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DCV: VYHODNOCENÍ LAB MĚŘENÍ - CHARAKTERISTIKY 

ČERPADLA, PRACOVNÍ BOD, MÍSTNÍ ZTRÁTY V POTRUBÍ 
 

Vyhodnocení 1: Charakteristiky čerpadla a pracovní bod 
 

Zadání: 

 

Ve vodohospodářské laboratoři FSv ČVUT jste změřili veličiny sloužící jako podklad pro 

určení H-Q a -Q charakteristik odstředivého čerpadla (teplovodní oběhové čerpadlo RS 

32/8G/180) zajišťujícího cirkulaci vody výukovým modelem. Zpracujte naměřená data v 

programu Excel následujícím způsobem: 

• vyneste změřené body charakteristik do příslušných grafů s vhodným měřítkem na osách x 

(Q) a y (H, P, ). 

Dále analyzujte H-Q charakteristiku. Čerpadlo pracuje na 3 rychlostních stupních. Ani u 

jednoho z nich neznáme otáčky čerpadla (n), odpovídající změřeným charakteristikám. 

Předpokládejme, že při nejvyšším stupni III, bylo n = 300 ot/min. Výměnou dat 

s ostatními skupinami získá každý H-Q charakteristiky pro všechny 3 stupně. Následně 

postupujte takto: 

• pomocí rovnic afinitních zákonů odhadněte velikosti otáček při rychlostních stupních I a 

II (transformací křivky charakteristiky pro stupeň III o známých otáčkách tak, aby se co 

nejvíce kryla s měřenými křivkami II a I), 

• pro vámi změřenou křivku vytvořte H - Q charakteristiku pro 2 identická paralelně 

zapojená čerpadla, 

• pro vámi testovaný rychlostní stupeň určete H - Q charakteristiky potrubí při různých 

nastavení škrtícího uzávěru pomocí vhodné rovnice; vycházejte přitom z následujících 

parametrů potrubí: potrubí je hydraulicky hladké, jeho celková délka L = 2,65 m, vnitřní 

průměr D = 0,034 m; zjistěte hodnoty součinitele místní ztráty uzávěru při různých vámi 

nastavených otevření (přitom uvažujte jako další zdroje místní ztráty tři 90ti-stupňová 

kolena, vtok z nádrže a příp. výtok do nádrže), 

• určete teoreticky, jak by se zvýšil průtok Q, pokud byste zapojili do systému výše 

uvažované paralelní čerpadlo (při hledání nových pracovních bodů použijte vámi výše 

vyhodnocené charakteristiky čerpadla a potrubí). 
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Vyhodnocení 2: Místní ztráty v tlakovém potrubí 
 

Zadání: 

 

Na trubní lince vodohospodářské laboratoře FSv ČVUT jste měřili veličiny sloužící jako 

podklad pro určení: 

 

a) součinitele místní ztráty náhlým zúžením při tlakovém proudění potrubím, 

b) velikosti místní ztráty náhlým rozšířením. 

 

Zpracujte naměřená data v programu Excel podle požadavků v elaborátu pro měření a zápis 

naměřených dat. 


