
Zadání 
Zjistěte objemový průtok pomocí přepadu a objemovým způsobem. Stanovte velikost účinku vodního 

proudu dopadajícího na rovnou desku, která se nepohybuje. 

Rozbor úlohy 
U hydraulických strojů, kde se mění hydraulická energie na energii mechanickou, potřebujeme stanovit 

velikost účinku vodního proudu dopadajícího na plochu. 

Zařízení slouží pro stanovení účinku proudu na rovnou, nebo různě tvarovanou desku za 

zjednodušujících předpokladů: deska je dostatečně blízko výtoku, vliv odporu vzduchu a tíže na vodní 

proud je zanedbatelný. Odtoková rychlost vody z desky nemá do směru proudění žádnou složku (je 

kolmá ke směru proudění) a tudíž neovlivní sílu působící ve směru proudění. Plocha desky je dostatečně 

velká vůči ploše výtokového otvoru. Tím se zajistí, že všechna proudová vlákna jsou odchýlena od 

původního směru o 90°. Pak nebude záležet ani na rozměrech a tvaru rovné desky, ani na velikosti 

hydraulických ztrát. V dané úloze je možno zjistit objemovým způsobem a pomocí měrného přepadu 

průtok. 

Výpočty 
Hustota vody závisí především na teplotě. Její hodnota vychází z aproximačního vztahu 3. stupně.  

𝜌 = ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑡𝑖
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𝑎0 = 1002; 𝑎1 = 0,2716; 𝑎2 = 0,01047; 𝑎3 = −0,00027 

Síla vodního paprsku na rovinnou desku je reakcí kapaliny na pevnou stěnu. Všude předpokládáme 

atmosférický tlak. Ve směru vodorovném tedy vstupuje hybnost a v tomto směru už žádná hybnost 

nevystupuje. Výsledná síla tedy je: 

F = ρ ∗ Q ∗ c 

Pro použitý krátký konfuzor se zaoblenými stěnami je součinitel kontrakce přibližně roven 1, takže platí:  

𝑐 =
𝑄

𝑆
 

kde S je plocha výtokového otvoru, kterou zjistíte podle označení průměru na namontované dýze 

(11,75mm).  

Vypočítaná výsledná síla:   

𝐹 = 𝜌 ∗ 
𝑄2

𝑆
 

Při Qp zjištěném pomocí přepadu, který je zamontován na korytu, je: 

𝑄 = 𝑄𝑝 

𝐹𝑝 = 𝜌 ∗
𝑄𝑝

2

𝑆
 

Potřebný vzorec najdete na další straně. Síly 𝐹0 a 𝐹𝑝 srovnáte se silou F určenou pomocí vážícího 

mechanismu, jehož stupnice je přímo kalibrována v jednotkách Newton. Na váze platí rovnost 

momentů. 



 

Potřeby, vybavení 
a) zařízení pro stanovení účinku proudu 

b) stopky 

c) měrná nádoba 

Popis zařízení 
Voda cirkuluje pomocí čerpadla ze spodní nádrže do horní. Stálá výška hladiny je v horní nádrži 

zajišťována dlouhou přepadovou hranou. Přebytečná voda je odváděna za přepadem do spodní 

nádrže. Na výtlaku čerpadla je seřízen ventil tak, aby přepadalo minimální množství vody při zcela 

otevřeném ventilu umístěném před dýzou. Různé velikosti průtoku si seřídíte ventilem před dýzou. 

Voda z rovinné desky zavěšené pevně na páce, která se otáčí kolem svého opěrného bodu a má závaží 

na druhém konci, padá do koryta, na jehož konci je upevněna deska s měrným přepadem. Voda 

přepadá do sběrného koryta opatřeného výtokovým otvorem, který využijeme při plnění měrné  

Pracovní postup 
1. Při zcela uzavřeném ventilu před dýzou nastavíme rovnováhu na váze a nulovou polohu na 

tyčkovém indikátoru (h0), který slouží pro změření zvýšení hladiny nad přepadem při průtoku. 

2. Postupně tímto ventilem nastavujeme průtoky (asi 6), při kterých zjistíme h přepadu 

(hrotovým snímačem), čas t a F. 

3. Změří se teplota cirkulující vody. 

4. Zjistí se potřebné míry. 

5. Celé zařízení se po měření uvede do původního stavu a do pořádku. Trojúhelníkový přepad 

nádoby. 

Trojůhelníkový přepad 
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𝜇 = 0,5926 
𝛼 = 90° 

 



Obsah protokolu o laboratorní práci 
a) titulní stranu 

b) zadání úlohy 

c) použité vzorce 

d) schéma měřícího zařízení a popis 

e) tabulky naměřených a vypočítaných hodnot 

f) porovnání výsledných sil na rovinnou desku 

Naměřené hodnoty 
𝑡 = 18.7°𝐶 

𝑚𝑘𝑦𝑏𝑙 = 0,5𝑘𝑔 

ℎ0 = 94 𝑚𝑚 
𝑡𝑚𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖 = 5𝑠 

Měření Síla na páku [N] Výška hladiny [mm] Hmotnost (bez kyble) [kg] 

1 0,5 70,5 1,1 

2 1 65 2 

3 1,5 60,7 2,2 

4 2 59 2,7 

5 2,5 56,8 2,75 

 

𝑄𝑑𝑦𝑧𝑎 = √𝐹 ∗
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991,4942
= 0,0002338
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𝑄𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑑 = 0,0001185
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Závěr 
Provedli jsme několik měření u sestavené aparatury pro měření průtoku. Je překvapivé, že metoda 

měření s kýblem nemá až tak velké odchylky od výpočtů s dýzou, vzhledem k tomu, kolik faktorů mohlo 

měření ovlivnit – synchronizace nádoby a stopek, úhel pohledu na stopky a přesnost odečtu z váhy.  

Oproti tomu relativně přesná metoda měření průtoku přes přepad trojúhelníkového tvaru má výsledky 

zhruba o polovinu menší, zatímco tvarem křivka proložená body grafu skoro odpovídá křivce pro 

měření na dýze – odpovídalo by to chybě ve vzorci nebo špatné konstantě.  


