
 



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 

Abstrakt 

Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových 

motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, 

na němţ je tato problematika demonstrována. Jednotlivé typy konstrukce ventilů jsou popsány 

z hlediska tvaru uzavíracího prvku. Zároveň jsou také zmíněny nejčastější pracovní média a 

jejich základní parametry důleţité při konstrukci hydraulických součástí. Vedlejším úkolem je 

jednoduchý návrh ventilu s cílem dosaţení minimálních tlakových ztrát při průchodu tekutiny. 
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Abstract 

The main aim of this bachelor thesis is developing a search about rocket valves. For better 

understanding of the function and position valves is chosen a real rocket engine. The types of 

valves are described by shape of closing component. There are also mentioned the most 

common rocket fuels. The other aim is developed a simple design of shut-off valve with 

specialization on hydraulic losses. 
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1 Úvod 
Ventily jsou mechanické zařízení slouţící k regulaci průtoku tekutin v potrubí. 

V raketové technice najdou široké uplatnění, protoţe pro vyvinutí dostatečného tahu rakety je 

nutné přepravit velké mnoţství paliva a okysličovadla do spalovací komory, a to všechno  

ve velmi krátkém časovém intervalu.  Zároveň je důleţité, aby proudění tekutin v okruhu bylo  

po celou dobu letu stabilní a nedocházelo k velkým výkyvům, které by mohly způsobit 

nadměrné namáhání některých součástí a jejich následné poškození. 

Vývoj těchto zařízení je tedy extrémně sloţitý a technicky náročný proces. Ačkoliv 

konstrukce částečně vychází ze starých osvědčených koncepcí, jako například průmyslové 

armatury, tak některé speciální raketové ventily mají s nimi pramálo společného. Přestoţe 

nároky na konstrukci jsou vzhledem k těţkým provozním podmínkám vysoké, v reálném 

provozu nelze dopustit i sebemenší selhání, protoţe i malý únik paliva nebo ztráta funkčnosti 

ventilu můţe vést k ohroţení zbytku raketového motoru nebo dokonce i k jeho úplnému 

zničení. To pro zainteresovanou společnost znamená v daný moment ztrátu několika stovek 

miliónů dolarů. 

Pro názorný příklad takovéto havárie ostatně nemusíme chodit ani příliš daleko  

do minulosti. Dokládá to případ poruchy části rakety Falcon 9 americké soukromé společnosti 

SpaceX ze dne 14. května 2015. Tento model je známý tím, ţe odpojený první stupeň rakety 

kontrolovaně a bez poškození přistane na plošině a je tak schopen opětovného pouţití. 

Bohuţel tehdy při přistání došlo k nesprávné funkci jedné regulační palivové klapky,  

coţ mělo za následek naklonění rakety při přistání a její následný přepad do oceánu. [1] 

 

 
Obr. 1. 1 Přistání části rakety Falcon 9 [2] 
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2 Raketová paliva  

2.1 Základní rozdělení 
Volba paliva je jedna ze stěţejních úloh při konstrukci raketového motoru a má značný 

vliv na vývoj jeho hydraulických komponentů včetně ventilů. V dnešní kosmonautice  

se můţeme setkat s celou škálou těchto látek a díky tomu můţeme vybírat pohonnou látku 

s ohledem na její provozní vlastnosti a účel. Základní rozdělení raketového paliva je podle 

skupenství, ve kterém se daná sloţka nachází. Můţeme je tedy rozdělit na tuhé a kapalné. 

Nespornou předností raket na tuhá paliva je, ţe jsou konstrukčně mnohem jednodušší 

neţ rakety na kapalná paliva. Nevýhoda naopak spočívá v nemoţnosti měnit proces spalování 

po startu, nelze měnit velikost tahu během letu. Tato bakalářská práce však vzhledem 

k tématu bude zaměřena pouze na kapalná paliva, které v dnešní kosmonautice neztrácejí  

na významu a stále hrají nenahraditelnou funkci zvláště u velkých nosných raket. 

Raketové motory na kapalná paliva se oproti jiným pohonům (např. tryskový pohon, 

automobilový agregát) nemohou spolehnout na kyslík obsaţený v atmosféře, proto je 

nedílnou součástí kaţdého paliva i okysličovadlo. Z tohoto důvodu můţeme dále rozdělit tuto 

skupinu na další dvě velké části a to jednosloţková a dvousloţková paliva. [4] 

U jednosloţkových není potřeba palivo a okysličovadlo separovat ve dvou 

samostatných nádrţích, protoţe dané látky za určitých podmínek spolu nereagují. Dále se 

jedná také o paliva, u kterých nedochází k rychlé exotermické oxidační reakci (spalování),  

ale k jiným reakcím, při kterých je ve spalovací komoře generované potřebné teplo a tím i tlak 

(např. chemický rozklad). Proto není okysličovadlo potřeba, avšak toto řešení není v praxi 

příliš rozšířené z důvodu malé efektivity. [4,3] 

Většina konvenčních raket pouţívá paliva dvousloţková, kde je nutné skladovat palivo 

a okysličovadlo zvlášť, jinak by mohlo dojít k nechtěné vzájemné reakci. Výhodou tohoto 

řešení je vysoká efektivita - specifický impulz, coţ je ukazatel vyjadřující velikost tahu, který 

můţeme z dané látky získat v závislosti na hmotnosti za jednotku času. Tento ukazatel patří 

mezi základní parametry při volbě raketového paliva. Dále můţeme kapalná dvousloţková 

paliva ještě rozlišit podle toho, zdali potřebují pro vznícení zápalný systém - anergolická 

paliva nebo jsou samozápalné - hypergolická paliva. [4] 

Zvláštní kapitolou jsou hybridní raketové motory, které se snaţí kombinovat výhody 

tuhých a kapalných paliv tak, ţe okysličovadlo se většinou nachází v kapalném stavu, zatímco 

palivo je v tuhé formě. Toto řešení je zatím stále ve fázi výzkumu a v praxi není příliš 

rozšířené. [7] 
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Pro zpřehlednění dané problematiky je přiloţen obrázek ohledně rozdělení raketových 

paliv na hlavní skupiny. 

 

 

2.2 Efektivita raketového paliva 
Palivo je dominantním zdrojem energie, pomocí něhoţ udělujeme raketě potřebný tah 

nutný k letu. Rychlost a dosah rakety závisí tedy na efektivitě daného paliva. Protoţe  

ne všechna paliva jsou schopna poskytnout stejné mnoţství energie při spalování, 

potřebujeme veličinu, která by nám tuto efektivitu vyjadřovala. 

2.2.1 Celkový impulz a specifický impulz 

Celkový impulz (It) je definován jako integrál tahu FN v závislosti na čase hoření 

raketového paliva tb. [3] 

 
   ∫     t

  

 

 

 

(2.1) 

Specifický impulz (Isp) nám udává velikost tahu FN v závislosti na jednom kilogramu 

paliva m spotřebovaného za jednu sekundu. [3]  

      
  
  

 (2.2) 

Z rovnice vyplývá, ţe čím větší je specifický impulz, tím menší mnoţství paliva 

potřebujeme k dosaţení daného tahu. Jedná se však o zjednodušenou formulaci, která nám 

nijak nespecifikuje podmínky při spalování v raketovém motoru. Proto zde uvedu i druhý 

rozšířenější vztah, který nám danou problematiku lépe popisuje. [8]  

 

 

Obr.2.1 Základní rozdělení raketových paliv [4, upraveno] 
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kde k je adiabatický exponent, R univerzální plynová konstanta, M průměrná molární 

hmotnost spalin, TS teplota pohonné látky při spalování, pE tlak u výstupního průřezu trysky  

a pSK tlak ve spalovací komoře. 

Rovnice nám ukazuje, ţe velikost specifického impulzu se zvětšuje s rostoucí teplotou 

spalování a naopak s klesající průměrnou molární hmotností paliva. Z toho plyne,  

ţe nejefektivnější raketová paliva jsou právě látky s nízkou molární hmotností, které zároveň 

při spalování generují největší teplo.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 Porovnání specifických impulzů raketových paliv [3, upraveno] 

 

Jak vyplývá z tabulky, v současné době máme na výběr z velkého mnoţství raketových 

paliv. Chceme-li však dosáhnout co nejvyšších výkonů, zuţuje se nám oblast na několik málo 

kombinací okysličovadla a samotného paliva, protoţe jednosloţková paliva nemají dostatečný 

Raketová paliva Isp rozsah (s) 

Nízko-energetické jednosloţková paliva: 

Hydrazín 160-190 

Ethylenoxid 

Peroxid vodíku 

Vysoko-energetické jednosloţková paliva: 

Nitromethan 190-230 

Nízko-energetické dvousloţkové paliva: 

Chlorečnan fosforný - palivo 200-230 

Aminobenzen - kyselina 

Peroxid vodíku - JP-4 

Středně-energetické dvousloţková paliva: 

Hydrazín - kyselina 230-260 

Amoniak - oxid dusičitý 

Vysoko-energetické dvousloţková paliva 

Tekutý kyslík - JP-4 250-270 

Tekutý kyslík - alkohol 

Hydrazín - fluorid chloritý 

Tekutý kyslík a fluor - JP-4 270-330 

Tekutý kyslík - Hydrazín 

Super vysoko-energetická dvousloţková paliva 

Fluor - vodík 300-385 

Fluor - amoniak 300-385 

380-460 Tekutý kyslík - tekutý vodík 
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specifický impulz. Z tohoto důvodu nejsou schopny dodat potřebný tah při zachování 

„rozumné“ váhy rakety. Navíc musíme počítat i s technologickými problémy při uskladňování 

chemicky vysoce reaktivních látek (např. okysličovadlo fluor) nebo také s bezpečnostními 

aspekty některých toxických paliv (např. amoniak). To má za následek, ţe se nám okruh paliv 

dále zuţuje pouze na pár vhodných kombinací, které aţ na určité výjimky, v dnešní 

kosmonautice převaţují.  

2.3 Okysličovadla 
Nejčastějším univerzálním okysličovadlem, se kterým se v dnešní kosmonautice 

můţeme setkat, je tekutý kyslík. Jak uţ ale bylo zmíněno, není jedinou moţností. Například 

tekutý fluor a jeho sloučeniny dosahují v kombinaci s některým raketovým palivem dokonce 

vyšší specifický impulz neţ při okysličování kyslíkem. Mají ovšem na druhou stranu mnoho 

nevýhod (např. toxicita, reaktivnost, vyšší cena), a proto v praxi nedošlo k nahrazení tekutého 

kyslíku těmito látkami. Dalším uvaţovaným okysličovadlem byl v minulosti i peroxid vodíku, 

který můţe být vyuţit díky svému sloţení jako jednosloţkové palivo nebo okysličovadlo 

v případě dvousloţkových paliv. Naopak oxid dusičitý nebo kyselina dusičná se pouţívají 

dnes především jako okysličovadla pro paliva na bázi hydrazínu, které jsou další neméně 

významnou skupinou raketových paliv. Tabulka základních fyzikálních vlastností vybraných 

okysličovadel je uvedena v příloze pod označením A. [4,5] 

2.3.1 Tekutý kyslík 

Tekutý kyslík je jeden z nejčastějších okysličovadel velkých nosných raket. Jeho 

rozšíření má na svědomí několik důleţitých faktorů.  

Získáváme ho jednoduše a levně kondenzací obyčejného atmosférického vzduchu,  

při němţ vyuţíváme rozdílného bodu varu (přibliţně o 13 °C) dvou hlavních sloţek dusíku  

a kyslíku. Abychom dostali kvalitní raketové okysličovadlo, je nutné dosáhnout určitého 

stupně čistoty, protoţe kyslík v kapalné formě silně reaguje zvláště s částicemi organického 

původu. Proto je velmi důleţité se zbavit těchto nečistot ve všech vnitřních částech ventilu. 

Naopak čistý kapalný kyslík nemá korozivní účinky, tudíţ nezpůsobuje znehodnocení stěn  

a ani jeho výpary nejsou příliš toxické pro člověka. [4,5] 

V praxi se tekutým kyslíkem okysličují hlavně paliva jako tekutý vodík nebo kerosin. 

Jak je vidět z předchozí tabulky, jde o kombinace při kterých se dosahuje nejvyššího 

specifického impulzu. Právě proto se pro tuto variantu rozhodlo mnoho konstruktérů těţkých 

raket. Ze současnosti můţeme uvést třeba raketu Ariane 5 Evropské kosmické agentury, 

jejichţ centrální stupeň s motorem Vulcan spaluje právě tekutý vodík plus okysličovadlo 

kyslík. Nebo raketu Falcon 9 amerického miliardáře Elona Maska, u které se konstruktéři 

naopak rozhodli pro variantu tekutý kyslík plus speciální letecký petrolej. [9,10] 

Velkým problémem tekutého kyslíku a jeho hlavním limitujícím faktorem je jeho 

skladování. Tekutý kyslík patří mezi kryogenní látky, tudíţ musí být drţen v nádrţi silně 

podchlazený, protoţe jinak dochází k jeho vypařování, které znamená jednak samotný úbytek 

hmotnosti, tak i problémy například vzniklých bublin uvnitř nádrţe, coţ můţe způsobovat 

problémy čerpadlům i ventilům a jiným zařízením určených k přenosu kapaliny.  

Proto většinou tyto rakety nemohou zůstat příliš dlouho na odpalovací rampě a nádrţe musejí 

být velmi dobře tepelně izolovány od okolí. [5] 
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2.3.2 Dimer oxidu dusičitého  

Toto látka vzniká zkapalněním oxidu dusičitého. Jedná se o okysličovadlo vyuţívané 

převáţně pro paliva typu hydrazínu. Jde o hustou hnědo-ţlutou tekutinu s teplotou varu 21,69 

°C. To je hlavní předností tohoto okysličovadla, protoţe se jedná o teplotu blízkou okolní 

teplotě, proto není nutné udrţovat velké podchlazení jako v případě tekutého kyslíku.  

Na druhou stranu však výpary této kapaliny jsou silně toxické a dimer oxidu dusičitého spolu 

s vodou tvoří velmi silnou kyselinu. Navíc jde o silně korozivní a hypergolickou látku zvláště 

při kontaktu s organickými sloučeninami. Při konstrukci ventilu pracující s dimerem oxidu 

dusičitého a jim podobných látek proto musíme dbát zvýšené opatrnosti při návrhu těsnění  

a volbu kompatibilního materiálu. [5] 

Přesto je dnes velmi rozšířeným okysličovadlem často pouţívaným hlavně u ruských 

raketových inţenýrů, kteří kapalný oxid dusičitý vyuţívají u svých bezpilotních nákladních 

raket Proton. [11] 

2.3.3 Kyselina dusičná 

Kyselina dusičná se pouţívala jako okysličovadlo hlavně v počátcích raketové techniky, 

ale dnes se jiţ od této látky upustilo (především v USA). Mezi hlavní důvody patří vysoká 

reaktivnost, toxicita a také silná korozívnost. Pouze jen některé typy ocelí, zlata a dalších 

materiálů jsou schopny této kyselině odolat. Tento problém se dá částečně řešit přidáním 

dalších látek do kyseliny dusičné, které tyto negativní vlastnosti potlačují. Lze uvést např. 

směs kyseliny dusičné (80 %) plus dimer oxidu dusičitého (20 %) a inhibitoru v podobě iontů 

fluoru. Takováto směs jiţ nemá tak silné korozivní účinky a navíc dosahuje i vysokého bodu 

varu kolem 120 °C. V minulosti se tato látka pouţívala v ruských raketách Kosmos 3. [4,5,12] 

2.4 Paliva 
Ani dnes 60 let od doby, kdy byla do vesmíru vypuštěna první sonda Sputnik, stále ještě 

nelze říci, ţe by byl výzkum v oblasti raketových paliv ukončený. Důkazem můţe být 

například nově připravovaná raketa od americké společnosti Blue Origin, která pro první  

a druhý stupeň počítá s kapalným methanem. Avšak velká část takovýchto alternativních paliv 

stále ještě hledá své uplatnění nebo se pouţívají jen ve speciálních motorech, jako jsou 

ovládací trysky. Většina velkých nosných raket pouţívá pouze pár vybraných paliv, z nichţ 

nejčastější jsou tekutý vodík, speciální petroleje nebo různé formy hydrazínu.  Zdali dojde  

k nahrazení jinou perspektivnější látkou, není vůbec vyloučené. Zatím je ale pozice těchto 

paliv v dnešní raketové technice poměrně neohroţená. Pro názorné porovnání je podobně jako  

u okysličovadel v příloze uvedena tabulka základních fyzikálních parametrů paliv pod 

označením B. [13] 

2.4.1 Tekutý vodík 

Tekutý vodík je raketovým palivem s jednoznačně největším specifickým impulzem. 

Přesto volba tohoto raketového paliva není vţdy pro konstruktéry jednoznačná a mnohdy 

raději volí jinou technologicky méně náročnou variantu.  

Vodík v tekuté formě patří mezi kryogenní palivo, tzn., ţe ho musíme udrţovat 

v nádrţích silně podchlazené. Bod varu se pochybuje kolem 20 Kelvinů, tedy extrémně nízko 

a to klade velké poţadavky například na výběr materiálu ventilu, protoţe většina ocelí nebo 

jiných slitin jsou za takovýchto podmínek extrémně křehká. Dalším důleţitým úkolem je 

zajištění dostatečné izolace nádrţí tak, aby nedocházelo k velkému vypařování vodíku  

a kondenzaci vlhkosti na vnějších stěnách rakety. V neposlední řadě je také tekutý vodík 

extrémně výbušnou látkou, která můţe uvnitř ventilu velmi silně reagovat s částečkami ledu 
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vzniklých ze vzdušné vlhkosti. Dále se jedná také o kapalinu s velmi nízkou hustotou 

0,07kg/l, a proto je nutné tuto látku uchovávat ve velkých nádrţích. Tekutý vodík se nehodí 

pro mise, kdy je potřeba palivo dlouhodoběji skladovat, protoţe díky malé velikosti jeho 

atomů je schopen rychle unikat z nádrţí. Naopak spaliny vzniklé při okysličovaní kyslíkem 

nepředstavují ekologickou zátěţ, protoţe dochází ke tvorbě vodních par. [4,5] 

Tekutý vodík je tedy velmi efektivní, ale zároveň taky technologicky náročné palivo. 

V současnosti se pouţívá jako palivo pro rakety určené k vynášení velkých a těţkých nákladů, 

za příklad můţeme uvést třeba evropskou raketu Ariane 5. [14] 

2.4.2 Speciální petroleje 

Spalování uhlovodíku není doménou jenom automobilových nebo leteckých motorů. 

Vyuţití najdeme také v kosmickém průmyslu, kde se podobně jako v jiných odvětvích uplatní 

přednosti těchto látek.  

Speciální petroleje pro raketové motory RP-1 a RP-2 nám sice nejsou schopny dodat  

tak velký specifický impulz jako v případě tekutého vodíku, ale na druhou stranu odpadají 

starosti s podchlazením paliva. Výroba petroleje RP-1 a obecně těchto paliv klade vysoké 

nároky na kvalitu. Hlavně na obsah síry, která způsobuje disociaci molekul a následnou 

polymerací, coţ má za následek ucpávání chladících kanálků a tím nedostatečné chlazení. 

Dalším problémem je nehomogenní struktura obyčejného petroleje, který je sloţen z velkého 

mnoţství nejrůznějších chemických příměsí, které negativně ovlivňují proces spalování. [4,5] 

Raket vyuţívající palivo RP-1 je velmi mnoho. Například raketa Saturn 5, která byla 

hlavní raketou projektu Apollo nebo ze současnosti raketa Falcon amerického miliardáře 

Elona Muska. [10,15] 

2.4.3 Hydrazíny 

Hydrazín (strukturní vzorec H2N-H2N) je často vyuţívané palivo v raketovém 

průmyslu. Nejvíce pouţívané jsou deriváty hydrazínu monomethylhydrazín a asymetrický 

dimethylhydrazín, které sice poskytují menší specifický impulz neţ čistý hydrazín, ale mají 

proti němu poměrně široký teplotní interval, kdy se tato látka nachází v kapalném stavu,  

coţ značně zvyšuje jejich pouţití. Látky jsou okysličovány dimérem oxidu dusičitého. [4,5] 

Velký pozor musíme dávat při manipulaci s hydrazíny a jeho deriváty, protoţe se jedná 

o látky silně toxické, výbušné se vzduchem, kdy i při sebemenšímu úniku kapaliny můţe dojít 

k havárii s nedozírnými následky. Uveďme příklad z minulosti, kdy při Nedelinské katastrofě 

přišlo o ţivot přes 120 lidí, právě z důvodu podcenění rizik u hydrazínu. Bezpečnostní nároky 

na konstrukci ventilu jsou tedy v tomto případě opravdu vysoké obzvlášť při návrhu těsnění. 

[16] 

2.4.4 Monomethylhydrazín 

Monomethylhydrazín má proti čistému hydrazínu vyšší bod vypařování a strukturní 

stálost, proto je vhodný pro mise, kde je nutné palivo dlouhodoběji skladovat. Naopak ale 

dosahuje niţšího specifického impulzu neţ čistý hydrazín. Nejčastěji se uţívá 

monomethylhydrazín jako palivo pro menší manévrovací a stabilizační trysky velkých 

vesmírných modulů, např. lodi Dragon (Space X) nebo ATV (ESA). [5,17] 

2.4.5 Asymetrický dimethylhydrazin 

Asymetrický dimethylhydrazín se proti monomethylhydrazínu pouţívá i jako hlavní 

palivo velkých nosných raket. V kapalné formě se jedná o látku, která tuhne při -57 °C  a bod 

varu má 63 °C, tedy rozsah teplot je kompatibilní s okolními podmínkami. V praxi  

se pouţívají různé procentuální směsi čistého hydrazínu a asymetrického dimethylhydrazínu. 
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Jako příklad uveďme směs nazvanou Aerozine 50, která obsahuje tyto dvě látky v poměru 

1:1. Tato směs byla pouţívána jako palivo pro třídu amerických raket Titan. Velké obliby  

se toto palivo těší v čínském a hlavně ruském kosmickém průmyslu. [4,5,18] 

2.4.6 Methan  

Methan můţeme zařadit mezi progresivní paliva a lze předpokládat, ţe jeho význam 

bude v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností narůstat. Jedná se totiţ o nejjednodušší 

uhlovodík, přičemţ základní molekula methanu obsahuje jeden atom uhlíku, který na sebe 

váţe čtyři atomy vodíku. Důsledkem chemického sloţení je i poměrně vysoký specifický 

impulz, který je sice niţší neţ u vodíku, ale naopak vyšší neţ u ostatních konvenčních paliv. 

Proti čistému vodíku se také vyznačuje hlavně vyšší kritickou teplotou, vyšší hustotou 

v kapalném stavu a navíc se jedná o netoxické a při spalování i celkem ekologické palivo. [5] 

V současné době jsou raketové motory na tekutý methan převáţně ve fázi testování. 

Velký zájem o něj projevují hlavně americké soukromé firmy jako Space X a Blue Origin, 

které s ním počítají při mnoha aplikacích. Kvůli malému obsahu uhlíku nedochází  

ve spalovací komoře a v jiných zařízeních k tak velkému nauhličování nebo zanášení sazemi, 

proto se s ním uvaţuje hlavně u znovupouţitelných raketových motorů. [5,13] 

Zpočátku se příliš neuvaţovalo o methanu jako významném raketovém palivu, protoţe 

pro konstruktéry byla spíše přitaţlivější varianta kyslík-vodík, která zaručuje vyšší specifický 

impulz. Petrolej proti methanu je zase technologicky méně náročný a nedosahuje o tolik 

menšího Isp, proto vývoj těchto motorů v minulosti zaostával. [5] 

Návrh uzavíracího ventilu pouţívající jako pracovní médium methan je rozebrán 

v praktické části této bakalářské práce. 

 

 
Obr. 2.2 Methanem poháněný motor BE-4 společnosti Blue Origin [19] 
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3 Raketové motory na kapalná paliva 
Velký pokrok ve vývoji raketové techniky nastal během druhé světové války. 

Průkopníkem bylo tehdy nacistické Německo, kdy Hitler podporoval nemalými zdroji vývoj 

nových pokročilých zbraňových technologií, které měly zajistit vítězství v boji.  

Šéfkonstruktérem tehdejšího raketového programu ve Třetí říši byl Werner von Braun, pod 

jehoţ vedením byla sestrojena tehdy bezkonkurenčně nejvýkonnější raketa na kapalné palivo 

s označením V-2, s kterou úspěšně bombardoval britské hlavní město Londýn. Po druhé 

světové válce vítězné mocnosti spatřily v raketové technice velký potenciál a právě díky 

pozdějšímu soupeření dvou hlavních supervelmocí USA a SSSR toto odvětví dosáhlo dnešní 

úrovně.  

3.1 Typy raketových motorů 
Konstrukce raketových motorů se liší způsobem dopravy paliva a okysličovadla  

do spalovací komory. K přesunu látky můţeme pouţít přetlak uvnitř nádrţí nebo výkonná 

hnací čerpadla. Ještě neţ se pracovní médium dostane na místo určení, proudí raketovým 

obvodem za účelem splnění několika důleţitých funkcí. Tou hlavní v případě raketových 

motorů s čerpadly je pohánění turbíny, která následně zpětně roztáčí napojená turbočerpadla. 

Dalším neméně důleţitým úkolem je chlazení trysky a komory během provozu. [3] 

Podle trasy kudy dané palivo nebo okysličovadlo proudí, rozdělujeme raketové motory 

na několik typů, které se zvlášť v anglické literatuře označují jako cykly. Umístění a funkce 

jednotlivých ventilů následně ovlivňuje právě zvolený cyklus raketového motoru. Proto je 

nutné zde zmínit krátký přehled této problematiky. [3,20] 

3.1.1 Přetlakový cyklus 

Prvním a zároveň nejjednodušším typem kapalného raketového motoru je koncepce na 

bázi přetlakového cyklu.  Palivo a okysličovadlo se do spalovací komory přivádí pomocí 

přetlaku, který vytváří hnací tekutiny proudící kolem spalovací komory nebo trysky. Tím se 

ohřívá, vypařuje a zajišťuje potřebný přetlak v komoře po celou dobu letu. Jako médium  

se pro tyto účely volí inertní plyn např. hélium. Výhodou tohoto uspořádání je jeho 

jednoduchost, protoţe zde nenajdeme ţádné turbíny ani čerpadla. Teoreticky pro spuštění 

raketového motoru proto stačí pouze otevřít hlavní ovládací ventily. Pouţívá se jako raketový 

motor pro poslední stupně nosných raket nebo jako manévrovací trysky.[3,20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Přetlakový cyklus [20] 
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3.1.2 Otevřený cyklus 

U otevřeného cyklu je část paliva a okysličovadla přivedena z čerpadel do plynového 

generátoru, kde dojde k reakci. Vzniklé horké plyny roztáčí turbínu, která následně pohání 

čerpadla. Po průchodu turbínou se vzniklé plyny vypustí do okolního prostoru bez uţitku. 

Z této koncepce je patrné, ţe se nejedná o příliš efektivní řešení, protoţe část paliva  

se spotřebuje na pohon turbočerpadel a ne kompletně na tah rakety. Na druhou stranu je tato 

koncepce poměrně jednoduchá a proto se od ní neupustilo ani v dnešní době. [20,23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Uzavřený cyklus 

Uzavřený cyklus pracuje podobně jako cyklus otevřený s tím rozdílem, ţe plyny 

z turbíny se neodvádějí bez uţitku do okolního prostředí, ale naopak putují zpět do spalovací 

komory, kde se podílejí na výsledném tahu. Další odlišností je, ţe všechno palivo neproudí  

do plynového generátoru přímo z turbočerpadla, ale při cestě ještě chladí trysku a spalovací 

komoru. Celkově se jedná o efektivnější, ale naopak technicky náročnější konstrukci. [20,24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3.2 Otevřený cyklus [20] 

Obr. 3.3 Uzavřený cyklus [20] 
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3.1.4 Expanzivní cyklus 

Expanzivní cyklus se vyznačuje tím, ţe na rozdíl od předešlých koncepcí se zde 

nepřivádí palivo a okysličovadlo do plynového generátoru. Ten, jak je vidět ze schématu, zde 

vůbec není. Na roztáčení turbíny se podílí pouze palivo, které je zahříváno průchodem přes 

chladící okruh a pak je následně přivedeno do spalovací komory. Toto řešení je prakticky 

pouţitelné pouze pro kryogenní paliva, jako je vodík ale i methan. [20,25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Uzavřený cyklus s úplným odpařením sloţek 

Nejrůznějších variací výše uvedených základních cyklů existuje celá řada a nejsou tedy 

jedinou moţností, i kdyţ většina konstrukcí z nich vychází. Jedním z nich je i méně vyuţívaná 

varianta tzv. uzavřeného cyklu s úplným odpařením sloţek. Zvláštností této stavby je, ţe pro 

okysličovadlo a palivo existují dvě separátní turbíny, které pohánějí svá vlastní turbočerpadla. 

Tekuté palivo prochází přes chladící systém motoru a v tepelných výměnících zahřívá 

okysličovadlo. V minulosti se tato koncepce pouţila pro nejsilnější ruské motory RD-270.[20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Expanzivní cyklus [20] 

Obr. 3.5 Uzavřený cyklus s úplným odpařením složek [20, upraveno] 
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3.1.6 Elektročerpadla 

Toto dosud nejprogresivnější řešení vyuţívá k pohonu čerpadel elektromotor, který je 

napájen přídavnými bateriemi. Velkou výhodou tohoto řešení je jednoduchost a s tím 

související i cena. Naopak výslednou efektivitu sniţuje vyšší váha rakety, která musí nést  

i velké a těţké baterie. Zatím jediný úspěšný start rakety s touto koncepcí je raketa Electron 

Novozélandské společnosti Rocket Lab. [26] 

 

 
Obr. 3.6 Raketa Electron firmy Rocket Lab [26] 
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4 Výběr raketového motoru 
Výrobou raketových motorů se dnes zabývá nepřeberné mnoţství jak národních 

agentur, tak i soukromých firem. Přitom nelze říci, ţe by některý typ konstrukce uvedený 

v předchozí kapitole dominoval, a proto je velmi sloţité popsat univerzální raketový motor  

a jeho hydraulické komponenty tím stylem, aniţ bychom se nedopustili příliš velkého 

zjednodušení.   

Z tohoto důvodu byl vybrán k popisu vzhledem k dostupným zdrojům palivový okruh  

a s ním související i jednotlivé typy ventilů pouze u motoru s označením RL10A-3-3. 

4.1 Úvod 
Raketový motor RL10A vyrábí americká technologická firma Pratt&Whitney. Jedná se 

o kryogenní motor s expanzivním cyklem, který je poháněn tekutým kyslíkem a vodíkem. 

Vývoj tohoto motoru trval více jak jedno desetiletí a první verze byla otestována uţ v roce 

1963. V průběhu let se jednotlivé modifikace motoru dočkaly velkého rozšíření. Nejčastěji je 

pouţíván jako pohon druhého stupně rakety. Z minulosti lze uvést např. rakety Saturn IV 

nebo staré verze raket Delta. Přestoţe se jedná uţ o přes půlstoletí starý motor, jeho 

nejmodernější varianty najdou uplatnění i dnes, opět především jako pohony pro druhé stupně 

nových raket Atlas. Lze očekávat, ţe tento typ motoru najde své vyuţití i v budoucnosti. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Palivové schéma  
Jak uţ bylo zmíněno výše, RL10 je raketový motor s expanzivním cyklem, vodík se 

ještě předtím neţ přijde do spalovací komory ohřívá, a následně vypařuje při průchodu 

chladícím okruhem kolem trysky a komory. Takto vzniklý přehřátý plyn roztáčí turbínu 

spojenou na jedné hřídeli s čerpadly, které mají za úkol vhánět pod optimálním tlakem 

a poţadovanou rychlostí palivo a okysličovadlo do systému. Okruh pro proudění 

okysličovadla je značně jednodušší, protoţe kyslík proudí bez větších změn z turbočerpadla 

přímo do spalovací komory. Vedle okruhu pro palivo a okysličovadlo zde máme i sekundární 

heliový pneumatický okruh pro řízení ventilů, turbočerpadel a jiných zařízení. Zjednodušené 

schéma zmíněného raketového motoru včetně hlavních ventilů je přiloţen v příloze B.[30] 

Technické specifikace motoru: 

RL10A-3-3 

Tah ve vakuu 66,7 kN 

Specifický impulz 444 sec 

Tlak ve spalovací 

komoře 
2,7 MPa 

Průměr hrdla spalovací 

komory 
0,13 m 

Expanzivní poměr 57 : 1 

Tab. 4.1 Parametry motoru RL10A-3-3 [28, upraveno] 
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Obr. 4.1 Raketový motor RL10A-3-3 [28, upraveno] 

 

4.3 Funkce raketových ventilů 
Ventily obecně jakéhokoliv raketového pohonného systému plní široké spektrum 

aplikací a tvoří nedílnou a důleţitou část konstrukce. Podobně jako klasické ventily je 

můţeme rozřadit podle funkce na ventily uzavírací, regulační, pilotní, směšovací nebo 

pojistné. 

4.3.1 Uzavírací ventily  

Hlavním účelem je v případě potřeby zastavit nebo naopak umoţnit tok tekutiny dále 

v obvodu. V raketovém motoru čistě tuto funkci plní například hlavní palivový ventil, který 

přivádí palivo do spalovací komory. Dále také velké ventily umístěné před čerpadly 

přivádějící palivo a okysličovadlo z nádrţí. [29,30,31] 

4.3.2 Regulační ventily 

Ovlivňují velikost objemového nebo hmotnostního toku změnou průtočného odporu 

způsobený uzavíracím prvkem. Konstrukčně vycházejí z uzavíracích ventilů a najdeme je 

například jako regulátory pro proudění paliv do spalovací komory. [29,30] 

4.3.3 Směšovací ventil 

Směšovací ventil je určený ke směšování toků provozních tekutin. V raketovém motoru 

se s takovýmto ventilem můţeme setkat například u směšování paliva přicházející z turbíny 

a z hlavního palivového regulačního ventilu, který část paliva odebírá z prostředí před 

turbínou. [29,31] 

4.3.4 Pojistné ventily 

Pojistný ventil slouţí k samočinnému jištění zařízení proti havarijním změnám 

proudění. V praxi hlídají například velikost tlaku, teploty nebo rychlosti proudění a v případě 

překročení horní meze dochází k automatické regulaci. U motoru RL10A-3-3 plnily funkci 

pojistného ventilu, ventily palivového čerpadla (kap. 4.4.2). [29]  

4.3.5 Pilotní ventily 

Tyto ventily se starají se o rozvod pracovního média v sekundárním pneumatickém 

okruhu, pomocí něhoţ se řídí aktuátory hlavních velkých ventilů. Ventily mohou být řízeny 

elektromagneticky solenoidem, pneumaticky nebo přímo mechanicky. [34] 
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4.4 Hlavní ventily pro proudění paliva a okysličovadla 

4.4.1 Uzavírací ventily před vstupem do čerpadel 

Tyto dva uzavírací ventily se nacházejí před vstupem do čerpadel a jejich hlavním 

úkolem je zamezit přívodu paliva a okysličovadla z nádrţí. Neslouţí k regulaci proudění, 

proto se nacházejí pouze v otevřené nebo uzavřené poloze. Ventil se otevírá jiţ před 

samotným startem motoru a takto vydrţí po celou dobu pracovní cyklu, neţ je kompletně 

vypnut celý motor. [30] 

Konstrukčně vychází z kulového kohoutu, coţ je armatura detailněji popsána 

v následující kapitole. Ventil je řízen sekundárním héliovým okruhem, přitom hlavní částí 

aktuátoru je vlnovec a ozubený trn, který převádí posuvný pohyb trnu na otáčivý pohyb 

kulového kohoutu. Tím dochází k uzavření nebo otevření ventilu. [30,31] 

 
Obr. 4.2 Uzavírací ventil před vstupem do čerpadel [30, upraveno] 

 

4.4.2 Ventily palivového čerpadla 

V raketovém motoru RL10A-3-3 nalezneme dva víceúčelové palivové ventily, jejímţ 

společným úkolem je reagovat na tlakové výkyvy a regulovat proudění během všech stádií 

provozu. Shodně se jedná o pístové ventily detailněji popsány v další kapitole. [30,31] 

První ventil, zobrazený na následujícím obrázku, zastává několik důleţitých funkcí. 

Před startem samotného motoru pomocí otvoru A odvádí přebytečnou tekutinu a tím reguluje 

velikost tlaku a tlumí hydraulické rázy. To ostatně plní neustále i při plném výkonu motoru, 

avšak jiţ ne v takové míře, protoţe se otvor částečně uzavře pístem, který je opět uveden 

do pohybu natlakovaným héliem vstupující do horního pístu. Jak moc se otvor A uzavře, 

závisí také na velikosti tlaku z čerpadla. Při uzavření hlavního palivového ventilu chrání 

čerpadla před hydraulickým rázem opět odběrem přebytečné tekutiny z obvodu. [30] 
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Obr. 4.3 Ventil palivového čerpadla[30, upraveno] 

Druhý ventil podobně jako první poskytuje odvod přebytečné tekutiny před startem 

motoru a také chrání palivový okruh a čerpadla před náhlým vzrůstem tlaku při vypnutí 

motoru. Během chodu neplní ţádnou funkci a otvor pro odběr paliva je po celou dobu 

uzavřen. [30] 

4.4.3 Elektromagnetické solenoidové ventily  

Tyto ventily slouţí k ovládání jak hlavních palivových, tak i čerpadlových ventilů. 

Jedná se o klasický pilotní ventil s jedním vstupem a dvěma výstupy, kdy na jedné straně 

se nachází pruţina, která tlačí tělísko na sedlo a tím uzavírá výstup. K otevření dojde tedy 

pouze tehdy, dojde-li k aktivaci solenoidu a přetlačení síly pruţiny. [30]   

 
Obr. 4.4 Elektromagnetický solenoidový ventil [30, upraveno] 
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4.4.4 Hlavní palivový ventil 

Hlavní palivový ventil má za úkol zabránit přívodu paliva do spalovací komory 

do doby, neţ se proudění uvnitř čerpadel a jiných zařízení stabilizuje. Dále také zajišťuje 

rychlé přerušení přívodu paliva v případě vypnutí motoru. Ventil je podobně jako 

v předchozích případech ovládán pneumaticky pomocí hélia o vysokém tlaku, které je 

přiváděno do vlnovce, čímţ dojde k přetlačení pruţiny starající se o uzavření ventilu před 

startem. Způsob montáţe tohoto ventilu je patrný i z přílohy C. [30,31] 

 

 
Obr. 4.5 Hlavní palivový ventil[30, upraveno] 

 

4.4.5 Regulační ventil okysličovadla 

Tento víceúčelový ventil slouţí k řízení a regulaci okysličovadla v okruhu během všech 

stádií provozu. Důleţitý prvek konstrukce tvoří tři samostatné otvory, z nichţ kaţdý plní 

určitou specifickou funkci, která je nutná pro regulaci proudění při startu a během provozu 

motoru. [30,31] 

Otvorem označený jako A proudí okysličovadlo během předstartovní fáze a krátce při 

startu. Průtok skrz otvor závisí na velikosti tlaku okysličovadla před čerpadlem a slouţí 

k uklidnění toku a k vytvoření optimálního poměru okysličovadlo a palivo při záţehu. [31] 

Otvor B se otvírá při akceleraci a také závisí na velikosti tlaku okysličovadla u čerpadla. 

Stejně také slouţí k regulaci proudění a k vytvoření optimálního poměru při spalování, 

tentokrát ale během provozu. [31] 

Posledním otvorem C se také reguluje okysličovadlo z ventilu a v případě vypnutí 

motoru zabraňuje přístupu okysličovadla do spalovací komory. Kvůli zvýšenému riziku 

vzniknutí kavitace v blízkosti otvoru C je zde nainstalován antikavitační ventil. [31] 
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Obr. 4.6 Regulační ventil okysličovadla [30, upraveno] 

 

4.4.6 Regulační ventil pro ovládání tahu motoru 

Ventil ovlivňuje výkon turbíny a tím nepřímo reguluje proudění paliva uvnitř okruhu. 

Dále má také vliv částečně na velikost tlaku uvnitř spalovací komory. Skládá se ze dvou 

hlavních částí. V první se nachází ventil umoţňující, aby část paliva neprošla přes turbínu 

a dostala se aţ zpětně do obvodu za ní, coţ má za následek její avizované sníţení výkonu. 

Velikost průtoku skrz ventil je závislé na tlaku ve spalovací komoře přivedeného potrubím 

do druhé části, kde působí na pruţino-vlnovcové ústrojí, které je mechanicky spojené s částí 

první, čímţ ji ovládá. [31] 

Kontrolní ventil pro ovládání tahu motoru a jeho základní části je zobrazen 

na následujícím obrázku:  

 
Obr. 4.7 Regulační ventil pro ovládání tahu motoru [31, upraveno] 
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4.4.7 Ventil pro přívod okysličovadla do vstřikovače 

Hlavním úkolem tohoto ventilu je zajistit přívod okysličovadla do vstřikovače při startu 

a následně zabraňovat přílišné akceleraci motoru. 

Konstrukce ventilu je uvedena na následujícím obrázku: 

 
Obr. 4.8 Ventil pro přívod okysličovadla do vstřikovače[30, upraveno] 

 

Okysličovadlo je pod tlakem přiváděno do pístu z místa před čerpadlem. Tím 

se následně otevře sedlo pro proudění kyslíku z čerpadla přímo do zápalného vstřikovače. 

V případě ţe dojde k nárůstu tlaku ve spalovací komoře vlivem příliš velkého spalování, tak 

následně se píst ventilu posune na opačnou stranu a dojde k uzavření celého ventilu. Tím 

se omezí přísun okysličovadla do spalovací komory a raketa tak nemůţe nechtěně zrychlovat. 

[30]  

4.4.8 Předstartovní ventil 

Předstartovní ventil zajišťuje částečné ochlazení palivového čerpadla 

na pracovní teplotu. Hélium přivedené pod tlakem otevře sedlo ventilu a umoţní rozvod 

chladícího média. K uzavření dojde aţ tehdy, kdyţ tlak paliva za čerpadlem spolu s pruţinou 

uvnitř ventilu přetlačí tlak přivedeného plynu. [30] 

 

 
Obr. 4.9 Předstartovní kontrolní ventil [30, upraveno] 
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5 Základní konstrukce raketových ventilů 

5.1 Obecné parametry při návrhu raketových ventilů 
V předchozí kapitole byly nastíněné varianty konstrukce raketových pohonných 

systémů, které následně ovlivňují také funkci a rozmístění důleţitých ventilů. Jak je vidět, 

jedná se o problematiku značně rozsáhlou. Na druhou stranu i přesto, ţe konstrukce kaţdého 

takového ventilu je značně unikátní, lze v něm nalézt podobné znaky společné pro léty 

prověřené konstrukce jako například průmyslové armatury. V následující kapitole budou tedy 

shrnuty důleţité poţadavky kladené na raketové ventily a uvedeny i nejčastější konstrukční 

varianty. Nároky na přesnost, správnou funkci a spolehlivost jsou u těchto ventilů obecně 

velmi vysoké, protoţe jakékoliv sebemenší selhání můţe v reálném provozu ohrozit úspěch 

celé mise (viz úvod). 

5.1.1 Těsnost 

Prvním a zároveň jedním z nejdůleţitějších parametrů uzavíracích ventilů, ale i ventilů 

obecně, je těsnost. Jedná se o mnoţství látky, která unikne během provozu při daných 

podmínkách. Přitom rozlišujeme únik tekutiny skrz primární těsnění ventilu, kdy se tekutina 

dostane do vnitřních částí armatury a únik tekutiny ven skrz takzvané sekundární těsnění. 

Oba dva tyto stavy jsou neţádoucí, a to například z důvodu opotřebení dosedacích ploch 

vlivem eroze a jejich následné ztrátě funkčnosti. Při úniku tekutiny vně ventil naopak hrozí 

poškození ostatních částí raketového motoru vlivem koroze nebo v horším případě následným 

vzplanutím tekutiny nebo dokonce explozí. [32] 

Přesnou hodnotu těsnosti určujeme poměrně problematicky, protoţe závisí na celé řadě 

obtíţně zjistitelných parametrů. V praxi se příliš neuplatňuje testování ventilu přímo 

na pracovní látce, protoţe v případě raketových paliv a okysličovadel by to bylo velice 

komplikované z důvodu toxicity, reaktivnosti a obtíţné manipulativnosti látek. Proto 

se v praxi uplatňuje metoda výpočtu těsnosti na základě experimentu s jinou méně technicky 

náročnou látkou například vodou nebo héliem a následným odhadnutím hodnoty pro danou 

pracovní tekutinu. [33] 

Dostatečnou těsnost ventilu lze dosáhnout co největší přesností dosedacích ploch 

uzavíracího prvku. Díky tomu eliminujeme mezírky vzniklé mezi stykovými plochami a tím 

zabráníme úniku tekutiny. Protoţe raketové ventily operují při vysokých tlacích a teplotách, je 

velikost tlakového spádu mezi stěnami uvnitř a vně ventilu obrovský. Z toho důvodu je zde 

také velká hnací síla pro únik tekutiny, proto musíme při výrobě dosahovat vysoké přesnosti 

povrchů. [32] 

Těsnost ventilu není stálá veličina a mění se v průběhu provozu, kdy ji kromě geometrie 

a stavu dosedacích ploch ovlivňují také vnější podmínky. Z důvodu teplotní kontrakce 

dochází například u palivových ventilů ke stabilizaci těsnosti aţ v řádu několika hodin, 

protoţe palivo nebo okysličovadlo bývá většinou silně podchlazené, tudíţ dochází k vnitřním 

nerovnováhám. [32] 

5.1.2 Tlakové ztráty 

Při proudění tekutiny skrz ventil dochází k tlakovým ztrátám, které jsou 

charakterizovány bezrozměrným ztrátovým součinitelem ξ definovaný jako: [34] 

 

 
  

     
    

 

 

(5.1) 
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kde Δpz je trvalá ztráta tlaku při průtoku ventilem, c rychlost pracovní látky, ρ hustota 

pracovní látky. 

Znatelných ztrát dosahujeme tehdy, dochází-li při průtoku tekutiny ventilem k narušení 

nebo změnám směru proudění, coţ má za následek tvorbu neţádoucích vírů a úplavů. Mezi 

další ztrátové jevy patří tření tekutiny o vnitřní stěny ventilu, které opět zvyšuje tlakové 

ztráty.  Ty jsou ale většinou velmi malé v porovnání se ztrátami vzniklým při víření a změně 

proudění. [34] 

5.1.3 Pracovní podmínky tekutiny 

Pracovní podmínky jako je rychlost, teplota a tlak proudící tekutiny, kladou vysoké 

nároky na konstrukci armatury.  

Vysoká rychlost proudění skrz ventil způsobuje rozechvění a můţe vést 

i k rezonančnímu chování u některých částí ventilu. Dalším nebezpečným jevem je vznik 

napětí pří průchodu pracovní látky ventilem, které můţe způsobovat vznik únavových trhlin. 

[33] 

Teplota pracovní látky proudící skrz ventil významně ovlivňuje volbu materiálu. 

Doporučuje se při konstrukci ventilu volit materiály s podobnou teplotní roztaţností, aby 

se omezil vznik druhotného namáhání způsobené změnou teploty. Důleţité je také vzít do 

úvahy teplotní rozloţení ventilu při pracovním cyklu, kdy logicky nejvýrazněji se budou 

zahřívat části v přímém kontaktu s pracovní tekutinou. Těsnění z měkkého materiálu tvořené 

různými speciálními elastomery nelze pouţít pro kryogenní a vysoké teploty z důvodu 

velkých změn mechanických vlastností. Například v praxi často pouţívaný Teflon lze 

navrhnout pro teploty pod 367 Kelvinů. Při vyšší teplotě uţ dochází ke creepu, který neblaze 

ovlivňuje těsnost ventilu. [32,33] 

Vysoký tlak zvyšuje nároky na velikost a robustnost ovládacího mechanismu- 

aktuátoru. Často lze uzavřít ventil aţ poté, co dojde k vypnutí předchozího zařízení v rozvodu, 

jako je například turbína nebo čerpadlo. Takovýto systém neklade tak vysoké nároky 

na velikost ovládací síly a umoţňuje sníţit hmotnost a velikost aktuátoru. Obecně lze říci, ţe 

pro sedla ventilů pracujících při niţších tlacích se spíše hodí měkké materiály např. speciální 

elastomery, zatímco pro vysoké tlaky volíme materiály tvrdé jako například speciální 

keramiky nebo slitiny. [32] 

5.1.4 Čistota a kompatibilita paliva nebo okysličovadla 

Kontaminace raketového paliva pevnými částicemi, které se do vnitřních částí ventilu 

dostaly buď při výrobě a následném nedostatečném vyčištění, nebo byly jiţ součástí při 

výrobě paliva nebo okysličovadla, opět nepříznivě ovlivňují správnou funkci ventilu. Výhodu 

v tomto případě mají ventily s měkkým povrchem těsnění, protoţe se mohou elasticky 

deformovat kolem těchto malých pevných zárodků a tím zabraňují vzniku netěsnosti nebo 

poškození. Naopak ventily s dosedacími plochami tvořené tvrdým materiálem tuto schopnost 

nemají, coţ vede k poškození dosedacích ploch. Pevné částice jsou hlavně problematické 

v případě proudění horkých plynů, kdy se můţou pohybovat velkou rychlostí a tím výrazněji 

poškozovat vnitřní části ventilu. [32] 

Při volbě materiálu a konstrukce ventilu hraje dominantní roli právě kompatibilita 

paliva s ostatními materiály. Jak uţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, některá paliva 

a okysličovadla jako jsou hydrazíny, nelze pouţít v kombinaci s elastomery z důvodu jejich 

vysoké reaktivity. (viz kapitola 2 Raketová paliva) 
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5.1.5 Velikost a hmotnost ventilu 

Sníţení hmotnosti jakékoliv součásti raketového motoru zvyšuje efektivitu rakety 

a zároveň tím také roste hmotnost uţitečného nákladu, proto je maximální odlehčení jakékoliv 

součásti důleţitým cílem pro konstruktéry. Ventily vyuţívající měkké těsnění, jako jsou 

elastomery nebo Teflon, se vyznačují niţší hmotností neţ ventily s tvrdým těsněním, protoţe 

nevyţadují tak velké zatíţení těsnící plochy a s tím spojenou menší robustnost ovládacího 

aktuátoru. Dále také měkké těsnění projevuje větší odolnost vůči různým odchylkám 

od správného dosednutí na sedlo, coţ má výhodu hlavně u velkých palivových ventilů, které 

díky tomu nepotřebují přídavné vyrovnávací konstrukce. To vede opět k ušetření hmotnosti. 

[32] 

5.1.6 Ţivotnost 

Obecně lze předpokládat, ţe konstrukce ventilu s tvrdým těsněním převyšuje svou 

ţivotností ventily s těsněním měkkým. Nejedná se však vţdy o pravidlo, protoţe celá tato 

problematika je značně sloţitější. Elastomery a teflon při vysokém počtu opakovaných cyklů 

ztrácí elastické chování a dochází ke vznikům trvalých plastických deformací a prasklin, které 

jsou pro samotný provoz neţádoucí. Podobné chování můţeme nalézt i u tvrdších materiálů, 

avšak zde k nim dochází aţ při větším počtu opakování. Při dlouhodobých misích, kdy je 

potřeba mít ventil po celou dobu uzavřený, není opět vhodné pouţívat těsnění na bázi 

elastomerů nebo teflonu, které mohou po určité době ztrácet své materiálové vlastnosti. [32] 

Zvláštní kapitolou jsou ventily s pouze jedním cyklem otevření, kdy aktivační síla je 

zajištěna pomocí výbušného zařízení. I zde se volí spíše varianta s tvrdým těsněním. [33] 

5.1.7 Vibrace 

Velké vibrace provázejí všechny komponenty raketového motoru a při navrhování 

ventilu s nimi musíme počítat, ať uţ vznikají vně nebo uvnitř samotným provozem. Při chvění 

dochází jednak ke vzniku tření, které má neblahé následky na povrch dosedacích ploch 

a zvyšuje tím opotřebení a netěsnost ventilu. Proto bychom neměli tuto problematiku 

opomíjet a při návrhu raketového ventilu myslet na určitá obecná pravidla jako se například 

vyvarovat návrhu dlouhých vyčnívajících částí a popřípadě upravit úchylky mezi součástmi 

tak, aby o sebe v případě určitých vibrací netloukly. [32]  

5.1.8 Cena 

Velkou část příjmů vesmírných agentur zajišťují zakázky pro vynášení soukromých 

druţic. Konkurence přitom v tomto sektoru přitom spíše přibývá a tím nutí agentury stlačovat 

cenu svých raket tak, aby byli co nejvíce konkurenceschopné. Jedním z přístupů jak sníţit 

náklady na vývoj a výrobu ventilu je pouţití společných univerzálních součástek jako 

například pro hlavní ventil paliva a okysličovadla, které jsou většinou podobné konstrukce. 

Výslednou cenu také výrazně ovlivňuje opět volba přístupu k těsnění ventilu. U tvrdého 

těsnění musíme dosahovat mnohem větších přesností při výrobě, často se uplatňuje drahé 

lapování. Dále se musíme mít na pozoru při manipulaci s takovouto součástí, protoţe 

v případě poškození, nelze lapované plochy jednoduše opravit nebo vyměnit jako v případě 

měkkého těsnění. [32] 
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5.2 Konstrukční varianty 
Mezi základní typy patří ventily sedlové, klapkové, kulové, pístové nebo šoupě ventily. 

Konstrukce palivových ventilů raket se podobá průmyslovým uzavíracím armaturám, avšak 

jak jsme měli moţnost vidět v předchozí kapitole, některé jsou natolik sloţité, ţe je velmi 

obtíţné je takto jednoduše klasifikovat. [35] 

5.2.1 Sedlové ventily 

Sedlové ventily patří mezi konstrukčně méně náročné typy ventilů. Jejich pouţití je 

moţné i při náročných podmínkách a díky své koncepci a geometrii mohou být navrţeny i pro 

kryogenní paliva. [33] 

Určitá omezení nastávají v momentě otevření ventilu, kdy dochází k poměrně velkému 

tlakovému spádu a tím i vyšším ztrátám způsobené sloţitým tvarem vnitřních stěn, které 

většinou narušují směr proudění více neţ jiné varianty. Z tohoto důvodu je tato konstrukce 

vhodná především pro systémy nijak necitlivé na takovéto výkyvy. [32,33,35] 

Pohyblivá část ventilu naopak při uzavírání jde proti směru proudění, coţ vyţaduje 

jednak velkou sílu a mimo jiné to způsobuje i nelinearitu toku, jako je vznik turbulencí, 

kavitace atd. Konstrukce sedlových ventilů se pouţívá hlavně pro uzavírací, méně pak pro 

regulační armatury. [34,35] 

5.2.1.1 Konstrukce 

Princip sedlového ventilu na obrázku č. 4.1 spočívá v samotném tělu součásti. V něm 

se jednosměrně pohybuje dřík na jejímţ konci se nachází kuţelka, která při stavu, kdy je 

zamezeno proudění tekutiny, dosedá na místo zvané sedlo. Pruţinový mechanismus zajišťuje 

přítlačnou sílu a tím brání pohybu ventilu ve směru proudění. V momentě, kdy je zapotřebí 

mít ventil otevřený, nachází se na opačném konci dříku konstrukce takzvaný aktuátor, který 

v případě potřeby zaručuje stlačení pruţiny a tím i otevření ventilu pro proudění tekutiny. 

[35,36,37] 

 
Obr. 5.1 Sedlový raketový ventil [37 upraveno] 

 

Styk hlavy dříku a jeho sedla patří mezi stěţejní kritérium určující těsnost, coţ je jeden 

z hlavních parametrů funkčnosti uzavíracích ventilů. Přitom zásadní vliv na efektivitu těsnění 

sedlového ventilu a ventilů obecně má právě volba materiálu a tvaru dosedacích ploch. 
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5.2.1.2 Varianta tvrdé těsnění 

První varianta spočívá ve zvolení tvrdého materiálu (kovu, keramiky, cermetu), který je 

pouţit na stykové plochy kuţelky i sedla. Jedná se o vhodné řešení hlavně pro kryogenní 

tekutiny, kdy nízká teplota nezmění výrazně mechanické vlastnosti materiálu, a tím se nezvýší 

netěsnost. Nedojde tak k neohroţení funkčnosti dané součásti. Dostatečný těsnící účinek 

v tomto případě závisí také na vlastnostech povrchu stykových ploch a jejich geometrii. Dále 

také na přítlačné síle mezi sedlem a kuţelkou a také na vzájemné pozici (vychýlení). [32] 

Pro ilustraci jsou zobrazeny na obrázku č. 5.2 nejčastější varianty sedlových ventilů 

z hlediska geometrie stykových ploch.  

 
Obr. 5.2 Geometrie stykových ploch [32, upraveno] 

 

Kuţelky s kulovou geometrií dokáţí eliminovat malé odchylky v pozici ventilu a není 

ani nutné dosahovat tak vysokého zatíţení, které zaručí dostatečnou těsnost ventilu z důvodu 

malé stykové plochy. Na druhou stranu výroba takovéhoto povrchu je při vysoké přesnosti 

poměrně komplikovaná, kdy i při malých nepřesnostech a opakovaném pouţívání dochází 

k rychlejšímu opotřebení. To má za následek, ţe kulová součást ztrácí svůj přesný tvar 

a dochází k netěsnostem. [32] 

Další variantou je výroba jednoduché kombinace rovných ploch. Pomocí broušení 

a následného lapování lze dosáhnout poţadované přesnosti, kterou můţeme jednoduše ověřit. 

Problém ovšem můţe nastat, pokud přilehlé plochy nejsou rovnoběţně orientovány. 

Při rychlém dosedání rovných ploch nemá často tekutina dostatečný prostor k úniku. 

To způsobuje abrazivní opotřebení, a proto se ostré konce těchto ploch zaoblují tak, aby byl 

usnadněn odchod tekutiny. Ventily s rovnou geometrií jsou díky své jednoduchosti, 

spolehlivosti a vysoké trvanlivosti častou volbou při konstruování nejrůznějších ventilů 

v raketových motorech. Doporučené jsou hlavně v případech, kdy poţadujeme velkou 

trvanlivost, ale jejich pouţití je vhodné pouze při malých vibracích. [32] 

Varianta s kuţelovými plochami zaručuje velmi dobrou těsnost, a ani výroba není příliš 

sloţitá nebo drahá. Při dokončovací operaci se uplatňuje především lapování sedla i ventilu 

dohromady, díky čemuţ dosáhneme poţadované přesnosti a kompatibility. V praxi 

se pouţívají kuţelové plochy se stejným nebo mírně odlišným úhlem mezi sedlem a ventilem. 

Velkou pozornost ovšem musíme dbát na přesnost os při dosedání těchto ploch tak, aby 

nedocházelo k náklonům. [32] 
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Poslední případ zachycený na obrázku je varianta kuţelového sedla a kulového ventilu. 

Tato kombinace je nejen levná na výrobu, ale také podobně jako varianta s kulovými 

plochami ji neovlivňují malé odchylky v pozici sedla. Při cyklickém pouţívání tohoto ventilu 

však dochází k rychlému opotřebení vlivem malého kontaktu dvou stykových ploch, a tím 

dochází ke vzrůstu netěsnosti. Proto je toto řešení vhodné pro nízkocyklové ventily. [32] 

Dalším důleţitým faktorem ovlivňující správnou funkci ventilu je zatíţení na sedle 

a kuţelce. Přitom rozlišujeme napětí statické a přechodné (nárazové). 

Statické napětí působí na sedlo a ventil v momentě, kdy je ventil uzavřen pro proudění 

tekutiny a pro správnou funkci je nutno volit vhodnou velikost zatíţení tak, aby nedocházelo 

k zvýšení netěsnosti v případě nízkého zatíţení nebo k trvalé plastické deformaci při zatíţení 

naopak příliš velkém. V praxi se velikost statické zatíţení obvykle pohybuje v rozmezí  

7 aţ 70 MN/m
2
. [32] 

Přechodné napětí vzniká při nárazu ventilu na sedlo. Tím následně vznikne okamţité 

napětí, které můţe několikrát převyšovat napětí statické.  To můţe vést k poškození povrchu 

sedla i ventilu vlivem mikrosvarů (studené svary) nebo plastickou deformací. Proto, aby 

se takovým věcem předešlo, pouţívají se při konstrukci sedlových ventilů například viskózní 

tlumiče nebo vnější krouţky, které pohlcují nárazovou energie a tím zvyšují ţivotnost ventilu. 

[32] 

5.2.1.3 Varianta měkké těsnění 

V raketové technice lze podobně jako v jiných odvětvích pouţít k těsnění ventilu měkké 

materiály, například speciální elastomery, a to buď stylem, ţe nahradíme celou kuţelku tímto 

materiálem nebo jej jenom připevníme na dosedací plochy. Důsledkem prvního řešení 

dochází ke zmenšení pevnosti. To je často neţádoucí, proto se v praxi vyuţívá více druhá 

varianta. [32] 

Elastomery mění výrazně své mechanické vlastnosti v závislosti na vnějších 

podmínkách a to je limituje při jejich pouţití v některých aplikacích. Na druhou stranu tam, 

kde to podmínky dovolují, se vyplatí je pouţít, protoţe jak uţ bylo zmíněno, dokáţí jednak 

dobře těsnit i při kontaminaci pracovní tekutiny a jsou méně náchylné k vychýlení uzavíracích 

ploch. [33] 

 Nejvýznamnějšími materiály pouţívanými při těsnění raketových ventilů jsou různé 

varianty teflonu. Při volbě správného materiálu je nutné také zváţit kompatibilitu materiálu 

s pracovní látkou, kdy některá paliva jako třeba hydrazíny a jeho deriváty jsou velmi reaktivní 

látky. [32] 

Dalšími faktory ovlivňující funkci ventilu jsou podobné jako u tvrdého těsnění 

geometrie stykových ploch a vlastnosti povrchu. Dále také správné připevnění měkkého 

materiálu na materiál tvrdý, napětí na součásti a v neposlední řadě i vzájemná poloha sedla 

a kuţelky. Geometrie povrchu je identická s geometrií u tvrdého těsnění. Dostáváme varianty 

s kulovou, rovnou a kuţelovou plochou, na které jsou připevněny části měkkého těsnění. 

Z hlediska vyšší ţivotnosti konstrukce je vhodné, pokud kovový materiál dosedá velkou 

plochou na úzkou část měkkého materiálu. Neboli kuţelka z tvrdého materiálu dosedá 

na měkké těsnění na sedle, protoţe v opačném případě dochází ke vzniku rýh a prasklin 

v místě styku u měkkého materiálu a tím se výrazně sniţuje jeho ţivotnost. [32] 

Velkým problémem při pouţití měkkého těsnění je způsob připevnění k základnímu 

materiálu, které musí odolávat deformacím, creepu a také znemoţnit uvolnění součásti. Toho 

lze dosáhnout pomocí širokého spektra metod, např. vulkanizace, vysokoteplotní spojování, 
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pěchování nebo spojování na mechanickém principu. Například připevnění pomocí šroubu, 

závitů nebo upevnění měkkého materiálu ve skořepině. Určitou nevýhodou mechanického 

spoje je, ţe ho lze aplikovat pouze na velké ventily, jinak se jedná o velmi spolehlivou 

metodu. [32] 

Vulkanizace, vysokoteplotní spojování a jim podobné metody lze naopak pouţít i pro 

menší ventily. Jedná se většinou o výrobně levná řešení, která ale na druhou stranu nejsou 

příliš spolehlivá, proto je nutné důkladně daný ventil otestovat při podmínkách ve kterých 

daný ventil pracuje, protoţe můţe při vyšších teplotách docházet k odlepování materiálu nebo 

jiným vadám. [32] 

Statické napětí na kontaktních plochách se pohybuje například pro teflon v rozmezí  

3,5 aţ 21 N/m
2
 a je tedy menší neţ při tvrdém těsnění. Důvodem je niţší pevnost polymerů, 

která ovšem není stabilní a rychle se zvyšuje při kryogenních teplotách. Z toho důvodu 

ventily s měkkým těsněním pracující při kryogenních podmínkách musí generovat mnohem 

vyšší napětí na kontaktní plochy uţ při okolních teplotách, protoţe jinak by nedocházelo 

k dostatečnému napětí a tím poţadované těsnosti při kryogenních teplotách. [32] 

Nárazové napětí, které se cyklicky opakuje, můţe způsobovat podobně jako u tvrdého 

těsnění deformace na sedlu ventilu nebo dokonce i prasknutí zvláště za niţších teplot. Předejít 

tomu lze pouţitím tlumících mechanismů, které sniţují nárazovou sílu. [32] 

5.2.2 Klapkové (motýlkové) ventily 

Jednoduchá a lehká konstrukce plus relativně spolehlivý provoz předurčují klapkové 

ventily k jejich častému uplatnění. Výhodná je tato konstrukce pro regulační ventily, pouţívá 

se však i jako uzavírací armatura. Mohou být také navrţeny pro různé tlaky řádově od  

0,1 MPa aţ po 10 MPa. [33] 

Jednoduchý klapkový ventil je zobrazen na následujícím obrázku. Hlavní pohyblivá 

součást se jmenuje klapka, jejíţ vrchní část má tvar disku a otáčí se o 90 stupňů na hřídelce, 

a tím otevírá nebo naopak uzavírá ventil pro proudění tekutiny.  Pro dosaţení vyšší pevnosti 

je často klapka s hřídelkou vyrobena z jednoho kusu, přitom osa rotace hřídelky neprochází 

diskem, ale je posunutá o určitý interval. 

 

 
Obr. 5.3 Klapkový ventil schéma [32, upraveno] 
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Klapka při úplném otevření příliš nebrání a nemění ani směr proudění, proto je zde 

dosahováno menších tlakových ztrát, neţ u jiných typů ventilů. Velikost plochy, skrz kterou 

můţe proudit tekutina, udává veličina tzv. charakteristická plocha A* definovaná vztahem 

[33] 

    
 

 
  
     (5.2) 

kde Ag udává plochu při úplném otevření ventilu a ds vnitřní průměr vstupní části 

ventilu. 

Výsledný interval je dán podílem charakteristické plochy k ploše vstupní části 

a pohybuje se od 65 % pro malé ventily aţ po 87 % pro velké. [33] 

Při proudění tekutiny kolem klapky dochází ke vzniku momentu, který je závislý hlavně 

na úhlu natočení klapky a dalších parametrech, jako je rychlost proudění a tlak. Velikost 

a průběh celkového momentu nutného k uzavření a otevření ventilu není stejný  

a zjednodušeně lze vyjádřit následovně. [33] 

          (5.3) 

 
         

 
 (5.4) 

kde To je moment potřebný k otevření ventilu, Tc moment potřebný k uzavření ventilu, 

Tf třecí moment, Th hydraulický moment.     

Hydrodynamický moment vzniká nerovnováţným zatíţením klapky, kolem které proudí 

tekutina. Třecí moment naopak vzniká při tření tekutiny o povrch klapky. Obě silové dvojice 

jsou závisle na úhlu natočení klapky ve ventilu a tato charakteristika je popsána na obrázku 

níţe. Z grafů je patrné, ţe průběh potřebného momentu je rozdílný pro uzavírání a otevírání 

ventilu. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná charakteristika je důleţitá při návrhu regulačního, ale i uzavíracího ventilu, 

protoţe klade nároky na parametry aktuátoru. 

Při uzavření ventilu se hrana kruhového těsnění ohne kolem hrany klapky a tím zaručí 

těsnost. Problém ovšem můţe nastat při rychlém uzavření za vysokých tlaků, kdy můţe 

docházet k lomu. S podobným problémem se konstruktéři v minulosti setkali u klapkových 

Obr. 5.5 Graf výsledného momentu při     

uzavírání [33, upraveno] 

Obr. 5.2 Graf výsledného momentu při 

otevírání [33, upraveno] 
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ventilů na raketách třídy Atlas. Problém byl vyřešen vhodnějším tvarováním hrany disku tak, 

aby se zmenšil náraz na stěny sedla. [32] 

Těsnění kolem disku se vlivem přítlačné síly deformuje a tím vzniká poţadovaný těsnící 

efekt. Míra deformace závisí nejen na materiálových charakteristikách materiálu, ale také 

na jeho rozměrech a především tloušťce. Pokud se konec těsnění deformuje příliš snadno, 

nevytvoří se dostatečná přítlačná síla a ventil netěsní. Naopak pokud je těsnící krouţek příliš 

pevný, dochází při opakovaném otevírání a zavírání ventilu ke zvýšenému tření a to 

způsobuje opotřebení a sníţení ţivotnosti ventilu. [32] 

Těsnící krouţek musí být ke konstrukci ventilu připevněn tak, aby nedocházelo k jeho 

posuvům ani při extrémních podmínkách, jako jsou kryogenní teploty, vysoký tlak nebo 

vibrace. V praxi se osvědčilo spolehlivé řešení spojení pomocí předepjatých šroubů 

a kruhového upevňováku, který rovnoměrně rozkládá přítlačnou sílu na povrch těsnění. [32] 

5.2.3 Kulové ventily 

Kulové ventily nebo jinak také nazývány kulové kohouty, je stará a léty prověřená 

konstrukce ventilů pouţívaná i v mnoha jiných odvětvích. Nejvýznamnější předností této 

konstrukce je, ţe při plně otevřeném stavu ventil prakticky nijak nebrání průchod pracovní 

tekutiny. Tím dochází k minimálním hydraulickým ztrátám. [34] 

Hlavním uzavíracím prvkem je tedy kulový kohout, který má válcový otvor pro průtok 

tekutiny a při otevírání nebo naopak uzavírání se otáčí od 90 stupňů na připevněném čepu, 

jehoţ osa rotace je kolmá na směr proudění. Zároveň je také uloţen na těsnících krouţcích, 

jejichţ plochy mají shodný sférický tvar a jejich důleţitým parametrem je nejen utěsnit 

pracovní látku, ale také vykazovat malý odpor vůči rotačnímu pohybu. V praxi se jako 

materiál pro těsnící krouţky vyuţívá teflon nebo teflon plněný sklem. Pro vyšší teploty nad 

400°C se pouţívají uhlíkové těsnící krouţky. [35]  

 

 
Obr. 5.6 Kulový ventil [35, upraveno] 
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Kulový kohout je připevněn k čepu z obou stran, tudíţ zde nedochází k osovému 

posunu. Přítlačná síla na zadní těsnící krouţek je realizována tlakem pracovní látky, zatímco 

na opačné straně je tato síla podpořena následně uvedenými mechanismy. Jedním z nich je 

vyuţití přítlačné síly pomocí pruţin, ať uţ talířových nebo obyčejných šroubovitých.  

U vysokotlakových ventilů se místo pruţin pouţívají vlnovce z důvodu rovnoměrného 

rozloţení zatíţení na celý těsnící krouţek. Tyto mechanismy se vyuţívají také i v případech, 

kdy tlak tekutiny v obvodu je příliš malý a tím by nedocházelo k vyvinutí dostatečné přítlačné 

síly na těsnění. Příliš vysoké zatíţení sedla způsobuje vysoké opotřebení těsnění a naopak 

příliš malé nezaručuje dostatečnou těsnost ventilu. Proto při návrhu vhodné velikosti 

přítlačného zatíţení je nutné vycházet z empirických zkušeností. [35] 

Kulové kohouty se pouţívají hlavně jako uzavírací ventily. V raketové technice je 

najdeme nejčastěji jako například hlavní palivové ventily. Jejich rozměry jsou poměrně velké, 

proto je nutné v některých případech danou konstrukci výrazně odlehčit. Často se tak můţeme 

setkat s variantou, kdy kulový kohout je dutý a vzniká svařením a následným opracováním 

dvou skořepin. Výhodou takového řešení je i to, ţe se sniţuje setrvačnost tělesa, tím je menší 

riziko vzniku prasklin nebo jiného poškození při prudkém pootočení nebo naopak zastavení 

kulového kohoutu. Další moţností k výraznému odlehčení ventilu je redukce nefunkčních 

objemů. S tímto řešením se však váţou i výrazné úpravy konstrukce dalších součástí jako je 

těsnění, čep a kryt ventilu. [32] 

Výroba kulového kohoutu a jeho přilehlého těsnícího sedla není nijak sloţitá, protoţe 

se k daným účelům pouţívá záběhové těleso shodného kulového tvaru, které postupně 

opotřebovává nebo obrušuje výchozí kontaktní plochu těsnění. [32] 

Při uzavírání nebo naopak otevírání kulového kohoutu vzniká podobně jako 

u klapkových ventilů vlivem proudění tekutiny moment, který má podobný průběh 

v závislosti na úhlu natočení jako u klapkových ventilů, a proto zvláště vysokotlaké ventily 

je nutné dovybavit dostatečně silným aktivačním mechanismem, který vyvine potřebné 

ovládací síly. [33] 
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5.2.4 Šoupě ventil 

Šoupě ventily najdou své uplatnění hlavně při méně náročných podmínkách, kdy je 

navíc konstrukce limitována i vnějšími rozměry. Nespornou předností jsou malé tlakové 

ztráty způsobené průchodem pracovní tekutiny skrz ventil. Naopak limitující faktor pro tuto 

konstrukci je právě velikost tlaku tekutiny, který tlačí na stěny ventilu a hlavně na čelní 

plochu šoupěte a zvyšuje tím výrazně tření mezi šoupětem a těsněním. [33] 

Základním mechanismem je šoupě, které se uvnitř ventilu pohybuje translačně mezi 

těsněním, a tím reguluje proudění tekutiny. Toto šoupě je připevněno na vřetenu, které 

zprostředkovává pohyb. Orientace těsnění je dána tvarem šoupátka. U deskových se uplatňuje 

orientace paralelní, avšak častější variantou je šoupátko ve tvaru klínu, které dosedá na 

podobně tvarované těsnění. Přítlačná síla nutná k dosaţení tíţeného těsnícího efektu se vytváří 

jednak tlakem tekutiny na čelo klínu, dále pak konstrukcí ventilu, kdy je klín umístěn 

v takové poloze, aby docházelo ke kontaktu. Dále pomocí přídavné pruţiny nebo vlnovce. 

[35] 

Provozní parametry šoupě ventilu omezují pouţití těchto ventilů v raketových 

motorech, proto se uplatňují především v mechanismech s pomalu proudící tekutinou. 

 

 
 

Obr. 5.7 Šoupě ventil [38] 
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5.2.5 Pístový ventil 

Poslední uvedenou konstrukcí uzavíracích armatur jsou pístové ventily, které můţeme 

rozdělit na rotační a lineární. Pro oba druhy ventilu však platí stejné neduhy a to je hlavně 

vyšší netěsnost, neţ u předchozích konstrukcí a také nízká ţivotnost, způsobená následným 

abrazivním opotřebením ploch pístu vlivem tření nebo úniku tekutiny. Proto se pístové ventily 

pouţívají spíše jako pilotní nebo regulační ventily, méně uţ jako uzavírací armatury. [32] 

U pístového ventilu s lineárním posuvem se píst pohybuje podobně jako ve spalovacím 

motoru v jednom směru a při pohybu se buď uzavírá, nebo otevírá vstupní otvor pro proudění 

tekutiny, který se nachází na straně válcového krytu. [32] 

V rotačním pístovém ventilu naopak píst rotuje kolem své osy, přičemţ uvnitř pístu je 

vybaven otvorem, který podobně jako u kulového kohoutu umoţňuje proudění tekutiny. [32] 

 

 
Obr. 5.8 Rotační pístový ventil [33, upraveno] 
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6 Návrh raketového ventilu 
Návrh jakéhokoliv ventilu, obzvláště raketového, patří mezi sloţitý proces, který 

ovlivňuje celá řada parametrů částečně nastíněných v minulých kapitolách. 

Na základě vnějších poţadavků je tato bakalářská práce zaměřena na konstrukci 

uzavíracího lineárně pístového ventilu. Cílem této praktické části je návrh konstrukčních 

variant a jejich následné zhodnocení přednostně na základě hydraulických ztrát. Výpočet 

proudění uvnitř ventilu probíhá pomocí metody CFD v prostředí programu Fluent.  

6.1 Primární poţadavky na konstrukci 
Pro rozměry těla ventilu, myšleno bez ovládacího mechanismu aktuátoru, je vyhrazen 

prostor o tvaru kvádru s rozměry 100 x 120 x 140 mm. Plyn v tomto případě methan proudí 

rychlostí 5 kg/s pod tlakem 70 barů a při teplotě 400 Kelvinů. Hlavní důraz je zde kladen na 

velikost tlakových ztrát po průchodu methanu ventilem. Potrubí přivádějící a odvádějící plyn 

z ventilu není stejné a u vstupu má průměr 60 mm zatímco na výstupu 50 mm. Oba výstupy 

jsou k sobě orientovány do pravého úhlu. 

Pro zpřehlednění je zde přiloţena tabulka 6.1. 

Základní poţadavky 

Vstupní teplota 400 K 

Vstupní tlak 70 bar 

Hmotnostní tok 5 kg/ s 

Průměr vstupního potrubí 60 mm 

Průměr výstupního potrubí 50 mm 

Maximální rozměry těla 100 x 120 x 140 mm 

Úhel os vstupu a výstupu 90° 

Tab. 6.1 Základní požadavky 

Dalším důleţitým parametrem, který nakonec rozhodl o finální koncepci uzavíracího 

pístového ventilu s lineárním posuvem, je velikost a hmotnost aktuátoru a pomocných 

mechanismů. V úvahu připadala také varianta sedlového, klapkového nebo speciálního 

válcového kohoutu. U sedlového ventilu by docházelo k vyšším tlakovým ztrátám, zatímco 

v případě klapky nebo otočného válcového kohoutu by muselo být instalováno ještě 

dodatečné koleno kvůli podmínce natočení vstupu a výstupu o 90 stupňů. 

6.2 Varianty pístového ventilu 
Podle poţadavků jsou sestrojeny celkem tři varianty řešení pístového ventilu, které 

budou následně na základě výpočtů porovnány a zhodnoceny. Aby porovnání bylo co 

nejefektivnější, mají jednotlivé konstrukce společný tvar těla ventilu, tudíţ se od sebe liší 

pouze designem uzavíracího pístu. Nejdříve byl vytvořen referenční model tzv. nultá verze, 

která slouţila k seznámení se s průběhem proudění a byla výchozím bodem při tvorbě 

zbývajících modelů. Tvary všech verzí byly nejprve namodelovány v programu Inventor 2018 

a následně převedeny v CAD formátu do výpočetního prostředí Ansys Workbench 2018. 

Princip lineárního uzavíracího pístového ventilu je zobrazen na následujícím obrázku. 

Hlavním uzavíracím prvkem je zde píst, který se translačně pohybuje nahoru a dolů  

a v případě, ţe chceme mít ventil uzavřený, dosedá na sedlo uvnitř těla ventilu. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jan Kadlec  

Ventily pohonných systémů raketových motorů 

 

48 

 

 
Obr. 6.1 Pístový ventil s lineárním posuvem 

6.2.1 Referenční verze 0 

Klasické pod pravým úhlem ohnuté hladké koleno trubky, slouţí jako referenční verze 

pro simulaci proudění uvnitř ventilu. Parabolická vodící křivka, podle které je vytvořen 

přechod mezi jednotlivými průměry, byla zvolena tak, aby na ně tečně navazovala, čímţ se  

zaručuje plynulý přechod mezi jednotlivými částmi. Kvůli okrajovým podmínkám je vstupní 

a výstupní potrubí prodlouţeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6.2 Detail referenční verze 0 
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Z analýzy proudění methanu uvnitř kolene při parametrech výpočtu (kap. 6.4) lze zjistit, 

ţe zahnutí je poměrně ostré, a tudíţ v prostoru za kolenem vzniká tzv. úplav, který je typicky 

doprovázen cirkulací proudění a lokálním sníţením tlaku. Proto je při konstrukci ventilu 2 a 3 

hlavním cílem zmenšení této oblasti, která má majoritní vliv na hydraulické ztráty uvnitř 

ventilu. Výsledná tlaková ztráta mezi plochami odpovídající vstupu a výstupu ventilu byla 

1,36 barů. 

 
 

Obr. 6.3 Celkový tlak v řezu referenční verze 

 

 

Obr. 6.4 Vektory rychlosti v řezu referenční verze 

 

6.2.2 Pístový ventil verze 1  

Model první verze uzavíracího pístu je zobrazena na následujícím obrázku 6.6.  Jedná se  

o podobně tvarované koleno jako u referenční verze, avšak zde bude hraje roli ve výpočtu  

i nepravidelný přechod mezi pístem a tělem ventilu, kde také díky hornímu sedlu vzniká malá 

mezera, kterou ale po uváţení budeme ve všech třech případech zanedbávat, protoţe výrazně 

neovlivňuje proudění skrz ventil a měla by pouze negativní vliv na kvalitu výpočetní sítě. 
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6.2.3 Pístový ventil verze 2 

Na základě pohybu proudícího methanu uvnitř referenční verze kolena, je navrţena 

druhá verze uzavíracího pístu. Zde se nacházejí dvě zahnuté klapky, které mají za úkol 

usměrňovat proudění uvnitř ventilu a tím částečně zmenšit zónu úplavu. Vnitřní výduť je 

identická s verzí 1 tak, aby bylo porovnatelné, jestli tyto vnitřní klapky ovlivňují proudění za 

účelem sníţení tlakových ztrát. Protoţe při proudění methanu o zadaných parametrech můţe 

docházet k chvění koncových částí, je uvnitř ventilu ještě instalována zpevňovací lišta, která 

by měla daný problém částečně eliminovat.  

 

    

 

  

Obr. 6.5 Mezera mezi pístem a tělem ventilu Obr. 6.6 Uzavírací píst verze 1 

Obr. 6.7 Pístový ventil verze 2 
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6.2.4 Pístový ventil verze 3 

Podobně jako u druhé verze, tak i zde byly pro usměrnění proudění uvnitř ventilu 

pouţity vodící klapky sférického tvaru, které lépe odpovídají proudění uvnitř kapaliny. 

Problém by mohl být s výrobou takovéto součásti, ale v dnešní době při rozmachu 3D tisku  

a moţnostech opracování kovových součástí, je výroba reálná. I zde se nachází z důvodu 

lepšího upevnění klapek zpevňovací lišta, která by měla omezit chvění a zvýšit pevnost 

součásti během provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Tvorba výpočtové sítě 

6.3.1 Kvalita zpracované sítě 

Při tvorbě sítě v tvarově sloţitých, komplexních oblastech můţe docházet k deformaci 

buněk, které svým tvarem brání přesnému výpočtu nebo přímo znemoţňují konvergenci. Pro 

posouzení kvality takovéto sítě lze pouţít několik metod. Jedním z nich je například 

skewness, která charakterizuje míru zkosení buněk neboli poměrnou deformaci k ideálnímu 

tvaru. Hodnotou nula je označen kvalitní prakticky nezdeformovaný tvar, zatímco jednička 

značí opačný extrém. [38] 

Při hodnocení lze uplatnit škálu zobrazenou v tabulce 6.1, kdy buňky se skewness nad 

0,94 jsou brány jako nepřijatelné a je nutné je ze sítě vyeliminovat. 

 

  

Tab. 6.2 Hodnocení buněk podle kritéria skewness [38, upraveno] 

 

 

 

 

 

 

0 – 0,25 0,25 – 0,50 0,50 – 0,80 0,80 – 0,95 0,95 – 0,98 0,98 – 1,00 

výborné velmi dobré Dobré akceptovatelné špatné neakceptovatelné 

Obr. 6.8 Uzavírací pístový ventil verze 3 
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6.3.2 Výpočet velikosti elementu na základě parametru Y+ 

Y+ patří mezi důleţité parametry při výpočtu proudění tekutin v těsné blízkosti stěn. 

Pro korektní simulaci by se hodnota Y+ pro turbulentní proudění měla pohybovat v intervalu   

30<x<150. Při tvorbě sítě je nutné volit elementy nacházející se v těsné blízkosti stěny, co 

nejmenší a tak, aby byla dosaţena chtěná hodnota parametru. Na druhou stranu velikost 

buňky by neměla být příliš malá, abychom zbytečně neprodluţovali velikost sítě a tím  

i výpočetní čas. Proto byl stanoven výpočet pro odhadovanou velikost prvního elementu sítě  

u stěny na základě poţadované hodnoty Y+. [39] 

Vztah pro výpočet  Y+  je následující: 

     
(  )   

    
 (6.1) 

 kde Δy1  je šířka prvního elementu, ρ hustota tekutiny, µ dynamická viskozita  

a Uτ třecí rychlost definovaná jako: 

    √
  
 

 (6.2) 

Veličina τw je udávaná jako napětí ve střihu u stěny a platí pro ni vztah: 

 
   

 

 
       

  

 
(6.3) 

kde U rychlost proudění, µ dynamická viskozita, L charakteristický rozměr v našem 

případě vstupní průměr a Cf je koeficient tření pro vnitřní proudění vypočítaný dle vzorce: 

 
            

      

 
(6.4) 

Re značí Reynoldsovo číslo. 

Na základě uvedených vztahů byla vypočítána šířka prvního elementu u stěny pro 

uvedené vstupní parametry. Výsledný rozměr 0,03 mm pro hodnotu Y+ = 100 se ukázal jako 

příliš náročný při budování kvalitní sítě modelu 2 a 3, protoţe způsoboval velké zkosení 

buněk v rozích mezi vodícími klapkami a tělem pístu. Velkou roli také hrál omezený počet 

buněk, který je přípustný pro studentskou verzi programu Ansys Fluent.  Proto šířka prvního 

element byla zvýšena na hodnotu 0,07 mm s očekávanou hodnotou Y+ = 250 – 300, která sice 

není v uvedeném intervalu, ale stále ještě není nikterak závratná. 

6.3.3 Síťování modelů 

Síťování jednotlivých modelů proběhlo v prostředí programu Ansys Workbench 2018. 

Protoţe se jedná o tělesa rovinně symetrická, jsou vygenerované vnitřní objemy rozděleny na 

dvě stejné části s následnou tvorbou sítě pouze pro jednu polovinu modelu. Ačkoliv 

referenční model 0 je také rovinně symetrický, vzhledem k pouze informativnímu charakteru 

této verze je tvar modelu zachován. Ke vzniku zjemnění sítě v blízkosti stěn je pouţit příkaz 

inflation.  Metoda tvorby buněk není v celém objemu stejná a jako nejvhodnější varianta pro 

oblast vnitřku ventilu se jeví automatická metoda s převaţujícím počtem čtyřstěnných buněk, 

zatímco ve zbytku objemu jsou buňky šestistěnné. Různá nebezpečná místa z hlediska kvality 

buněk jsou eliminována zjemněním nejčastěji příkazem sizing. 
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Obr. 6.9 Síťování symetricky rozdělené poloviny verze 3 

 

 

Obr. 6.10 Řez síťovaným modelem verze 3 

 

 

Model verze 0 verze 1 verze 2 verze 3 

Počet buněk 453 444 428 150 470 138 509 239 

Počet uzlů 273 364 215 717 210 021 192 392 

Skewness – zkosení 

Maximální 0,673 0,699 0,88 0,89 

Průměrná 0,145 0,176 0,222 0,267 

 

Tab. 6.3 Tabulka parametrů sítě 
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6.4 Parametry výpočtu 
Methan by měl proudit uvnitř navrhovaného ventilu při tlaku 70 baru a teplotě 400 

Kelvinů. Protoţe kritická teplota této látky je kolem 190,5 K a kritický tlak 4,6 MPa, můţeme 

s jistotou říci, ţe se bude nacházet ve stavu tzv. superkritické tekutiny, coţ je látka, která je 

svými vlastnostmi na pomezí plynu a kapaliny. Ze zdrojů byla při daných podmínkách 

zjištěna hustota tekutiny o velikosti 34,64 kg/m
3 

a dynamická viskozita o velikosti 15,23.10
-6

 

Pa.s. Z hmotnostního toku zadaného počátečními podmínkami, lze spočítat, ţe rychlost 

proudění uvnitř ventilu bude kolem 50 m.s
-1

, přitom velikost Reynoldsova čísla přesahuje 

hodnotu 7 miliónu. Je tedy zřejmé, ţe se bude jednat o turbulentní proudění. [40] 

Úloha byla tedy řešená jako stacionární turbulentní trojrozměrné proudění viskózní 

nestlačitelné tekutiny.  

Protoţe hlavním cílem výpočtu je určit velikost tlakových ztrát, zvolilo se řešení na 

základě tlaku (Pressure-Based). Rychlost (Velocity Formulation) je počítána jako absolutní  

a zároveň jde tedy o stacionární 3D úlohu.  

Jako výpočetní model je zvolen viskózní konkrétně Realizable k-epsilon model. 

Počáteční podmínky jsou definované na vstupu jako hmotnostní průtok (Mass Flow Rate)  

o velikosti 2,5 kg/s, s intenzitou turbulencí 5 % a hydraulickým průměrem 0,06 m pro 

symetrické úlohy verze 1,2,3. Dále také na výstupu jako tlak na výstupu (pressure outlet) 

s hydraulickým průměrem 0,05 m a stejnou intenzitou turbulencí. 

Jako výpočetní algoritmus je pouţit SIMPLEC, kdy hodnoty tlaku, hybnosti, turbulentní 

energie a turbulentní disipace energie jsou řešeny s přesností druhého řádu. Pouze u gradientu 

je ponechána původně nastavená metoda Least Squares Cell Based.  

Inicializace řešení proběhla volbou Standard Initialization, kdy příslušné hodnoty byly 

vypočítané z počátečních podmínek na vstupu. 

 Všechny výpočty konvergovaly poměrně rychle, kdy se přibliţně po tisící iteraci 

rezidua uţ příliš neměnila a mohly být povaţované za ustálené. 

6.5 Výsledky 
Podobně jako u referenční verze vzniká i u první verze oblast úplavu, která v našem 

případě negativně ovlivňuje proudění. Vlivem vnitřní stavby ventilu, která není tak dokonale 

hladká jako u referenční verze, došlo k nárůstu tlakové ztráty na velikost 1,42 barů. To je sice 

více neţ u nulté verze, přesto se jedná o hodnotu blízkou a lze tedy předpokládat, ţe rozdělení 

tělesa na dvě symetrické poloviny a následná úprava počátečních podmínek proběhla úspěšně.  

 

  

Obr. 6.11 Celkový tlak v symetrické rovině verze 1 
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Zahnuté vodící klapky vytvořené ve druhé verzi mají markantní vliv na proudění uvnitř 

ventilů. Z následujících obrázků pro druhý typ ventilu je patrné, ţe se podařilo sníţit velikost 

úplavu, coţ mělo za následek niţší tlakové ztráty neţ v případě první verze o to zhruba  

o 15 % na velikost 1,19 baru. 

 
 

Obr. 6.13 Celkový tlak v symetrické rovině verze 2 

 
 

Obr. 6.14 Vektor rychlosti v symetrické rovině verze 2 

 

Obr. 6.12 Vektory rychlosti v symetrické rovině verze 1 
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U třetí verze se sféricky zahnutými vodícími klapkami došlo podobně jako u verze 

druhé k sníţení velikosti úplavu oproti první verzi a k částečnému usměrnění proudění uvnitř 

ventilu. Výsledné tlakové ztráty mezi vstupem a výstupem o velikosti 1,16 barů byly vůbec 

nejniţší ze všech tří řešení, avšak rozdíl oproti verzi dvě jiţ byl minimální. Přesto se ukázalo, 

ţe aplikace vodících klapek uvnitř ventilu má smysl a ţe jejich výsledný efekt vede ke sníţení 

tlakových ztrát.  

 

Obr. 6.15 Celkový tlak v symetrické rovině verze 3 

 

 

Obr. 6.16 Vektory rychlostí v symetrické rovině verze 3 
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Pro porovnání výsledných tlakových rozdílů byla vypracována tabulka, včetně 

výpočtu ztrátového součinitele v závislosti na vstupní rychlosti podle kapitoly 5.1.2. Tlaky 

jsou uvedeny jako absolutní 

 

 Verze 0 Verze 1 Verze 2 Verze 3 

Tlak na vstupu 

(kPa) 
7078,9 7079,6 7072,7 7076,7 

Tlak na 

výstupu (kPa) 
6942,7 6912,5 6953,8 6960,0 

Rozdíl  

(kPa) 
136,3 141,2 118,9 118,4 

Ztrátový 

součinitel   

(-) 
3,01 3,12 2,62 2,61 

 

Tab. 6.4 Tabulka výsledných hodnot 

 

 

Obr. 6.17 Ztrátový součinitel 
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7 Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provést rešerši na téma ventily v raketových 

motorech z hlediska jejich funkce, pracovního média a konstrukce. Vzhledem k tomu,  

ţe rakety obecně patří mezi nejsloţitější stroje, jaké kdy člověk vymyslel, jedná se i v případě 

čistě raketových ventilů o problematiku značně rozsáhlou.   

Účelem první kapitoly bylo seznámení se základním rozdělením paliv a jejich hlavním 

porovnávacím kritériem tzv. specifickým impulzem, který vyjadřuje efektivitu pracovních 

médií a jejich kombinací. Podle této skutečnosti byly následně podrobněji definovány 

nejčastěji v praxi pouţívaná raketová paliva a jejich základní provozní parametry, které je 

nutné při návrhu raketového ventilu zohlednit. 

Ve druhé kapitole byly uvedeny hlavní typy raketových motorů z hlediska jejich 

konstrukce, coţ následně ovlivňuje polohu a funkci raketových ventilů. Kaţdý model 

raketového motoru je svým způsobem specifický a to i v případě jednoho výrobce. Proto byl 

v následující třetí kapitole podrobněji definován hydraulický okruh u raketového motoru 

RL10A-3-3 od firmy Pratt&Whitney. Konstrukce tohoto konkrétního motoru se skládá 

z velkého počtu ventilů, je tedy vhodná pro názornou demonstraci hlavních funkcí  

a k pochopení procesu řízení proudění uvnitř obvodu. 

Čtvrtá kapitola byla zaměřená na konstrukci raketových ventilů. Nejdříve byly shrnuty 

důleţité poţadavky, které jsou na dané ventily kladeny z hlediska provozních vlastností  

a následně uvedeny i základní konstrukční varianty a jejich přednosti. 

Vedlejším cílem a také poslední kapitolou byl základní hydraulický návrh uzavíracího 

lineárně posuvného pístového ventilu, pracující za daných a poměrně náročných podmínek 

s provozní tekutinou methanem. Nejdůleţitějším kritériem při konstrukci bylo sníţení 

tlakových ztrát vzniklých při proudění tekutiny skrz ventil a určení ztrátového součinitele.  

Za tímto účelem byly zhotoveny celkem tři varianty řešení, jejichţ návrh vycházel z analýzy 

proudění uvnitř hladkého kolene, které bylo shodně tvarováno jako vnitřek ventilu a zároveň 

slouţilo i jako porovnání při výpočtu zbývajících třech verzí. Hlavním prvkem, který  

se zasadil o sníţení tlakových ztrát byly takzvané vodící klapky v příčném směru rovinné  

ve verzi 2 a sférické ve verzi 3, které byly instalované uvnitř uzavíracího pístu. Z výsledného 

CFD výpočtu v programu Fluent bylo zjištěno, ţe tyto klapky výrazně ovlivňovaly oblast 

úplavu tvořícího se v prostoru za zahnutím a měly velký vliv na sníţení tlakové ztráty. 
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9 Seznam pouţitých symbolů 
Označení Rozměr Význam 

It [N.s] Celkový impulz 

tb [s] Čas hoření paliva 

FN [N] Velikost tahu 

Isp [N.s] Specifický imulz 

k [-] Adiabatický exponent 

R [JK
−1

mol
−1

] Univerzální plynová konstanta 

M [kg·mol
-1

] Molární hmotnost 

Ts [K] Teplota paliva při spalování 

pE [Pa] Tlak u výstupního průřezu trysky 

pSK [Pa] Tlak ve spalovací komoře 

ξ [-] Ztrátový součinitel 

Δpz [Pa] Tlaková ztráta 

c [m.s
-1

] Rychlost pracovní látky 

ρ [kg.m
-3

] Hustota 

A
*
 [m

2
] Charakteristická plocha 

ds [m] Vnitřní průměr vstupní části 

Ag [m
2
] Plocha při průřezu 

T0 [N.m] Moment k otevření ventilu 

Tf [N.m] Moment od tření 

Th [N.m] Hydraulický moment 

Tc [N.m] Uzavírací moment 

Y+ [-] Parametr Y+ 

Δy1 [m] Šířka prvního elementu 

µ [Pa·s] Dynamická viskozita 

Uτ [m.s
-1

] Třecí rychlost 

τw [Pa] Napětí ve střihu 

L [m] Charakteristický rozměr 

Cf [-] Koeficient tření 

Re [-] Reynoldsovo číslo 
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A  Základní fyzikální parametry okysličovadel 

 
 

Tekutý kyslík 
Dimer oxidu 

dusičitého 

Kyselina 

dusičná 

Chemický vzorec O2 N2O4 HNO3 

Molekulová hmotnost (g/mol) 31,988 92,016 63,016 

Teplota tání a tuhnutí (K) 54,4 261,95 231,6 

Teplota varu (K) 90,0 294,3 355,7 

Měrné skupenské teplo varu 

(kJ/kg) 

213 413
b
 480 

Měrná tepelná kapacita 

(kcal/kg-K) 

0,4 

(65 K) 

 

 

0,374 

(290 K) 

0,447 

(360 K) 

0,042 

(311 K) 

0,163 

(373 K) 

Měrná tíha 
c
 1,14 

(90,4 K) 

1,447 

(293 K) 

1,549 

(273,15 K) 

1,23 

(77,6 K) 

1,38 

(322 K) 

1,476 

(313,15 K) 

Viskozita (10
-3

 Pa.s) 0,87 

(53,7 K) 

0,47 

(293 K) 

1,45 

(273 K) 

0,19 

(90,4 K) 

0,33 

(315 K 

 

Tlak par (MPa) 0,0052 

(88,7 K) 

0,01014 

(293 K) 

0,2013 

(328 K) 

0,0027 

(273,15 K) 

0,605 

(343 K) 

b při bodu varu 

c  referenční hodnota pro měrnou tíhu: 103 kg/m3 
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B Základní fyzikální parametry paliv  

 

 
Tekutý 

vodík 

RP-1 

RP-2 
Hydrazín 

Monomethyl-

hydrazín 

Dimethyl-

hydrazin 
Methan 

Chemický 

vzorec 

H2 

 

CH1,97 N2H4 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 CH4 

Molekulová 

hmotnost 

(g/mol) 

2,016 ∼175 32,045 46,072 60,099 16,03 

Teplota tání 

a tuhnutí 

(K) 

14,0 225 275,16 220,7 216 90,5 

Teplota 

varu (K) 

20,4 460-540 387,46 360,8 335,5 111,6 

Měrné 

skupenské 

teplo varu 

(kJ/kg) 

446 246
b
 1219

b
 808 543 510

b
 

Měrná 

tepelná 

kapacita 

(kcal/kg-K) 

1,75
b 

(20,4 

K) 

0,45 

(298 K) 

 

 

0,736 

(293 K) 

0,758 

(338 K) 

0,700 

(298 K) 

0,735 

(393 K) 

0,704 

(298 K) 

0,715 

(340 K) 

0,835
b 

 

- 

 

Měrná tíha 
c
 

0,071 

(20,4 

K) 

0,58 

(422 K) 

1,0037 

(298 K) 

0,8702 

(298 K) 

0,7861 

(298 K) 

0,424 

(111,5 

K) 

0,076  

(14 K) 

0,807 

(289 K) 

0,952  

(350 K) 

0,857 

(311 K) 

0,784 

(244 K) 

- 

Viskozita 

(10
-3

 Pa.s) 

0,024 

(14,3 

K) 

0,75 

(289 K) 

0,97  

(298 K) 

0,775 

(298 K) 

0,492 

(298 K) 

0,12 

(111,6 

K) 

0,013 

(20,4 

K) 

0,21 

(366 K) 

0,913 

(330 K) 

0,40 

 (344 K) 

0,48 

(300 K) 

0,22 

(90,5 K) 

Tlak par 

(MPa) 

0,2026 

(23 K ) 

0,87 

(30 K) 

0,002 

(344 K) 

0,023 

(422 K) 

0,0019 

(298 K) 

0,016 

(340 K) 

0,0066 

(298 K) 

0,638 

(428 K) 

0,0223 

(298 K) 

0,1093 

(339 K) 

0,033 

(100 K) 

0,101 

(117 K) 
b
 při bodu varu 

c 
 referenční hodnota pro měrnou tíhu: 10

3 
kg/m

3 
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C Schéma raketového motoru RL10A-3-3 

 

 


