle něho je možno soudit na příslušný režim 

proudění.  

2. Umožňuje určit, zda dva vyšetřované proudy jsou si podobné.  

Přičemž Reynoldsovo číslo lze obecně vyjádřit (pro kruhové i nekruhové průřezy) vztahem:  

 
Re =

v ∙ dh

ν
=

Q ∙ dh

ν ∙ S
 (4.8) 

kde: Re Reynoldsovo číslo [-] 

 Q Měřený průtok [m3.s-1] 

 dh Hydraulický průměr [m] 

 ν Kinematická viskozita [m2.s-1] 

 S Plocha průtočného průřezu [m2] 

V následující tabulce (tab. 1) jsou uvedeny rozměry průtočných průřezů v jednotlivých 

úsecích turbíny. Z těchto rozměrů jsou následně vypočteny obsahy průtočných průřezů.  

číslo 

úseku 

d [m] 

a, b [m] 
Vztah pro výpočet plochy Si 

plocha Si 

[m2] 

kruhový průřez 

0 d0 = 0,24 S0 =
π ∙ d0

2

4
 0,04524 

0-1 d0−1 = 0,22 S0−1 =
π ∙ d0−1

2

4
 0,03739 

1 d1 = 0,2 S1 =
π ∙ d1

2

4
 0,03142 

2 
d2 = 0,2 

dH = 0,05 
S2 =

π ∙ (d2
2 − dH

2 )

4
 0,02945 

2-3 
d2−3 = 0,25 

dH = 0,05 
S2−3 =

π ∙ (d2−3
2 − dH

2 )

4
 0,04330 

3 d3 = 0,3 S3 =
π ∙ d3

2

4
 0,07069 
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obdélníkový průřez 

4 
a4 = 0,2 

b4 = 0,46 
S4 = a4 ∙ b4 0,092 

5 
a5 = 0,2 

b5 = 0,46 
S5 = a5 ∙ b5 0,092 

6 
a6 = 0,2 

b6 = 0,46 
S6 = a6 ∙ b6 0,092 

7 
a7 = 0,2 

b7 = 0,46 
S7 = a7 ∙ b7 0,092 

7-8 
a7−8 = 0,25 

b7−8 = 0,55 
S7−8 = a7−8 ∙ b7−8 0,142 

8 
a8 = 0,3 

b8 = 0,64 
S8 = a8 ∙ b8 0,192 

9 
a9 = 0,3 

b9 = 0,64 
S9 = a9 ∙ b9 0,192 

 Tab. 1 Určení průtočných průřezů v jednotlivých úsecích násosky  

4.2 Stanovení ztrátové energie v jednotlivých úsecích 

Šikmý kus se zavzdušněním (tj. 4´-5) – je zde uvažováno pouze s délkovou ztrátou, jelikož 

vliv místní ztráty na celkové ztrátě je vlivem nízkého odbočení proudu (7 %) zanedbatelný.  

 
YZ,4´−5 = ξ4´−5 ∙

Qt
2

2 ∙ S4−5
2  (4.9) 

 

 
ξ4´−5 = ξL4´−5 = λ ∙

L4´−5

dh,4−5
 (4.10) 

Koleno (5-6) – tvar průřezu v tomto koleni se nemění, je stále obdélníkový. Vzhledem k 

nízké rychlosti proudění vody v těchto místech je ztráta poměrně nízká. 

 
YZ,5−6 = ξ5−6 ∙

Qt
2

2 ∙ S5−6
2  (4.11) 

V koleni se projevuje místní ztráta, kde její ztrátový součinitel má tvar: 

 
ξ5−6 = ξm5−6 = f1(γ) ∙ f2 (

R

dh,5
) ∙ f3 (

a5

b5
) (4.12) 

Opravné koeficienty jsou získány z [10], kde jsou tabelizovány. Úhel γ je úhel odbočení a 

má hodnotu 90°, R/d je křivost oblouku a poměr a/b vyjadřuje poměr stran obdélníku. 

Konkrétním dosazením do vztahu dostaneme: 
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 ξ5−6 = 1 ∙ 0,35 ∙ 0,8 = 0,28 
 

Přímý kus (6-7) – v potrubí o délce L6−7, se uplatňuje ztráta třením o její stěnu. Jedná se 

tedy o ztrátu délkovou.  

 
YZ,6−7 = ξ6−7 ∙

Qt
2

2 ∙ S6−7
2  (4.13) 

Kde součinitel délkové ztráty nabývá tvaru: 

 
ξ6−7 = ξL6−7 = λ ∙

L6−7

dh,6−7
 (4.14) 

Difuzor (7-8) – je to poslední díl savky, kde končí přeměna kinetické energie na tlakovou. 

Jedná se o difuzor obdélníkového průřezu s rozšířením v obou rovinách. 

Kromě ztrát třením vznikají v difuzoru také ztráty rozšířením průřezu. Zdrojem ztrát je 

zvýšená turbulence, pulsace proudu u stěn a oddělování vírů, po němž následuje odtržení 

celé mezní vrstvy. Rozšíření difuzoru by mělo mít plynulý přechod, aby byla zachována 

plynulost proudnic a aby nedošlo ke vzniku druhotného proudění či odtržení proudu od 

stěny. To by mohlo vést ke znatelnému nárůstu ztrátové energie. V potrubí s obdélníkovým 

průřezem dochází k odtržení proudu v případě rozevření difuzoru větším než 10° [4].  

Ztráty třením v kuželovém rozšíření je možno vyčíslit, nahradíme-li plášť komolého kužele 

o krajních poloměrech d7 a d8 válcem téže délky L, jehož průměr bude: 

 

dh,7−8 = √
4 ∙ (dh,8 − dh,7) ∙ dh,8

4 ∙ dh,7
4

dh,8
4 − dh,7

4

5

 (4.15) 

kde: dh,7−8 Hydraulický průměr difuzoru  [m] 

 dh,8 Hydraulický průměr výstupního průřezu difuzoru [m] 

 dh,7 Hydraulický průměr vstupního průřezu difuzoru [m] 

Kde průměry dh,7−8, dh,7 a dh,8  jsou tzv. hydraulické průměry. Jedná se o přepočet 

čtvercového resp. obdélníkového průřezu potrubí na ekvivalentní kruhový průřez, kde vztah 

pro dh,7 lze vyjádřit jako: 

 
dh,7 =

4 ∙ S7

O7
=

4 ∙ a7 ∙ b7

2 ∙ (a7 + b7)
 (4.16) 

kde: S7 Obsah průtočného průřezu na hranici 7 [m2] 

 O7 Omočený obvod průtočného průřezu na hranici 7 [m] 

 
dh,7 =

4 ∙ 0,2 ∙ 0,46

2 ∙ (0,2 + 0,46)
= 0,27879 m  
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A pro  dh,8 platí analogicky: 

 
dh,8 =

4 ∙ S8

O8
=

4 ∙ a8 ∙ b8

2 ∙ (a8 + b8)
 (4.17) 

 

dh,8 =
4 ∙ 0,3 ∙ 0,64

2 ∙ (0,3 + 0,64)
= 0,40851 m 

 

A poté dosazením do rovnice (4.15) konečně dostaneme: 

 

dh,7−8 = √
4 ∙ (0,40851 − 0,27879 ) ∙ 0,408514 ∙ 0,278794

0,408514 − 0,278794

5

= 0,33149m 

 
YZ,7−8 = ξ7−8 ∙

Qt
2

2 ∙ S7−8
2  (4.18) 

 

 

ξ7−8 =
λ

16
∙ (

1

sin
δ
2

+
1

sin
ϑ
2

) ∙
(

S8

S7
)

2

− 1

(
S8

S7
)

2  (4.19) 

Kde: δ Vrcholový úhel difuzoru v jedné rovině [°] 

 ϑ Vrcholový úhel difuzoru v druhé rovině [°] 

 

Přímý kus (8-9) – je to poslední díl savky, kde lze uvažovat pouze délkové ztráty. 

Délkovou ztrátu lze vypočítat dle vztahu: 

 
YZ,8−9 = ξL,8−9 ∙

Qt
2

2 ∙ S8
2 (4.20) 

kde součinitel délkové ztráty lze vyjádřit jako:  

 
ξL,8−9 = λ ∙

L8−9

dh,8−9
 (4.21) 

Kde průměr dh,8−9 je opět tzv. hydraulický průměr. Jedná se o přepočet čtvercového resp. 

obdélníkového průřezu potrubí na ekvivalentní kruhový průřez.  
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Vypočítá se pomocí rovnice: 

 
dh,8−9 = dh,8 =

4 ∙ S8

O8
 (4.22) 

Dosazením do vztahu dostaneme:  

 
dh,8−9 =

4 ∙ a8 ∙ b8

2 ∙ (a8 + b8)
=

2 ∙ 0,3 ∙ 0,64

(0,3 + 0,64)
= 0,40851 m  

Výstup (9) – kinetickou energii nelze přeměnit na energii tlakovou do plné míry, jelikož 

voda z turbíny musí odtékat. Pro systém je tato zbytková kinetická energie ztrátou. Výstupní 

průřez je proto navrhován tak, aby v optimálním stavu výstupní rychlost vody ze savky 

dosahovala maximálně 1 m.s-1. 

Hodnota výtokové ztráty záleží na tom, jestli médium vytéká pod hladinu nádrže či do volna, 

na délce potrubí a taktéž na úpravě potrubí v místě výtoku (kupříkladu rozšířením). 

V případě modelu se jedná o výtok do nádrže. Pro potrubí ústící do velké nádrže s klidnou 

hladinou dochází k přeměně kinetické energie v teplo ve vznikajících vírech a válcích. 

Velikost kinetické energie na výstupu ze savky je dána rychlostní výškou, tzn. ξm,výstup = 1     

 
YZ,výstup = ξm,výstup ∙

Qt
2

2 ∙ S9
2 (4.23) 

 

4.3 Porovnání výpočtu a experimentu 

Následující dva grafy ukazují srovnání mezi teoretickým vyjádřením absolutního statického 

tlaku a naměřeným absolutním statickým tlakem tlakovým snímačem v místě přisávání 

vzduchu (za ventilem), v případě, kdy ventil je v průběhu měření v zavřené poloze. Měření 

byla provedena pro dva spády. Na grafu (obr. 14) je vyobrazeno toto srovnání pro spád            

H = 2,1 m a na grafu (obr. 19) pro spád H = 3,5 m. 

 

Obr. 18: Srovnání měřeného a vypočítaného tlaku v místě přisávání vzduchu při zavřené 

klapce (spád H = 2,1 m) 
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Obr. 19: Srovnání měřeného a vypočítaného tlaku v místě přisávání vzduchu při zavřené 

klapce (spád H = 3,5 m) 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že s přihlédnutím na nejistotu měření tlakového snímače 

v místě přisávání vzduchu (upzav1 = 850 Pa, jak bude pojednáno v kapitole 5.2) se experiment 

shoduje s matematickým modelem, z čehož lze usuzovat, že geometricky uspořádání turbíny 

s kterým je počítáno odpovídá skutečnosti.  

 

4.4 Stanovení průběžných otáček [14] 

Dojde-li k výpadku elektrické sítě, turbína se roztáčí do tzv. průběžných otáček. Průběžné 

otáčky jsou nejvyšší otáčky, kdy není turbína zatížená, tzn., nedochází k odebírání energie.  

Norma zavádí dva druhy průběžných otáček: 

1) Průběžné otáčky turbíny – nejvyšší otáčky, které dosahuje nezatížená turbína bez 

spojení s generátorem. 

2) Průběžné otáčky soustrojí – nejvyšší otáčky, které dosahuje turbína se spojením 

s generátorem, kdy turbína nedodává výkon. 

Když pracuje turbína při průběžných otáček, dochází ke značnému namáhání rotoru turbíny 

vlivem významného nárůstu odstředivých sil. U vírového turbíny vlivem nízké setrvačnosti 

dochází při výpadku proudu generátoru k velmi rychlému přechodu do průběžných otáček. 

Hodnoty průběžných otáček jsou klíčové pro pevnostní a dynamické výpočty celkového 

konstrukčního řešení, především pro návrh rotoru, ložisek a dalších prvků turbíny. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty průběžných otáček v závislosti na průměru díry 

ve cloně, které byly naměřeny na jednotlivých clonách (hodnoty vychází z grafu na obr. 16.) 

Průměr díry [mm] - 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Průběžné otáčky [min-1] 416,8 416,2 412,5 405,4 397,8 389,5 360,9 308,7 247,4 - 
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5 Stanoveni nejistot měření 

Počítané dle normy ČSN ISO 17025 [15].  

5.1 Nejistota typu A 

Nejistota typu A je určována statisticky z naměřených dat. Je definována jako rozšířená 

nejistota střední hodnoty přímo měřených veličin. Lze ji vypočíst dle vztahu:  

 

uA(x) = √
∑ (xi − x̅n

i=1 )2

n ∙ (n − 1)
 (5.1) 

Nejistota typu A není uvažována z důvodu zanedbatelné velikosti vůči nejistotě typu B. 

 

5.2 Nejistota typu B 

Nejistota typu B není založena na statistickém přístupu. Určuje se dle všech dostupných 

informací, jako například údajích získané při kalibraci nebo přímo z údajů výrobce měřící 

techniky. Je počítána pouze rozšířená nejistota typu B se zanedbáním nejistoty AD 

převodníku.  

 

5.2.1 Nejistota typu B pro účinnost 

Vyjdeme ze vztahu pro výpočet účinnosti, tj. z rovnice (3.5). Při výpočtu nejistoty účinnosti 

musíme určit také nejistoty pro Mk, Qt, n a H.  

Určení nejistoty účinnosti: 

 uBη = √(
∂η

∂MK
∙ uBMK

)
2

+ (
∂η

∂Qt
∙ uBQt

)
2

+ (
∂η

∂H
∙ uBH)

2

+ (
∂η

∂n
∙ uBn)

2

∙ 100 (5.2) 

Nyní jsou uvedeny konkrétní parciální derivace, které se objevují ve vztahu (5.2). 

∂η

∂MK
=

∂ (
Mk ∙ 2 ∙ π ∙ n
ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H )

∂Mk
=

2 ∙ π ∙ n

ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H
 

∂η

∂Qt
=

∂ (
Mk ∙ 2 ∙ π ∙ n
ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H )

∂Qt
= −

MK ∙ 2 ∙ π ∙ n

ρ ∙ Qt
2 ∙ g ∙ H

 

∂η

∂H
=

∂ (
Mk ∙ 2 ∙ π ∙ n
ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H )

∂H
= −

MK ∙ 2 ∙ π ∙ n

ρ ∙ Qt
 ∙ g ∙ H2

 

∂η

∂n
=

∂ (
Mk ∙ 2 ∙ π ∙ n
ρ ∙ Qt ∙ g ∙ H )

∂n
=

MK ∙ 2 ∙ π

ρ ∙ Qt
 ∙ g ∙ H 
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Dosazením výše vyjádřených parciálních derivací do rovnice (5.2) a posléze vydělením 

rovnice účinnosti η, dostáváme zjednodušený tvar pro výpočet nejistoty měření typu B pro 

účinnost: 

uBη

η
= √(

uBMK

MK
)

2

+ (
uBQt

Qt
)

2

+ (
uBH

H
)

2

+ (
uBn

n
)

2

∙ 100 (5.3) 

kde: uBη Rozšířená nejistota typu B pro účinnost [-] 

 uBMK
 Rozšířená nejistota typu B pro krouticí moment [N.m] 

 uBQt
 Rozšířená nejistota typu B pro průtok turbínou [m3.s-1] 

 uBn Rozšířená nejistota typu B pro otáčky [s-1] 

Pro stanovení celkové nejistoty typu B pro účinnost musíme nejprve spočíst dílčí nejistoty 

pro krouticí moment, průtok, spád a otáčky. Ty se určí následovně: 

 

5.2.2 Nejistota typu B pro krouticí moment Mk 

Rozšířená nejistota krouticího momentu uBMK
 vychází z třídy přesnosti snímače. Je počítána 

z rozsahu měřícího snímače. 

 uBMK
= Tp ∙ MKMAX = 0,002 ∙ 50 = 0,1 N. m (5.4) 

kde: Tp Třída přesnosti snímače [-] 

 MKMAX Rozsah snímače [N.m] 

 

5.2.3 Nejistota typu B pro průtok turbínou Qt  

Rozšířenou nejistotu typu B pro průtok turbínou při zanedbání nejistoty měření výšky 

hladiny v horní nádrži lze vyjádřit následující rovnicí:  

 uBQt
= Tp ∙ Qt = 0,002 ∙ Q (5.5) 

kde: Qt Měřená hodnota průtoku [m3.s-1] 

 Tp Třída přesnosti snímače [-] 

   

5.2.4 Nejistota typu B pro spád H 

Vyjdeme ze vztahu pro spád definovaný dle rovnice (3.7) 

 

uBH = √(
∂H

∂Δp
∙ uBΔp)

2

+ (
∂H

∂Qt
∙ uBQt

)
2

∙ 100 (5.6) 

kde: uBΔp Rozšířená nejistota typu B pro diferenci tlaků [Pa] 

 uBQt Rozšířená nejistota typu B pro průtok [m3.s-1] 
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∂H

∂Δp
=

∂ (
Δp

ρ ∙ g −
Qt

2

2 ∙ g ∙ S9
2)

∂Δp
=

1

ρ ∙ g
 

∂H

∂Qt
=

∂ (
Δp

ρ ∙ g −
Qt

2

2 ∙ g ∙ S9
2)

∂Qt
= −

Qt

g ∙ S9
2
 

 

Po dosazení do rovnice (5.6) platí: 

 

 

 

uBH = √(
1

ρ ∙ g
∙ uBΔp)

2

+ (−
Qt

g ∙ S9
2 ∙ uBQt

)

2

∙ 100 (5.7) 

kde: uBΔp Rozšířená nejistota typu B pro diferenci tlaků [Pa] 

 uBQt
 Rozšířená nejistota typu B pro průtok [m3.s-1] 

 

5.2.5 Nejistota typu B pro diferenční tlak pBΔp 

Nejistotu průtoku uBQt
 lze vypočítat dle vztahu (5.6). Nejistota diferenčního tlaku uBΔp 

vyjádříme jako: 

 uBΔp = Tp ∙ ∆pMAX = 0,002 ∙ 50000 = 100 Pa (5.8) 

kde: ∆pMAX Rozsah snímače [Pa] 

 Tp Třída přesnosti snímače [-] 

 

5.2.6 Nejistota typu B pro otáčky n 

 
uBn = Tp ∙ nMAX = 0,002 ∙

3000

60
= 0,1 s−1 (5.9) 

 kde: nMAX Rozsah snímače [m3.s-1] 

 Tp Třída přesnosti snímače [-] 

 

5.2.7 Nejistota typu B pro snímač tlaku pzav1 

 uBpzav1
= Tp ∙ pzav1MAX = 0,0035 ∙ 250000 = 850 Pa (5.10) 

kde: pzav1MAX Rozsah snímače [Pa] 

 Tp Třída přesnosti snímače [-] 
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6 Matematický model pro nestacionární provoz [16] 

Je uvažován matematický model, který je uveden v [16]. 

Doposud byly řešeny případy pro stacionární proudění, u nichž provozní podmínky nejsou 

závislé na čase. Jestliže se provozní podmínky mění v závislosti na čase, např. otevírání 

řídící armatury. V případě této diplomové práce jde o problematiku otevření ventilu, kdy 

dochází k přechodnému nestacionárnímu (neustálenému) proudění tekutiny.  

 

 

Obr. 20: Uvažovaný matematický model pro nestacionární děj  
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Matematický model (obr. 20) zavádí několik předpokladů. Jak vodu, tak i vzduch 

považujeme za nestlačitelné médium. Do místa přisávání vzduchu se objevuje proudění 

pouze vody bez přisávaného vzduchu, tzn. hustota v tomto objemu je rovna hustotě vody ρ1, 

za touto hranicí je počítáno se směsí vody a vzduchu o hustotě ρ3. Hustota směsi ρ3 se 

v průběhu nestacionárního děje vlivem přisávání vzduchu v čase mění.  

Následující rovnice vyjadřuje zákon zachování hmotnosti v objemu V2 (obr. 20) :  

 
V2 ∙

dρ3

dt
= (Q1 ∙ ρ1 + Qvz ∙ ρvz − Q3 ∙ ρ3) (6.1) 

Osamostatněním členu dρ3 dostaneme vztah pro přírůstek hustoty směsi: 

 
dρ3 =

Q1 ∙ ρ1 + Qvz ∙ ρvz − Q3 ∙ ρ3

V2
dt (6.2) 

kde: V2 Objem násosky od místa přisávání do výstupu z násosky [m3] 

 Q1 Průtok vody [m3.s-1] 

 ρ1 Hustota vody [kg.m-3] 

 Qvz Průtok vzduchu [m3.s-1] 

 ρvz Hustota vzduchu [kg.m-3] 

 Q3 Průtok směsi vody se vzduchem [m3.s-1] 

 dρ3 Elementární přírůstek (úbytek) hustoty směsi [kg.m-3] 

 dt Elementární přírůstek času [s] 

Tato rovnice říká, že v objemu V2 dojde za čas dt ke změně hustoty směsi vody se vzduchem 

dρ3 v závislosti na hmotnostním průtoku média přitékající do objemu V2 a hmotnostního 

průtoku média odtékající z objemu V2. V našem případě je přitékajícím médiem voda o 

hustotě ρ1 a průtoku Q1 a vzduch o hustotě ρvz a průtoku Qvz. Odtékajícím médiem je směs 

vody se vzduchem o hustotě ρ3 a průtoku Q3. 

Nyní je zapotřebí vyjádřit vztahy pro neznámé členy na pravé straně rovnice. Před otevřením 

ventilu turbínou protéká voda o průtoku Q1 a hustotě ρ1, jakmile dojde k otevření ventilu a 

k přisávání vzduchu s průtokem Qvz a hustotou vzduchu ρvz, tak od místa přisávání 

uvažujeme o proudění směsi vody se vzduchem s průtokem Q3 a hustotou ρ3. Průtok Q3 je 

počítán dle vztahu: 

 Q3 = Q1 + Qvz (6.3) 

Průtok vzduchu Qvz, který je přisáván při otevírání ventil, je řešen dle vztahu: 

 

Qvz =
KV

36000
∙ √

pa − p21

ρvz
 (6.4) 

kde: KV Průtokový součinitel [m3.hod-1] 

 p21 Tlak od vody působící v místě přisávání vzduchu [Pa] 
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Tlak vody p21 působící v místě přisávání vzduchu je řešen dle rovnice: 

 p21 = pa − (Hpř + H2) ∙ g ∙ ρ1 (6.5) 

kde: p21 Tlak vody působící v místě přisávání [Pa] 

 pa Atmosférický tlak [Pa] 

 Hpř Spád přepočítaný do místa přisávání [m] 

 H2 Výška od hladiny horní nádrže do místa přisávání [m] 

 ρ1 Hustota vody [kg.m-3] 

Zde se objevuje spád Hpř, to je spád definovaný jen do místa přisávání vzduchu. Stanovením 

tohoto členu je věnována kapitola 6.2. 

Určení průtokového součinitele KV je pojednáno v následující kapitole. 

 

6.1.1 Stanovení průtokového součinitele Kv [13] 

Průtokový součinitel je podle normy ČSN 13 0040 definován vztahem: 

 

KV = Q ∙ √

ρVZ

ρo

∆p
∆pb

 (6.6) 

kde: Kv Průtokový součinitel [m3.hod-1] 

 Q Průtok armaturou [m3.hod-1] 

 ρVZ Hustota vzduchu [kg.m-3] 

 ρ0 Hustota vody při normálních podmínkách [kg.m-3] 

 ∆p Tlaková ztráta na armatuře  [Pa] 

 ∆pb Barometrický tlak  [Pa] 

 

Přisávání vzduchu je uskutečněno díky 

tlakovému rozdílu před clonou, kde je 

atmosférický tlak pa a za clonou, kde je podtlak 

vůči atmosférickému tlaku (tlak je přímo měřen 

tlakovým snímačem pzav1).  Pro měření průtoku 

přes clonu se používá nepřímá metoda, přičemž 

se průtok stanovuje z měřeného tlakového rozdílu 

∆p před a za škrtícím orgánem. Rozložení tlaků 

na škrtícím orgánu je uvedeno na obr. 21. Škrtící 

orgán způsobuje trvalou tlakovou ztrátu ∆pz.  

Jelikož použitá clona není normalizovaná (otvor 

ve cloně byl vrtán), může se to velmi silně 

projevit na výsledcích.  

 

Obr. 21: Tlakové poměry v okolí škrtícího 

orgánu  
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V literatuře se objevují vztahy pro stanovení průtoku clonou. Vztahy pro normalizované 

clony se používají pro potrubí DN50 - DN1000, v našem případě je světlost potrubí nižší. 

Především při nižších hodnotách světlosti potrubí jsou clony citlivé na stanovení korekčních 

faktorů. Pro výpočet průtoku vzduchu byl použit vztah (6.7).   

Průtok vzduchu škrtícím orgánem lze počítat dle rovnice: 

 

Qvz = α ∙ ε ∙
π ∙ d2

4
∙ √2 ∙

∆p

ρvz
  

 

(6.7) 

kde: α Průtokový součinitel škrtícího orgánu [-] 

 ε Expanzní součinitel [-] 

 d Průměr otvoru škrtícího orgánu [m] 

 ∆p Tlakový rozdíl měřený na škrtícím orgánu [Pa] 

 ρvz Hustota vzduchu [kg.m-3] 

Průtokový součinitel škrtícího ventilu v bezrozměrné podobě je určován z tabulek a 

nomogramů v závislosti na typu škrtícího orgánu, na poměrném zúžení β = d/D. Expanzní 

součinitel ε je u kapalin roven 1, u plynů ε < 1 se určuje taktéž z nomogramu. 

 KV = Z ∙ KVmax (6.8) 

kde: KV Průtokový součinitel v závislosti na otevření [m3.hod-1] 

 Z Otevření armatury (ventilu) [-] 

 KVmax Průtokový součinitel při plně otevřené armatuře [m3.hod-1] 

Otevření ventilu Z je uvažováno lineární na průtočném průřezu S s dobou otevření 0,1s. 

 

6.2 Přepočet hodnot do místa přisávání 

Pro matematický model jsou využity koeficienty polynomické regrese, které byly získány 

z vyhodnocení experimentu měření charakteristiky turbíny bez přisávání vzduchu. Tyto 

polynomy mohou být použity ovšem pouze pro případ, kdy v celém objemu násosky proudí 

voda, tzn. do doby, kdy dojde k otevírání ventilu a přisávání vzduchu do systému. Polynomy 

jsou vždy stupně 4, tzn. počet koeficientů je 5. Konkrétně se jedná o závislosti účinnosti η, 

jednotkového průtoku Q11, jednotkového momentu M11 a jednotkového výkonu P11 na 

jednotkových otáčkách n11. Q11 je vyjádřeno jako:  

 

Q11 = ∑ ai ∙ n11
i

m

i=0

 (6.9) 

kde: m Stupeň regresního polynomu [-] 

 ai i-tý koeficient polynomu [-] 

 n11
i  i-tá mocnina jednotkových otáček [s-i] 
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Závislosti pro η, M11, P11 na jednotkových otáčkách jsou analogií výše uvedeného vztahu 

(6.9) 

 

η = ∑ ai ∙ n11
i

m

i=0

 (6.10) 

 

 

M11 = ∑ ai ∙ n11
i

m

i=0

 (6.11) 

 

 

P11 = ∑ ai ∙ n11
i

m

i=0

 (6.12) 

Je zapotřebí získat vztah, jak se nám mění spád H v závislosti na průtoku Q, abychom věděli, 

jak se chová turbína při změně průtoku. Vyjdeme z definice pro n11, tedy ze vztahu  (3.1). 

Z této rovnice si vyjádříme spád H a dostaneme rovnici:  

 
H = (n ∙

D

n11
)

2

 (6.13) 

kde: n Otáčky turbíny [min-1] 

 D Průměr oběžného kola [m] 

 n11 Jednotkové otáčky [min-1] 

Z definice pro výpočet jednotkového průtoku Q11 ze vztahu (3.2) si vyjádříme průtok Q a 

dostaneme vztah: 

 Q = Q11. √H ∙ D2 (6.14) 

kde: Q11 Jednotkový průtok [m3.s-1] 

 D Průměr oběžného kola [m] 

 H Spád turbíny [m] 

Kde za H dosazujeme ze vztahu (6.13). Pro zvolené jednotkové otáčky n11 získáme na 

základě koeficientů regresního polynomu, hodnoty Q11. Nyní můžeme získat závislost spádu 

H na průtoku Q, která je vykreslena v následujícím grafu. Tato závislost nám říká, jak se 

mění spád turbíny v závislosti na průtoku vody Q1. Z těchto vypočtených bodů byl proložen 

polynom 4. stupně a byly získány koeficienty tohoto polynomu.  
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Obr. 22: Závislost průtoku Q na spádu H pro otáčky n  

V následujícím vztahu (6.15) je spád definován pouze po nejvyšší bod násosky, pro místo 

kde přisáváme vzduch. Je zde uvažována účinnost savky. Nelze počítat se vztahem pro spád 

podle rovnice (3.7), jelikož od místa přisávání vzduchu již nepočítáme s vodou jako médiem 

ale uvažujeme směs vody se vzduchem. Proto je potřeba přepočítat spád do místa přisávání 

vzduchu, tedy do místa, kde se ještě objevuje proudění vody o hustotě ρ1.  

 

Hpř = H −
(

Q1

S2
)

2

2 ∙ g
∙ ηs 

(6.15) 

kde: Hpř Spád do místa přisávání vzduchu [m] 

 Q1 Průtok vody turbínou [m3.s-1] 

  S2 Obsah průřezu v místě přisávání vzduchu [m2] 

  ηs Účinnost savky [-] 

Pro přepočet jmenovitých otáček n11, jmenovitého průtoku Q11 a jmenovitého momentu M11 

při změně spádu na Hnas, tedy spádu, jen do místa přisávání vzduchu jsou použity afinní 

vztahy, které pro n11př mají tvar: 

 

n11př = n11 ∙ √
H

Hpř
 (6.16) 

kde: n11př Přepočítané jednotkové otáčky [min-1] 

 n11 Jednotkové otáčky (z charakteristiky turbíny) [min-1] 

 H Spád turbíny [m] 

 Hpř Spád turbíny po místo přisávání [m] 

Pro přepočet jednotkového průtoku platí: 
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Q11př = Q11 ∙ √
H

Hpř
 (6.17) 

kde: Q11př Přepočítaný jednotkový průtok [m3.s-1] 

 Q11 Jednotkový průtok (z charakteristiky turbíny) [m3.s-1] 

 H Spád turbíny [m] 

 Hpř Spád turbíny po místo přisávání [m] 

 

A pro jednotkový moment můžeme psát: 

 
M11př = M11 ∙

H

Hpř
 (6.18) 

kde: M11př Přepočítaný jednotkový moment [N.m] 

 M11 Jednotkový průtok (z charakteristiky turbíny) [N.m] 

Z těchto hodnot jsou získány regresní polynomy proložením jednotlivých bodů 

 

Obr. 23: Závislost M11 na n11 pro spád H a spád Hpř 
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Z proložených polynomů jsou získány koeficienty těchto polynomů pomocí funkce lineární 

regrese.  

 

Q11př = ∑ ai ∙ n11př
i

m

i=0

 (6.19) 

kde: m Stupeň regresního polynomu [-] 

 ai i-tý koeficient polynomu [-] 

 n11
i  i-tá mocnina jednotkových otáček [s-i] 

 

 

M11př = ∑ ai ∙ n11př
i

m

i=0

 (6.20) 

kde: m Stupeň regresního polynomu [-] 

 ai i-tý koeficient polynomu [-] 

 n11
i  i-tá mocnina jednotkových otáček [s-i] 

 

6.2.1 Výpočet průtoku 

Průtok vody při nestacionárním ději je obecně definován následovně: 

 Q1(i+1) = Q1(i) + dQ1(i) (6.21) 

kde: Q1(i+1) Průtok vody v kroku i+1, tj. v nadcházejícím kroku [m3.s-1] 

 Q1(i) Průtok vody v kroku i, tj. v aktuálním kroku [m3.s-1] 

 dQ1(i) Přírůstek průtoku vody [m3.s-1] 

 

Změna průtoku vody dQ1(i) je počítáno dle odvozeného vztahu v příloze F, který má tvar: 

 
dQ1 =  

Souč1 + Souč2

ρ1 ∙ ∑
Li

Si

dt (6.22) 

kde: dQ1 Změna průtoku vody [m3.s-1] 

 Li Osová délka v i-tém dílu násosky [m] 

 Si Průtočný průřez v i-tém dílu násosky [m2] 

 

 

 

 



 

 
EU, FSI, VUT Brno Popis nestacionárních provozních VUT-EU-ODDI-13303-08-17 
Krejčiřík Stanislav stavů násoskové vírové turbíny         Diplomová práce, 2017 

  52 

 

Kde pomocný součet Souč1 nabývá tvaru: 

Souč1 =  
ρ3 ∙ Q3

2

2
∙ (

1

S2
2 −

1

S3
2) ηs + g ∙ ρ3 ∙ (HB + H2) − g ∙ ρ1 ∙ (Hpř + H2) − ρ1 ∙

Q1
2

2S2
2
 (6.23) 

kde: ρ3 Hustota směsi vody se vzduchem [kg.m-3] 

 Q3 Průtok směsi vody se vzduchem [m3.s-1] 

 S2 Průtočný průřez násosky v místě přisávání vzduchu [m2] 

 S3 Průtočný průřez na konci násosky  [m2] 

 ηs Účinnost savky [-] 

 HB Rozdíl výšky hladiny v horní a dolní nádrži [m] 

 Hpř Spád turbíny do místa přisávání [m] 

 ρ1 Hustota vody [kg.m-3] 

 Q1 Průtok vody turbínou [m3.s-1] 

 

A pomocný součet Souč2 má tvar: 

 
Souč2 =  

1

S2
2 ∙ (ρ1 ∙ Q1

2 − ρ3 ∙ Q3
2) (6.24) 

 S2 Průtočný průřez násosky v místě přisávání vzduchu [m2] 

 ρ1 Hustota vody [kg.m-3] 

 Q1 Průtok vody turbínou [m3.s-1] 

 ρ3 Hustota směsi vody se vzduchem [kg.m-3] 

 Q3 Průtok směsi vody se vzduchem [m3.s-1] 
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6.3 Průběh přechodového děje 

Na následujícím grafu (obr. 24) je zobrazena závislost jednotkového momentu M11 na čase 

t pro clonu s průměrem díry 5 mm. Měření probíhalo po dobu 90 s. V průběhu celého měření 

dynamometr drží otáčky turbíny na konstantní hodnotě. Tento stav neodpovídá situaci na 

díle, protože na díle by otáčky turbíny přešly do průběžných otáček.  

Od času t = -35 s do času t = 0 s jde o ustálený provozní stav turbíny bez přisávání vzduchu, 

která pracovala v blízkosti optima, v čase t = 0 s došlo k otevření ventilu. Na to reaguje 

turbína tím, že jí klesá moment a dochází k ustálení jednotkového momentu na hodnotu                      

M11 = 830 N.m. Nedojde k odstavení turbíny, pouze se sníží energetické hodnoty turbíny.  

   

 

Obr. 24: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t (průměr díry ve cloně 5mm) 

Nyní bude ilustrován stav, kdy by došlo k odstavení turbíny vlivem dostatečného přisávání 

vzduchu. To je případ pro clonu o průměru díry 19mm. Měření probíhalo po dobu 180 s. Od 

času t = -85 s do t = 0 s se stejně jak v předchozím grafu jedná o ustálený provoz turbíny bez 

přisávání vzduchu, kdy turbína pracuje v blízkosti optima. V čase t = 0s je nasimulována 

potřeba odstavení stroje (například z důvodu výpadku zátěže) otevřením kulového ventilu. 

Klesající trend průběhu momentu od tohoto momentu deklaruje, že klesá spád. To že se 

jednotkový moment neustálil na nulové hodnotě, ale nabývá záporných hodnot, značí, že 

dynamometr na modelu po celou dobu měření držel konstantní otáčky a docházelo v této 

části k turbínovému čerpání. V čase kdy jednotkový moment protne časovou osu (t = 7 s), 

tj. M11 = 0 N.m, by došlo k odstavení turbíny. Na díle by turbína pracovala jiným způsobem. 

V momentě kdy by nastal výpadek elektrické sítě, by přešly provozní otáčky do průběžných 

otáček. Během tohoto vzestupu by došlo k otevření zavzdušňovacího ventilu a moment by 

začal klesat. 
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Obr. 25: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t (průměr díry ve cloně 19mm) 

6.4 Porovnání výsledků matematického modelu a experimentu 

Matematický model byl na základě výše uvedených vztahů v kapitole 6 zpracován v MS 

Excel (je přiložen k diplomové práci) a následně porovnán s experimentem. 

Na grafu (obr. 26) je uvedena závislost jednotkových otáček M11 na čase t pro vypočtený 

průtokový součinitel Kv dle vztahu (6.6). Závislost je vyjádřena pro provozní bod v blízkosti 

optima pro clonu o průměru díry 5mm. Oranžová barva znázorňuje matematický model a 

modrý průběh označuje experiment. Jde vidět, že matematický model se od experimentu 

značně odlišuje. To může být způsobeno volbou matematického modelu, který byl založen 

na jistých předpoklady, které jsou uvedeny výše.  

  

Obr. 26: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t pro Kv = 1 m3.hod-1  (průměr díry 5mm) 
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Matematický model by korespondoval s experimentem (obr. 27), pokud by průtokový 

součinitel měl hodnotu 8x vyšší než je hodnota vypočteného průtokového součinitele, tzn. 

Kv = 8 m3.hod-1 

 

Obr. 27: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t pro Kv = 8,5 m3.hod-1 (průměr díry 

5mm) 

V následujícím grafu (obr. 28) je opět uvedena závislost jednotkových otáček M11 na čase t 

pro vypočtený průtokový součinitel Kv dle vztahu (6.6). Je opět vidět, že matematický model 

se od experimentu značně odlišuje. Zatímco experiment demonstruje odstavení turbíny, 

matematický model pouze snižuje jednotkový moment, které po ustálení mají hodnotu       

M11 = 640N.m 

 

Obr. 28: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t pro Kv = 8,9 m3.hod-1 (průměr díry 

19mm) 
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Matematický model by odpovídal experimentu, kdyby průtokový součinitel měl hodnotu 

přibližně 6x vyšší než stanovená výpočtem dle vztahu (6.6), tzn. Kv = 55m3.hod-1 

 

 

Obr. 29: Závislost jednotkového momentu M11 na čase t pro Kv = 55 m3.hod-1 (průměr díry 

19mm) 
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7 Závěr 

V první kapitole je pojednáno o konceptu vírové turbíny, o jejich výhodách a nevýhodách 

ve srovnání s Kaplanovou turbínou. Dále jsou zde uvedeny varianty uspořádání turbíny, kde 

je blíže pojednáno o násoskové variantě, u které se pro uvedení a odstavení turbíny využívá 

zavzdušňovací ventil. 

Druhá a třetí kapitola se věnuje samotnému experimentu. Zde byla proměřena 

charakteristika turbíny bez přisávání vzduchu a poté s přisáváním vzduchu. Pro stávající 

model, na kterém se provádělo měření, byl použit kulový ventil DN40. Z provozu turbíny 

víme, že ventil turbínu bezpečně odstaví. Jedním z úkolů této práce bylo stanovit, při jakém 

průměru díry ve cloně dojde k odstavení turbíny. Díry ve cloně byly vrtány od nejmenší o 

průměru d = 3 mm a postupně převrtávány vzestupně o 2 mm až do díry o průměru                     

d = 19 mm. Každá z těchto děr byla předmětem výzkumu. Na základě vyhodnocení 

experimentu byl nalezen průměr díry ve cloně d = 19 mm, kdy již dojde k bezpečnému 

odstavení turbíny. Odstavení proběhlo za dobu t = 7 s. Experiment by bylo potřeba ověřit 

výsledky pro průměr díry d = 21 mm a d = 23 mm. Na základě těchto poznatků lze 

předpokládat, že pro vyšší průměry děr dojde k odstavení turbíny rychleji. 

Ve čtvrté kapitole je matematicky stanoven výpočet statického tlaku v místě přisávání 

vzduchu v případě, že kulový ventil byl po celou dobu měření uzavřen. Vypočtené hodnoty 

byly srovnávány s naměřenými tlakovým snímačem v místě přisávání vzduchu. Měření byla 

provedena pro dva spády H = 2,1 m a H = 3,5 m. Shoda výsledků ukázala, že geometrické 

uspořádání turbíny, s kterým je počítáno, odpovídá skutečnosti. 

V páté kapitole jsou stanoveny nejistoty měření B pro měřící okruh. Jsou počítány jak 

nejistoty přímo měřených veličin, které vycházejí z třídy přesnosti snímače, z rozsahu nebo 

přímo měřené veličiny, tak i nejistoty nepřímo měřených veličin.   

V šesté kapitole je uveden matematický model pro nestacionární průběh, který je založen na 

jistých předpokladech. Jedním z nich je, že vodu i vzduch považujeme za nestlačitelná 

média. Dalším předpokladem je, že od místa přisávání vzduchu je počítáno se směsí vody se 

vzduchem. Matematický model, který byl aplikován, nemusí vystihovat skutečný charakter 

proudění. Není zřejmé, jestli se na měřícím modelu vzduch v systému nachází ve formě 

malých bublinek, které jsou unášeny proudem vody a lze přepokládat, že jejich rychlost se 

bude rovnat rychlosti vody, nebo jestli se vzduch objevuje ve formě makroskopických 

bublin, které vlivem vertikálního uspořádání turbíny nedosahují rychlosti proudění vody. 

Vlivem toho, že nedosahují rychlosti kapaliny, mohou kapalinu brzdit, což matematický 

model nezohledňuje. Navíc plně nereflektuje geometrii potrubí. Uvažovaný matematický 

model neodpovídá experimentu. Může to být výše uvedenými důvody. Tento fakt byl 

demonstrován na závislosti jednotkového momentu M11 na čase t pro pracovní bod 

v blízkosti optimu pro clonu o průměru díry d = 5 mm. Aby model odpovídal experimentu, 

musel by být průtokový součinitel Kv asi 8x vyšší než vypočtený.  U clony o průměru                 

d = 19 mm, kdy dochází k odstavení turbíny, by musel mít průtokový součinitel Kv ve 

srovnání s experimentem přibližně 6x vyšší hodnotu. Bylo by potřeba zjistit více o 

charakteru proudění, aby mohlo dojít k úpravě matematického modelu. 
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10 Seznam použitých symbolů a zkratek 

a, b [m] Rozměry průtočného profilu (obdélník) 

c [m.s-1] Absolutní rychlost  

cm [m.s-1] Meridiální složka absolutní rychlosti  

cu [m.s-1] Obvodová složka absolutní rychlosti  

D [m] Průměr oběžného kola 

d [m] Průměr otvoru škrtícího orgánu 

dh [m] Hydraulický průměr průtočného profilu 

dH [m] Průměr hřídele 

dn [m] 
Průměr náboje oběžného kola, vnitřní průměr kruhového 

profilu potrubí  

dt [m3] Elementární přírůstek času 

dρ3 [s] Elementární přírůstek (úbytek) hustoty směsi 

g [m.s-2] Tíhové zrychlení 

H [m] Čistý spád 

H2 [m] Výška od hladiny HN do místa přisávání vzduchu 

HB [m] Hrubý spád 

HHN [m] Výška hladiny v horní nádrži  

k [m] Absolutní drsnost povrchu 

kr [m] Relativní drsnost povrchu 

Kv [m3.hod-1] Průtokový součinitel 

KV [m3.h-1] Průtokový součinitel 

Kvmax [m3.hod-1] Průtokový součinitel při plně otevřené armatuře 

L [m] Délka potrubí 

M11 [N.m] Jednotkový moment 

Mk [N.m] Krouticí moment 

n [s-1] Otáčky 

n11 [min-1] Jednotkové otáčky 

np [min-1] Průběžné otáčky 

p [Pa] Tlak 
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P11 [W] Jednotkový výkon 

p21 [Pa] Tlak od vody působící v místě přisávání vzduchu 

pHN [Pa] Tlak na dnu horní nádrže 

pzav1 [Pa] Tlak v místě přisávání vzduchu (před ventilem) 

pzav2 [Pa] Tlak v místě přisávání vzduchu (za ventilem) 

Q, Q1 [m3.s-1] Měřený průtok vody (objemový) 

Q11 [m3.s-1] Jednotkový průtok 

Q3 [kg.m-3] Průtok směsi vody se vzduchem 

Qt [m3.s-1] Průtok turbínou (objemový) 

Qvz [kg.m-3] Průtok vzduchu 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

S [m2] Plocha 

Si [m2] Průřez v i-tém dílu 

Tp [-] Třída přesnosti snímače 

u [m.s-1] Unášivá rychlost  

ua(x) [-] Nejistota typu A 

uBMk    [N.m] Rozšířená nejistota typu B pro krouticí moment 

uBn    [s-1] Rozšířená nejistota typu B pro otáčky 

uBpzav1 [m3] Rozšířená nejistota typu B pro tlak v místě přisávání 

uBQt    [m3.s-1] Rozšířená nejistota typu B pro průtok turbínou 

uBη    [-] Rozšířená nejistota typu B pro účinnost 

v [m.s-1] Rychlost proudění 

V2 [m3.s-1] Objem násosky od místa přisávání do výstupu z násosky 

w [m.s-1] Relativní rychlost 

Y [J.kg-1] Měrná energie 

YT [J.kg-1] Měrná energie turbíny 

YZ [J.kg-1] Ztrátová měrná energie 

Z [-] Otevření armatury 

zOK [-] Počet lopatek oběžného kola 

α [-] Průtokový součinitel škrtícího orgánu 
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γ [°] Úhel odbočení 

Δp [Pa] Tlakový rozdíl 

Δpb [Pa] Barometrický tlak 

Δt [s] Časová diference 

ε [-] Expanzní součinitel 

η [-] Účinnost turbíny 

ηh [-] Hydraulická účinnost turbíny 

ηS [-] Účinnost savky 

ν [m2.s-1] Kinematická viskozita 

ξc [-] Ztrátový součinitel (celkový) 

ξl [-] Ztrátový součinitel délkových ztrát 

ξm [-] Ztrátový součinitel místních ztrát 

ρ, ρ1 [kg.m-3] Hustota vody 

ρ0 [kg.m-3] Hustota vody při normálních podmínkách 

ρvz [m3.s-1] Hustota vzduchu 

 

 

Index Význam indexu 

B Hladina dolní nádrže 

i i-tý díl turbíny 

př Přepočteno do místa přisávání vzduchu 

zv Místo zavzdušnění 
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Příloha F - Odvození změny průtoku vody dQ1 

Příloha G - Pohled na horní část měřící trati 

Příloha H - Pohled na systém zavzdušnění 

Příloha I - Pohled na vtokovou část turbíny v horní nádrži 

Příloha J – Měřící počítač 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha A – Vertikální uspořádání turbíny s rozměry 

 
 



  



 

 

Příloha B - Závislost účinnosti turbíny na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve cloně 

 



 
 



 

 

Příloha C - Závislost jednotkového průtoku na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve cloně 

 
 

 

 



 
 



 

 

Příloha D - Závislost jednotkového momentu na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve cloně 

 



 
 



 

 

Příloha E - Závislost jednotkového výkonu na jednotkových otáčkách při různém průměru díry ve cloně 

 



 
 



 

 

Příloha F - Odvození přírůstku průtoku vody dQ1 

Odvození přírůstku průtoku vody dQ1 vychází z následujících třech rovnic:  

Rovnice (11.1) vyjadřuje vztah pro spád definován do nejvyššího bodu násosky, pro místo, kde dochází k přisávání vzduchu.  

 
H𝑝ř =

pa−p21

ρ1 ∙ g
− H2 −  

Q1
2

2 ∙ S2
2 ∙ g

−
1

g
∫

dL

S
∙

dQ1

dt

 

L1

 (11.1) 

Rovnice (11.2) vyjadřuje Bernoulliho rovnici mezi místem přisávání vzduchu (př) a hladiny dolní nádrže 

 Q3
2

2 ∙ g
∙ (

1

S2
2 −

1

S3
2) ∙ ηs =

pa−p22

ρ3 ∙ g
− (HB + H2) +

1

g
∫

dL

S
∙

dQ3

dt

 

L2

 (11.2) 

Rovnice (11.3) vyjadřuje silové účinky od vody a od směsi v místě přisávání vzduchu. 

 
p21 ∙ S2 + ρ1 ∙

Q1
2

S2
= p22 ∙ S2 + ρ3 ∙

Q3
2

S2
 (11.3) 

Vynásobením rovnice (11.1) členem ρ1 ∙ g dostaneme následující rovnici: 

 
ρ1 ∙ g ∙ Hpř = (pa − p21) − ρ1 

∙ g ∙ H2 − ρ1 ∙
Q1

2

2 ∙ S2
2 − ρ1 ∙ ∫

dL

S
∙

dQ1

dt

 

L1

 (11.4) 

Vynásobením rovnice (11.2) členem ρ3 ∙ g dostaneme následující rovnici: 

 
ρ3 ∙

Q3
2

2
∙ (

1

S2
2 −

1

S3
2) ∙ ηs = (pa − p22) − ρ3 ∙ g ∙ (HB + H2) + ρ3 ∙ ∫

dL

S
∙

dQ3

dt

 

L2

 (11.5) 

 



 
 



 

 

V rovnicích (11.4) a (11.5) se vyskytuje atmosférický tlak pa, proto můžeme rovnice od sebe odečíst. Odečteme-li rovnice (11.4) od 

rovnice (11.5) získáme následující rovnici: 

ρ3 ∙
Q3

2

2
∙ (

1

S2
2 −

1

S3
2) ∙ ηs − ρ1 ∙ g ∙ Hpř = (p21 − p22) − ρ3 ∙ g ∙ (HB + H2) + ρ3 ∙ ∫

dL

S
∙

dQ3

dt

 

L2

+ ρ1 ∙ g ∙ H2 + ρ1 ∙
Q1

2

2 ∙ S2
2 + ρ1 ∙ ∫

dL

S
∙

dQ1

dt

 

L1

 (11.6) 

Nyní využijeme rovnici (11.3), u které převedeme členy p21 a p22 na levou stranu rovnice a získáme: 

 
p22 − p21 =

1

S2
2 ∙ (ρ1 ∙ Q1

2 − ρ3 ∙ Q3
2)  (11.7) 

A konečně dosazením rovnice  (11.7) do rovnice (11.6) a přeskupením členů dostaneme vztah pro nestacionární člen: 

 
ρ3 ∫

dL

S
∙

dQ3

dt

 

L2

+ ρ1 ∫
dL

S
∙

dQ1

dt

 

L1

= ρ3

Q3
2

2 ∙ S2
2 ηs − ρ3

Q3
2

2 ∙ S3
2 ηs  + ρ3 ∙ g ∙ HB + ρ3 ∙ g ∙ H2− ρ1 ∙ g ∙ Hpř − ρ1 ∙ g ∙ H2 − ρ1

Q1
2

2 ∙ S2
2 + ρ1

Q3
2

2 ∙ S2
2 (11.8) 

Členy na levé straně vyjadřují setrvačné účinky. V případě zanedbání setrvačných účinků od vzduchu lze psát: 

 
ρ1 ∫

dL

S
∙

dQ1

dt

 

L1+L2

= ρ3

Q3
2

2 ∙ S2
2 ηs − ρ3

Q3
2

2 ∙ S3
2 ηs  + ρ3 ∙ g ∙ HB + ρ3 ∙ g ∙ H2− ρ1 ∙ g ∙ Hpř − ρ1 ∙ g ∙ H2 − ρ1

Q1
2

2 ∙ S2
2 + ρ1

Q3
2

2 ∙ S2
2 (11.9) 

  

Integrací členu na levé straně rovnice a osamostatněním dQ1 dostaneme: 

dQ1 = (ρ3

Q3
2

2 ∙ S2
2 ηs − ρ3

Q3
2

2 ∙ S3
2 ηs  + ρ3 ∙ g ∙ HB + ρ3 ∙ g ∙ H2− ρ1 ∙ g ∙ Hpř − ρ1 ∙ g ∙ H2 − ρ1

Q1
2

2 ∙ S2
2 + ρ1

Q3
2

2 ∙ S2
2) ∙ (

1

ρ1
∑

Si

Li
∙ dt) (11.10) 

 

 

(11.10) 



 
 



  

 

Příloha G - Pohled na horní část měřící trati 



  



 

 

Příloha H - Pohled na systém zavzdušnění  

 

 

 

  



 
 



 

 

Příloha I - Pohled na vtokovou část turbíny v horní nádrži  

 

 

 



 

 

 



  

 

Příloha J – Měřící počítač 



   




