
Vodní trať  k měření hydraulických ztrát a odporů 
na jednotlivých komponentech  

nebo sestavách hydraulických prvků 
 

Abstrakt: 

Funkční vzorek představuje laboratorní zařízení k měření hydraulických ztrát a odporů 
na jednotlivých prvcích nebo na celé soustavě prvků. K laboratornímu zařízení je k dispozici  
ultrazvukový průtokoměr, termočlánky k měření teplot a tlakoměry k měření tlakových ztrát  
jednotlivých prvků hydraulického obvodu. Laboratorní zařízení bylo vyvinuto s ohledem 
na snadné vkládání měřených hydraulických prvků nebo komponent. 
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Popis funkčního vzorku: 

Na laboratorní zařízení lze vyhodnocovat velikost hydraulických ztrát a odporů 
na jednotlivých prvcích nebo celých soustavách komponentů. Součástí laboratorního zařízení 
je ultrazvukový průtokoměr SONOELIS SE 4044 DN 32 vybaveného teplotním čidlem 

pro měření hmotnostního průtoku tekutiny. Laboratorní zařízení lze doplnit o měření průtoku 

pomocí clony. Součástí hydraulického obvodu je hlavní regulovatelné čerpadlo GRUNDFOS 

MAGNA 32-100 o maximálním průtoku 160l/min., které může být doplněno o dávkovací 

čerpadlo GRUNDFOS DME 150-4. 

 

Obr. č.1 : Schéma okruhu laboratorního zařízení k měření hydraulických ztrát a odporů 
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Laboratorní zařízení slouží k měření tlakové diference pomocí snímačů tlaků a také lze měřit 
tlakovou diferenci  pro delší úseky potrubí a hydraulické prvky. Potrubními prvky jsou 

nejčastěji myšleny jednotlivá potrubí vodních tratí s různými parametry jako jsou 

např.: průměry, hladké a drsné potrubí, apod. Měření tlakové diference se také provádí 

na jednotlivých prvcích jako ventil, rozšíření, zúžení, různé typy kolen, kohoutů a ventilů 

apod. Laboratorní zařízení umožňuje také vyhodnocovat tlakové ztráty na celých sestavách 

komponentů jako jsou různé vodní chladiče, výměníky tepla apod. 

Vyhodnocení tlakové ztráty se provádí za pomoci ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle  

pro dané hydraulické prvky a komponenty. Za upravených podmínek lze měřit výkon 

čerpadla v závislosti na dopravní výšce a průtočném množství. Ke sběru dat lze využít měřící 

ústřednu AGILENT 34970A. 

 

 

 

 


