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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou reverzního Segnerova kola. Kromě stručného
výtahu z historie a srovnání základních teorií jsou zde odvozeny vztahy a momentové
rovnice pro další jevy ovlivňující chování kola. Součástí práce je i popis návrhu a konstrukce
modelového zařízení. Výpočet tlakových ztrát modelu byl ověřen experimentálním
měřením. V závěru práce se nachází popis všech otestovaných konfigurací kola a
pozorovaného chování, které je porovnáno s teoretickými předpoklady.

Abstract
This bachelor thesis deals with the topic of reverse sprinkler. Apart from providing brief
view into the history a comparison of basic theories, formulas and torque equations for other
effects affecting the behavior of the sprinkler are derived. Part of this thesis focuses on
describing design and construction of the model. Calculated pressure losses were verified by
experimental measurement. In the end, there is a description of all tested configurations and
observed behavior, which is compared to theoretical assumptions.

Obsah
Seznam použitých symbolů ........................................................................................................................ 8
1.

Úvod ............................................................................................................................................... 10
1.1.
Cíl práce................................................................................................................................. 10
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

2.

Jednoduché reaktivní turbíny ........................................................................................ 10
Reverzní Segnerovo kolo .............................................................................................. 13

Vybrané základní vztahy mechaniky tekutin .................................................................................. 15
2.1.
Rovnice kontinuity ................................................................................................................ 16
2.2.
2.3.

3.

Historie vodních motorů ........................................................................................................ 10

Bernoulliho rovnice ............................................................................................................... 17
Věta o změně toku hybnosti .................................................................................................. 18

Odvození vztahů pro reverzní Segnerovo kolo .............................................................................. 20
3.1.
Statický stav........................................................................................................................... 20
3.1.1.
Momentová rovnice ...................................................................................................... 20
3.1.2.
3.1.3.

Součinitel kontrakce: .................................................................................................... 26
Coriolisův součinitel: .................................................................................................... 28

3.2.
Obecné stavy kola .................................................................................................................. 29
3.2.1.
Přechodový jev: ............................................................................................................ 29
3.2.2. Rotace kola: ........................................................................................................................... 30
3.3.
Ztráty ..................................................................................................................................... 37
3.3.1.
Třecí ztráty .................................................................................................................... 37
4.

3.3.2.
Místní ztráty .................................................................................................................. 38
Experimentální část ........................................................................................................................ 41
4.1.
4.2.

Návrhu modelu ...................................................................................................................... 41
Konstrukční řešení ................................................................................................................. 45

4.2.1.

Kolo a nátrubky ............................................................................................................ 45

4.2.2.
4.2.3.

Nádoba .......................................................................................................................... 47
Rám ............................................................................................................................... 50

4.2.4.
Testování – objevené konstrukční nedostatky a jejich odstraňování ............................ 50
4.3.
Vyhodnocení ztrát modelu ..................................................................................................... 54
4.3.1.
4.3.2.

Třecí ztráty .................................................................................................................... 54
Místní ztráty .................................................................................................................. 55

4.3.3.

Celkové ztráty ............................................................................................................... 56

4.3.4.
Naměřené hodnoty a porovnání .................................................................................... 56
4.4.
Experimentální ověření chování reverzního Segnerova kola................................................. 58
4.4.1.
4.4.2.
5.

Statický stav .................................................................................................................. 58
Rotace ........................................................................................................................... 61

Závěr .............................................................................................................................................. 63
Seznam obrázků .............................................................................................................................. 65
Seznam tabulek: .............................................................................................................................. 66
Seznam použité literatury ................................................................................................................ 67
Příloha – seznam výkresů:............................................................................................................... 69

7

Seznam použitých symbolů
Značení

Jednotka

𝐴

[m2 ]

Význam
Plocha průřezu

𝑑, 𝐷

[m]

Průměr potrubí

−1

𝑣

[m ∙ s

]

Relativní rychlost proudění

𝑐

[m ∙ s −1 ]

Absolutní rychlost proudění

𝑅𝑒

[1]

𝜈

[m2 ∙ s −1 ]

Kinematická viskozita

𝜌

[kg ∙ m−3 ]

Hustota

𝑚

[kg]

Hmotnost

𝑉

[m3 ]

Objem

Reynoldsovo číslo

−1

Hmotnostní tok

𝑚̇
𝑉̇

[m3 ∙ s −1 ]

Objemový tok

𝑒

[J ∙ kg −1 ]

Měrná energie

[kg ∙ s

−1

]

𝑞

[J ∙ kg

]

Měrné teplo

𝑤

[J ∙ kg −1 ]

Měrná práce

𝑢𝑚

[J ∙ kg −1 ]

Měrná vnitřní energie

𝑝

[Pa]

Tlak

ℎ

[m]

Výška

𝜅

[1]

Coriolisův součinitel

𝑒𝑧

[J ∙ kg −1 ]

𝐹

[N]

𝑎

[m ∙ s −2 ]

∆𝑡
𝐻̇

[s]
[kg ∙ m ∙ s

Ztrátová měrná energie
Síla
Zrychlení
Doba trvání děje

−2

]

Hybnostní tok
Délka ramene od osy rotace

𝑟

[m]

𝑀

[N ∙ m]

𝛼

[1]

Součinitel kontrakce

𝜑𝑟

[1]

Rychlostní součinitel

𝜇

[1]

Výtokový součinitel

𝑥, 𝐿, l

[m]

Délka

ɸ

[1]

Bezrozměrná rychlost

𝜂

[1]

Bezrozměrný poloměr

𝜔

[rad ∙ s−1 ]
−2

𝑎𝑐

[m ∙ s

𝜑

[°]

𝑎𝑜

[m ∙ s

−2

Silový moment

]

Úhlová rychlost
Coriolisovo zrychlení
Úhel, který svírají vektory rychlostí

]

Odstředivé zrychlení
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𝑢

[m ∙ s −1 ]

𝑐𝐷

[1]

𝑣∞

[m ∙ s

−1

Obvodová rychlost ramene kola
Součinitel odporu tělesa

]

Rychlost nerušeného proudění

𝜉

[1]

Ztrátový součinitel

𝜆

[1]

Součinitel třecích ztrát

𝑅

[m]

Poloměr zakřivení oblouku ramene

𝐶𝑊

Clockwise, po směru hodinových ručiček

𝐶𝐶𝑊

Counterclockwise, proti směru hodinových ručiček
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1. Úvod
1.1. Cíl práce
Hlavním cílem této bakalářské práce je provést experiment za účelem určení směru
otáčení reverzního Segnerova kola, popřípadě stanovit vliv jednotlivých parametrů na rotaci.
Podkladem pro experiment má být vypracovaný teoretický rozbor chování kola se
zaměřením na síly působící na kolo. Zároveň by práce měla podnítit zájem o danou
problematiku a sloužit jako podklad pro případnou další výzkumnou činnost tohoto
fenoménu.

1.2. Historie vodních motorů
Lidé se odpradávna snažili využít nejběžnější tekutinu na naší planetě – vodu k tomu,
aby si usnadnili svůj život.
Vodních motorů, tedy strojů, které dokáží přeměnit vodní energii na využitelnou formu,
vzniklo v dějinách nespočetné množství. První zmínky o vodním kolu na spodní vodu
pochází z římské říše už z 2. století před naším letopočtem. Vodní motory můžeme rozdělit
do dvou skupin podle fyzikální podstaty činnosti.
První skupina – tzv. hydrostatické stroje, využívá přímo potenciální energii vody na
určitém spádu. Do této skupiny patří většina tzv. vodních kol, která už od starověku sloužila
k pohonu jednoduchých zařízení. V současné době je jejich využití minimální, zejména pro
jejich špatné využití k výrobě elektrické energie.
Druhá skupina – tzv. hydrodynamické stroje, nejprve přetransformují potenciální energii
na kinetickou a ta se teprve přemění na práci mechanickou. Do této skupiny patří hlavně
turbíny. Každý typ motoru se hodí do jiných podmínek, k jinému účelu. Nedílnou roli hrají
i pořizovací náklady. [1] [3]

1.2.1. Jednoduché reaktivní turbíny
Vzhledem k tématu své práce se budu nadále věnovat historickému vývoji jednoduchých
reaktivních turbín. Charakteristickým znakem reaktivních turbín je to, že průtok vody je
postupně zužován, čímž kapalina získá dostatečnou rychlost. Využití této rychlosti v tečném
směru způsobí na základě zákona akce a reakce rotaci rotoru kolem osy a získání mechanické
energie. Basar a kolektiv se ve své práci vymezili skupinu tzv. jednoduchých reaktivních
turbín, které se vyznačují zejména nenáročnou výrobou, nízkými výrobními náklady a
bohužel i malými výkony, cca do 5kW. [3]
Historicky prvním zástupcem této skupiny je vynález řeckého matematika Héróna
Alexandrijského, žijícího v 1. století našeho letopočtu. Jeho parní turbínka zvaná „Aiolipyl“
se skládala z duté kovové koule a dvou zahnutých ramen. Do koule byla z kotle přiváděna
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pára a její unikání skrz ramena způsobovalo rotaci turbínky kolem osy. Aiolipyl ovšem
nesloužil k pohánění jiných zařízení, ale pouze jako demonstrativní zařízení. [2]
Navzdory Heronovu revolučnímu objevu se další zařízení podobného typu objevilo až o
sedmnáct století později. Okolo roku 1740 britský inženýr Robert Barker na základě
Heronových poznatků vytvořil vlastní turbínku. Takzvané Barkerovo kolo (v anglosaské
literatuře označované jako Barker´s mill) už nepoháněla pára, nýbrž voda. Ta do zařízení
vstupuje ze shora vertikální trubkou, rozděluje se do dvou ramen a na jejich koncích vytéká
malými otvory do tečného směru, čímž uvádí kolo do pohybu. [2] [4]

Obr. 1 Princip Heronova Aiolypylu [2]

Obr. 2 Princip Barkerova kola [2]

Podobnému zařízení vlastní konstrukce se v letech 1750 až 1754 věnoval profesor
Johann Andreas Segner, původem z Bratislavy. Na rozdíl od Barkera své kolo popsal a
odvodil pro něj fyzikální vzorce, například vztah pro výtokovou rychlost vody, její navýšení
vlivem odstředivé síly či účinnost pro kolo s čtyřmi rameny. Získané poznatky vydal v díle
„Specimen theoriae turbinum“ shrnujícím teorii k turbínám. [4]
Segner se navíc zasloužil o první praktické využití vodního motoru s reaktivním
pohonem. Jeho kolo bylo použito pro pohon lisu na olej v mlýnu v Nörtenu poblíž
Göttingenu v Dolním Sasku. [6]
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Segnerova práce zaujala známého matematika Leonarda Eulera. Se svým synem
Albertem navrhli značné úpravy reaktivní turbíny za účelem zvýšení účinnosti. Rotor byl
složen z velkého počtu trubek zahnutých dole do pravého úhlu. Nad rotorem byla umístěna
vodní nádrž, ze které voda vytékala sérií šikmých trubek, tvořících rozváděcí ústrojí. Do
rotoru tedy vtékala přímo, s minimálními ztrátami. [5]

Obr. 4 Eulerův stroj [5]

Obr. 3 Segnerovo kolo [1]

Profesor Melichar [1] uvádí, že takový stroj dosahoval účinnosti až 70 %, což je zhruba
dvojnásobek účinnosti běžného Segnerova kola.
Ke konci 18. století bylo reaktivního principu využito ještě u Pupilovy turbíny. Její
konstrukce se odlišovala od Segnerova kola v tom, že přívod vody do ramen byl veden ze
spoda, což vedlo ke snížení tření v uložení. Bohužel touto úpravou došlo i ke snížení činné
výšky (rozdílu hladin). V roce 1839 se James Whitlaw zaměřil na zvýšení účinnosti turbíny.
Navrhl zakřivená, zužující se ramena pro dosažení do nejvyšší výtokové rychlosti vody.
V této době se ale už začaly prosazovat mnohem sofistikovanější a efektivnější turbíny,
například Fourneyronova (1827), Jonvalova (1841) či Francisova (1849). [2] [1]
V současné době se opět začíná uvažovat o využití jednoduchých reaktivních turbín pro
získávání elektrické energie, zejména v odlehlých venkovských oblastech zemí třetího světa.
Toto řešení se jeví jako cenově atraktivní, turbíny jsou navíc jednoduché na výroby a jdou
vyrobit i z běžných materiálů. [2]
Příkladem využití principu Segnerova kola je zavlažovač trávníku. Ten se vlivem
proudění otáčí a rovnoměrně rozstřikuje vodu. V anglosaské literatuře se proto tato reaktivní
kola často označují jako zavlažovač – „sprinkler“.
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1.2.2. Reverzní Segnerovo kolo
I přestože byly turbíny pracující na principu Segnerova kola brzo překonány, dodnes
slouží jako demonstrativní zařízení názorně vysvětlující reaktivní pohon. Neupadly proto
v zapomnění, naopak, od svého vzniku se neustále objeví v nejrůznějších učebnicích a
publikacích.
Když v roce 1883 vydal Ernst Mach svou publikaci Mechanika ve svém vývoji (v
originále Die Mechanik in ihrer Entwicklung), ve třetí kapitole věnované zákonům
zachování hybnosti se mimo jiné věnoval i reaktivnímu pohonu. Při popisu chování zařízení
na Obr. 5 se poprvé objevuje revoluční myšlenka. Co se stane, když se obrátí tok média
v ramenech? Co se stane, když bude místo vytékání z ramen do ramen nasáváno? [7]

Obr. 5 Zařízení popsané v Machově „Mechanice ve svém vývoji“
[7]

Při zmačknutí elastického míčku se vhání vzduch do ramen a kolo se roztočí
v obvyklém směru. Mach ovšem pozoroval, že při roztažení míčku, tedy nasátí vzduchu,
kolo nevykazuje známky pohybu. Eventuálně, že při střídavém nasávání a vyfukování se
kolo točí stejným směrem jako při vyfukování. Uvádí také možnou příčinu tohoto jevu. Při
vyfukování vzduch vychází v podobě usměrněného proudu, při nasávání ovšem přichází ze
všech stran a nezpůsobuje tedy rotaci.

Obr. 6 Machův experiment s válcem [7]
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Mach zároveň popisuje obdobný experiment, ovšem s odlišným výsledkem. Při
nasávání vzduchu do rozříznutého válce (viz Obr. 6) se zařízení začalo točit ve směru levé
šipky, tedy proti nasávanému vzduchu. [7]
Teprve v 80. letech 20. století byl veřejnosti odhalen další kousek historie reverzního
Segnerova kola. Ve své autobiografii nazvané „To nemyslíte vážně, pane Feynmane!“
popisuje slavný fyzik Richard Feynman historku z Princetonské univerzity, kde ve 40. letech
studoval. Fenomén tehdy rezonoval mezi všemi studenty fyziky, polovina se přikláněla
k jednomu směru rotace, polovina k opačnému. Feynman se nakonec rozhodl, na kterou
stranu se přidá (neříká ovšem na kterou) a své stanovisko se rozhodl podpořit provedením
experimentu. V cyklotronové laboratoři univerzity sestrojil zařízení sestávající se
z demižonu s vodou a zahnuté měděné trubky místo ramen. Demižon uzavřel korkovou
zátkou se dvěma otvory. Jedním vedla hadička odvádějící vodu ven, druhou byl přiváděn
stlačený vzduch. Trubka se sice kvůli elastické hadičce nemohla otáčet, ale Feynmanovy by
stačilo znát, na kterou stranu se hadička zkroutí. Při prvním pokusu zátka vyletěla, a proto ji
před druhým pevně přidrátoval. To se bohužel ukázala jako fatální. Kvůli přesnějšímu
měření neustále zvedal tlak, až nádoba explodovala a voda zmáčela vybavení laboratoře
včetně snímků z cyklotronu. Feynmanovy byl zakázán vstup do laboratoře a nikdy
nezveřejnil ani výsledek experimentu ani žádný teoretický rozbor reverzního kola. [8]
Teprve po vydání Feynmanovy autobiografie byl problém oprášen a začaly vycházet
publikace na toto téma.
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2. Vybrané základní vztahy mechaniky tekutin
Pro potřeby následného odvození vztahů popisujících chování reverzního Segnerova
kola je potřeba nejprve uvést elementární vztahy a pojmy, zejména z oblasti hydrodynamiky.
Vztahy se budu snažit uvádět v jednodušší podobě, využitelné pro přímé výpočty. V této
kapitole uvádím pouze výběr poznatků relevantních pro tuto práci, nelze ji tedy považovat
za ucelený průřez celou mechanikou tekutin.
Jako tekutiny označujeme látky, které se působením vnějších sil nevratně deformují.
Zároveň nedokážou udržet vlastní tvar. Pro výpočtové modely zanedbáváme to, že se
skládají z molekul a uvažujeme o nich jako o kontinuu, tedy spojitém prostředí.
Tekutiny lze rozdělit na nestlačitelné a stlačitelné. Jako nestlačitelné označujeme
kapaliny, které při působení změn tlaku „běžných“ velikostí prakticky nemění svůj objem.
Tvar přejímají z tvaru nádoby a shromažďují se v její spodní části, čímž vytváří tzv. volnou
hladinu. Do skupiny stlačitelných řadíme plyny a páry (páry jsou blízko bodu zkapalnění).
Ty naopak vyplňují plný objem nádoby. Druhou důležitou vlastností tekutin je jejich
viskozita. Ta je definována jako schopnost tekutiny přenášet tečná napětí. U ideálních
tekutin se zanedbává.
Pohyb tekutiny se označuje jako proudění. To je vždy prostorové. Pro usnadnění
výpočtů jej lze zjednodušit na jednorozměrné, a to za podmínky, že je rychlost v jednom
směru dominantní. Pro popis pohybu tekutiny se využívá tzv. Eulerovy metody, která
spočívá ve sledování proudění v určitém místě, kterým protékají stále jiné částice tekutiny.
Pro účely této práce budeme vždy uvažovat proudění stacionární (ustálené), tedy neměnící
se s časem. Částice tekutiny při proudění vytváří svou dráhu – trajektorii. Naproti tomu
existuje pomyslná křivka – proudnice, ke které jsou v každém bodě vektory rychlosti tečné.
Při stacionárním proudění obě křivky splývají. Dále se zavádí tzv. proudová trubice, kterou
se rozumí fiktivní trubice, jejíž plášť je tvořen proudnicemi. Rychlost je k proudnicím tečná,
proto normálová složka rychlosti neexistuje a pláštěm tedy neprotéká žádná tekutina.
Pokud budeme uvažovat vazkou (reálnou) tekutinu, musíme brát v potaz fakt, že
tekutina ulpívá na stěnách, kde je tedy její rychlost nulová. Pokud tekutina proudí ve
vrstvách, jedná se o laminární proudění, pokud chaoticky, jde o proudění turbulentní.
Z Reynoldsových pokusů vyplynulo, že k přechodu dochází v kruhovém potrubí o průměru
d při určité hodnotě poměru, dnes známého jako Reynoldsovo číslo. To je dáno jako:
𝑐∙𝑑
(1)
𝜈
Dolní kritické číslo, tj. nejmenší hodnota, při jejímž překročení se laminární proudění
𝑅𝑒 =

změní na turbulentní, je rovno 𝑅𝑒𝑘 = 2300. Typ proudění má vliv i na rozložení rychlostí
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na průřezu. Zatímco u laminárního proudění je rychlostní profil štíhlejší, u turbulentního se
blíží tvaru obdélníku. [9]

Obr. 7 Rychlostní profily laminárního (a) a turbulentního proudění (b) [9]

2.1. Rovnice kontinuity
Rovnice kontinuity vychází ze zákona zachování hmotnosti aplikovaného na proudění.
Budeme uvažovat jednorozměrný průtok ideální kapaliny částí proudové trubice, kterou si
označíme jako kontrolní oblast. Tekutina do něj přitéká průřezem A1 a vytéká průřezem A2.
Rychlosti v obou průřezech jsou konstantní.

Obr. 8 Kontrolní oblast proudové trubice pro odvození rovnice kontinuity

Pro kontrolní oblast tedy musí platit:
𝑚̇1 = 𝑚̇2
𝜌 ⋅ 𝐴1 ⋅ 𝑐1 = 𝜌 ⋅ 𝐴2 ⋅ 𝑐2

(2)

𝐴1 ⋅ 𝑐1 = 𝐴2 ⋅ 𝑐2 = 𝑉̇

(3)

Pro nestlačitelné proudění:

Tento vztah bude platit i pro průtok vazké tekutiny. Kvůli nerovnoměrnému rozložení
rychlosti po průřezu je poté ale nutno v tomto integrálním tvaru rovnice kontinuity počítat
se vztahem:
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𝑐=

𝑉̇
𝐴

(4)

kde 𝑐 je střední objemová rychlost. Pro její výpočet musíme znát objemový průtok a
průřez. [9]

2.2. Bernoulliho rovnice
Pro proudění musí být splněn i další ze základních fyzikálních zákonů, zákon zachování
energie. Pro odvození se tak vychází z jednoho z jeho tvarů, z první věty termodynamiky.
Změna celkové energie se rovná přivedenému teplu a přivedené mechanické energii.
Použijeme tvar využívající měrné energie, tedy energie vztažené na jednotku hmotnosti.
∆𝑒 = 𝑒2 − 𝑒1 = 𝑞 − 𝑤

(5)

Vztah aplikujeme na ustálený průtok ideální kapaliny kontrolní oblastí. Celková měrná
energie tekutiny se skládá z měrné vnitřní energie 𝑢𝑚 , měrné polohové energie 𝑒𝑃 , měrné
tlakové energie 𝑒𝑆 a měrné kinetické energie 𝑒𝐾 . Vnitřní energie ideální tekutiny je závislá
pouze na teplotě. Jestliže budeme uvažovat adiabatické izotermní proudění, bude platit, že
𝑞 = 0 a 𝑢𝑚1 = 𝑢𝑚2 . Navíc budeme předpokládat, že není v průběhu dodávána
mechanická energie, tedy w = 0. Po dosazení za ostatní členy dostaneme výslednou
Bernoulliho rovnici pro ideální tekutiny ve tvaru součtu měrných energií.
𝑔 ⋅ ℎ1 +

𝑝1 𝑐12
𝑝2 𝑐22
+ = 𝑔 ⋅ ℎ2 + +
𝜌
2
𝜌
2

(6)

Výšky ℎ1 a ℎ2 jsou svislé vzdálenosti bodů nad zvolenou základní rovinou. Pokud
kapalina proudí ve vodorovném směru, ℎ1 = ℎ2 , a polohová energie se nemění. Poté lze
psát:

Obr. 9 Zobrazení proudového vlákna obecného průřezu
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𝑝1𝑆 + 𝜌 ⋅

𝑐12
𝑐22
= 𝑝2𝑆 + 𝜌 ⋅ = 𝑝𝐶
2
2

(7)

kde 𝑝𝐶 označuje celkový tlak, p1S a p2S jsou statické tlaky. Druhé členy nazýváme
kinetickými tlaky.
Pro proudění vazké tekutiny bude nutné vztah lehce upravit. Mezi krajními průřezy totiž
dochází vlivem disipace ke změně vnitřní energie. Navíc se u členů zastupujících kinetickou
energii objevuje korekční Coriolisův součinitel κ, který se zavádí kvůli nerovnoměrnému
rozložení rychlostí v rychlostním profilu.
𝑢𝑚1 + 𝑔 ⋅ ℎ1 +

𝑝1
𝑐12
𝑝2
𝑐22
+ 𝜅1 ⋅ = 𝑢𝑚2 + 𝑔 ⋅ ℎ2 + + 𝜅2 ⋅
𝜌
2
𝜌
2

(8)

Pro praxi označujeme rozdíl vnitřních energií jako tzv. ztrátu 𝑒𝑧 . Rovnice poté přechází
do tvaru:
𝑔 ⋅ ℎ1 +

𝑝1
𝑐12
𝑝2
𝑐22
+ 𝜅1 ⋅ = 𝑔 ⋅ ℎ2 + + 𝜅2 ⋅ + 𝑒𝑧
𝜌
2
𝜌
2

(9)

Poznámka: Toto odvození jsme učinili za předpokladu, že uvažujeme proudění
jednorozměrné. Jelikož Bernoulliho rovnice je pohybová rovnice, obecné odvození by
vycházelo z Newtonova pohybového zákona, respektive z větě o změně toku hybnosti. [9]

2.3. Věta o změně toku hybnosti
Třetím ze zákonů fyziky, který musí platit i pro proudící tekutiny, je zákon zachování
hybnosti. Vycházíme z druhého Newtonova pohybového zákona. Ten říká, že pokud bude
na obecné těleso působit vnější síla, těleso se pohybovat se zrychlením neboli se s postupem
času bude měnit jeho rychlost.
𝐹⃗ = 𝑚 ⋅ 𝑎⃗ = 𝑚 ⋅

𝑑𝑐⃗
𝑑𝑡

𝐹⃗ ⋅ ∆𝑡 = 𝑚 ⋅ (𝑐⃗⃗⃗⃗2 − ⃗⃗⃗⃗)
𝑐1

( 10 )

Levou stranu v upraveném vztahu nazýváme impulzem síly, pravá vyjadřuje změnu
hybnosti.
Pokud tento vztah aplikujeme na tekutiny protékající zvolenou kontrolní oblastí,
můžeme uvažovat, že daným objemem proteče za čas ∆𝑡 hmotnost m. Zavedeme si tedy tzv.
hmotnostní tok.

𝑚̇ =

𝑚
= 𝜌 ⋅ 𝐴1 ⋅ 𝑐1 = 𝜌 ⋅ 𝐴2 ⋅ 𝑐2
∆𝑡
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( 11 )

Věta se po dosazení upraví do následujícího vztahu (při uvažování stacionárního
proudění):
𝐹⃗ = 𝑚̇ ⋅ (𝑐⃗⃗⃗⃗2 − ⃗⃗⃗⃗)
𝑐1 = 𝜌 ⋅ 𝐴1 ⋅ 𝑐1 ⋅ (𝑐⃗⃗⃗⃗2 − ⃗⃗⃗⃗)
𝑐1 = 𝜌 ⋅ 𝐴2 ⋅ 𝑐2 ⋅ (𝑐⃗⃗⃗⃗2 − ⃗⃗⃗⃗)
𝑐1
⃗⃗̇ − 𝐻
⃗⃗̇
𝐹⃗ = 𝐻
2
1

( 12 )

⃗⃗̇ = 𝑚̇ ⋅ 𝑐⃗ vyjadřuje tok hybnosti a 𝐹⃗ výslednou sílu působící na tekutiny v kontrolním
kde 𝐻
objemu.
Impulzová rovnice je rovnicí vektorovou, to znamená, že v obecném případě je nutné ji
rozepsat do směru složek souřadného systému. Při jednorozměrném proudění však vznikne
pouze jedna rovnice. [9]

19

3. Odvození vztahů pro reverzní Segnerovo kolo
Cílem této kapitoly je podat základní teoretický rozbor chování reverzního Segnerova
kola při průtoku kapaliny (v práci budu jako vzorovou kapaliny uvažovat vodu – ta bude
následně použita i při experimentálním ověření).
Jelikož předpokládám, že za určitých podmínek může nastat rotace kola, je nutné o
systému uvažovat jako o relativním. Absolutní souřadný systém zvolím jako systém spojený
se zemí či s nádobou, v níž se kolo nachází, relativní systém bude spojený s kolem. Poté je
možno o proudění uvažovat jako o stacionárním. Relativní rychlost proudění kapaliny v kole
budu proto v této kapitole značit jako v, písmeno c zůstane ponecháno pro absolutní rychlost
vody.

3.1. Statický stav
Pro zodpovězení základní (a zároveň zásadní) otázky, na kterou stranu se bude kolo točit
při protékaní vody, nám bude stačit uvažovat, že se kolo na počátku nachází ve statickém
stavu. Tím je myšleno to, že zařízení na začátku měření právě nerotuje, voda jím však již
ustáleně protéká. Toto si lze v praxi představit například tak, že kolo je mechanicky zajištěno
proti pohybu. Průtok vody ovšem vytváří moment síly, takže pokud bude kolo uvolněno,
měl by se výsledný moment projevit pozorovatelnou rotací.
Prozatím nebudou brány v potaz krajní případy, tedy že voda právě začíná vtékat do
ramen kola či naopak, že voda přestává proudit.

3.1.1. Momentová rovnice
Na rozdíl od Segnerova kola, u kterého je směr rotace dán dominantním vlivem reakce
na výtok vody v tečném směru, je u toho reverzního situace poněkud složitější. V potaz je
nutno brát dvě různé síly, které na kolo působí proti sobě, a je otázkou, která z nich má větší
vliv.
Uvažujme jednoduchý model se dvěma rameny. Ramena jsou kolmá a celou část za
ohybem budeme považovat za tečnou ke směru rotace. Kapalina okolo ramen se v případě
statického stavu nachází v klidu a na rameno působí ze všech stran tlak 𝑝0 od kapaliny.
O teoretickém řešení takovéto úlohy byla vydána řada článků, velmi často s velice
odlišným závěrem. V zahraničí se v posledních letech staly většinově uznávaným základem
práce teoretického fyzika Jenkinse ([10] a [11]), ve kterých podal elementární popis dané
problematiky s využitím známých vztahů. Na ně navazují další práce, zde uvádím velice
zajímavý článek Josepha Bealse ([12]), který byl stejně jako Jenkinsovi práce uveřejněn v
časopise „American Journal of Physics“. V České republice se této úloze věnovali Ježek a
Vitkovič ([4]). Rozbory se v některých přístupech odlišují, budu se proto snažit podat krátké
srovnání postupů a výsledků.
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Společné:
V čem se všechny přístupy shodují je, že na směr rotace mají vliv pouze síly nacházející
se v rovině rotace, navíc v tečném směru, proto nejsou uvažovány například síly gravitace.
Síly od okolního tlaku p0 se navzájem vyruší ve všech místech ramene, s výjimkou části se
vstupním otvorem. [4] [10] [12]
Jenkins:
V roce 2003 vydal Alejandro Jenkins článek „An elementary treatment of the reverse
sprinkler“. Ve druhé kapitole se snažil podat jednoduché a srozumitelné řešení tohoto
problému. Jestliže voda proudí do ramene, teče z míst s vyšším tlakem do míst s tlakem
nižším. Tedy okolní tlak 𝑝0 musí být vyšší než tlak 𝑝2 .

Obr. 10 Rameno kola dle Jenkinse

Rozdíl těchto tlaků způsobí v tečném směru na stěnu výslednou sílu, jež na ramenu r
vytvoří moment působící na kolo. Ten by měl podpořit rotaci kola proti směru proudění vody
vtékající do ramen. Při pohledu vyznačeném na obrázku 10 to znamená, že kolo by se mělo
točit po směru hodinových ručiček (z anglického clockwise – CW). Uvažujme ramena o
průřezu A kolmém na směr proudění. Na stěnu ramene o této ploše A tedy musí v rohu
působit síla o velikosti:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝑊 = ∆𝑝 ⋅ 𝐴 = (𝑝0 − 𝑝2 ) ⋅ 𝐴

( 13 )

Dále je ale potřeba brát v úvahu hybnost, kterou voda předá při nárazu na vnitřní stěnu.
Jenkins argumentuje tak, že pozorované množství proudící vody se za časový úsek 𝑑𝑡,
dostane z místa s tlakem p do míst s tlakem 𝑝 − 𝑑𝑝. Tento rozdíl tlaků způsobí, že voda
získá odpovídající hybnost. Za dobu průtoku celou částí ramene od vstupu po ohyb tak získá
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hybnost odpovídající síle (𝑝0 − 𝑝2 ) ⋅ 𝐴. Jelikož celá hybnost je při nárazu předána stěně,
působí síla o této velikosti i v tomto směru. Platí tedy:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝑊 = (𝑝0 − 𝑝2 ) ⋅ 𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|𝐹
𝐶𝑊 | = |𝐹𝐶𝐶𝑊 |

( 14 )

Jelikož obě síly působí na stejném ramenu, Jenkins dochází k závěru, že při ustáleném
proudění nebude na kolo působit žádný silový moment. Účinky tlakového rozdílu a předání
hybnosti se tedy vyruší. To však platí pouze pro proudění ideální tekutiny bez vazkého tření.
V kapitole III se krátce zmiňuje o tom, jak tento rozbor ovlivní chování reálné kapaliny.
Pro ni je nutné uvažovat, že se část mechanické energie disipuje vlivem viskozity či
turbulence. Kapalina tak získá menší hybnost vzhledem k tlakovému rozdílu a na kolo by
měl působit malý moment ve směru proti vtékající vodě (CW). [10]
Beals:
Joseph Beals se ve své práci [12] k tomuto fenoménu vrací. Nejprve uvažuje průtok
ideální tekutiny ramenem. V ohybu si zavádí kontrolní objem, na Obr. 11 vyznačen
tečkovanou čarou. Na stěnu trubky o ploše ABC působí tlakový gradient (𝑝0 − 𝑝2 ), takže
opět dostáváme sílu:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝑊 = (𝑝0 − 𝑝2 ) ⋅ 𝐴

( 15 )

Stejně jako Jenkins Beals uvádí, že jelikož je ten samý rozdíl tlaků zodpovědný za
uvedení kapaliny v ramenu do pohybu, kapalina získá jemu odpovídající hybnost. Nyní
zkoumá chování vody v kontrolním objemu. U ideální kapaliny předpokládá, že na průřezu
𝐴𝐵𝐷 nemá žádnou tangenciální složku rychlosti, a tudíž musela být veškerá hybnost
v tomto směru předána stěně 𝐴𝐵𝐶 . Dochází tedy ke stejnému závěru jako Jenkins.

Obr. 11 Rameno kola dle Bealse - ideální kapalina
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Následně ovšem problematiku rozvíjí a bere v potaz reálnější chování vody v ohybu.
Proudnice nebudou v důsledku inerciálních sil opisovat ideální oblouk, dojde k jejich
radiálnímu vychýlení k vnější stěně, viz obrázek 12. To znamená, že na průřezu 𝐴𝐵𝐷 už
nebude tečná složka rychlosti kapaliny nulová. Hybnost tak bude předávána stěně na větší
ploše 𝐴𝐹𝐶 . To sice nebude hrát roli ve velikosti sil, které se opět budou velikostně rovnat,
ale vliv už to ovšem bude mít při bilancování momentů působících na kolo. Rameno 𝑟𝐹𝐶 ,
vyjadřující vzdálenost plochy 𝐴𝐹𝐶 od osy rotace bude menší než rameno 𝑟𝐵𝐶 . Moment od
tlakových sil by měl být tedy větší než moment od přenosu hybnosti

Obr. 12 Rameno kola dle Bealse - vliv inerciálních účinků

Pro jedno rameno bude platit:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|𝑀
𝐶𝑊 | = |𝐹𝐶𝑊 | ⋅ 𝑟𝐵𝐶 > |𝐹𝐶𝐶𝑊 | ⋅ 𝑟𝐹𝐶 = |𝑀𝐶𝐶𝑊 |
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
( |𝐹
𝐶𝑊 | = |𝐹𝐶𝐶𝑊 | = 𝐹)

( 16 )

Na kolo se dvěma rameny by tedy měl působit malý výsledný moment pohánějící kolo proti
vstupující vodě. Jeho velikost lze vyjádřit jako:
𝑀 = 2 ⋅ 𝐹 ⋅ (𝑟𝐵𝐶 − 𝑟𝐹𝐶 )

( 17 )

Ježek a Vitkovič:
Na Fakultě strojní ČVUT se reverznímu Segnerovu kolu věnovali výše zmínění pánové.
Výsledkem jejich práce je příspěvek [4], ve kterém, ačkoli čerpali i z práce [10] Alejandra
Jenkinse, podali unikátní pohled na danou problematiku.
Opět je uvažováno jednorozměrné proudění a v potaz jsou brány pouze tečné složky
rychlostí a sil. Za kontrolní objem byla na rozdíl od Bealse zvolena celá vstupní tangenciální
část ramene (na Obr.13 zveličen kvůli viditelnosti). Na něj je aplikována věta o změně
hybnosti. Pro sílu tedy platí, že:
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⃗⃗̇ − 𝐻
⃗⃗̇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝐶𝑊 = 𝐻
1
2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝐶𝑊 = 𝑚̇ ⋅ (𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗1 − 0)

( 18 )

Jelikož bilancujeme pouze rychlosti v tečném směru, je rychlost v bodě 2 nulová.
Veškerá hybnost vody v tomto směru se tedy předá stěně ramena.

Obr. 13 Rameno kola dle Ježka a Vitkoviče

Dále je dosazeno za hmotnostní tok. Pro ten musí platit:
𝑚̇ = 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣 = 𝜌 ⋅ 𝐴1 ⋅ 𝑣1

( 19 )

V prvním vyjádření figuruje rychlost v, vyjadřující rychlost v takovém místě ramene,
kde proudící kapalina vyplňuje celý průřez A. Druhý tvar popisuje ten samý hmotnostní tok,
který musí projít zúžením proudu, které se vytvoří ve vstupu do ramene.

Obr. 14 Zúžení proudu při vstupu do ramene
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Jelikož ale neznáme průřez A1, využijeme tzv. součinitel kontrakce α definovaný jako:
𝛼=

𝐴1
𝐴

( 20 )

Vztahy pro hmotnostní tok a sílu od zachování hybnosti se upraví do tvaru:
𝑚̇ = 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝑣1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝐶𝑊 = 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝑣1 ⋅ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣1

( 21 )

Velikost momentu od této síly pro kolo se dvěma rameny o délce r bude:
𝑀𝐶𝐶𝑊 = 2 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝑣1 2 ⋅ 𝑟

( 22 )

Stejně jako u ostatních autorů je i zde uvažována tlaková síla v opačném směru. Ve
vstupním otvoru musí být tlak p1 menší než v okolí, kde uvažujeme, že rychlost kapaliny je
nulová. Výsledná tlaková síla působící na kontrolní objem tedy musí být:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶𝑊 = (𝑝0 − 𝑝1 ) ⋅ 𝐴

( 23 )

I v tomto se přístup Ježka a Vitkoviče odlišuje od ostatních. Neuvažují totiž tlakový
rozdíl působící na stěnu ramene, ale rozdíl tlaku působícího na stěnu z vnějšku (v Obr. 13 ze
shora) a tlaku ve vstupním průřezu. Toto vyjádření má ovšem výhodu v tom, že je možné si
tento tlakový gradient vyjádřit pomocí rychlosti v1.
Budeme předpokládat, že rychlost v1 byla kapalině dodána díky tlakové rozdílu mezi
vstupním průřezem a vzdáleným bodem v kapalině, který je v klidu. Při zanedbání disipace
energie se tak rozdíl tlaků bude rovnat dynamickému tlaku ve vstupním průřezu. Bernoulliho
rovnice se upraví do tvaru:
𝑝0 𝑝1
𝑣12
= +𝜅⋅
𝜌
𝜌
2
𝑣12
𝑝0 − 𝑝1 = 𝜅 ⋅ 𝜌 ⋅
2

( 24 )

Po dosazení získáme sílu:
𝐹𝐶𝑊 = 𝜅 ⋅ 𝜌 ⋅

𝑣12
⋅𝐴
2

( 25 )

Velikost momentu na kolo se dvěma rameny:
𝑣12
𝑀𝐶𝑊 = 2 ⋅ 𝜅 ⋅ 𝜌 ⋅ ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑟
2
2
𝑀𝐶𝑊 = 𝜅 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣1 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑟
Výsledný moment působící na kolo bude roven:
𝑀 = 𝑀𝐶𝐶𝑊 − 𝑀𝐶𝑊 = (2𝛼 − 𝜅) ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣12 ⋅ 𝑟
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( 26 )

( 27 )

Jelikož hodnota součinitele kontrakce 𝛼 závisí na konstrukci kola, konkrétně na
konstrukci vtokového otvoru, mělo by dle této teorie být možné řídit směr otáčení. Mohou
tedy nastat následující tři případy:
Tabulka 1 Přehled možných stavů dle Ježkovy teorie

Silový moment

Směr působení momentu

2𝛼 > 𝜅

𝑀>0

CCW

2𝛼 = 𝜅

𝑀=0

-

2𝛼 < 𝜅

𝑀<0

CW

Jestliže se tedy hodnota 2𝛼 bude rovnat hodnotě Coriolisova součinitele, dojde
k vyrovnání tlakových sil a sil od zachování hybnosti a na kolo nebude působit žádný
výsledný moment. K tomuto vykompenzování ovšem dojde pouze za jednoho konkrétního
stavu.
Kromě posledního případu, který stejně jako Jenkinsova a Bealsova práce naznačuje, že
při uvažování vazké kapaliny je možné, aby na kolo působil moment ve směru proti vtékající
vodě, zde vystupuje i situace, ve které kolo bude poháněno ve stejném směru jako klasické
Segnerovo kolo.
Jenkins ve své druhé publikaci k problematice reverzního kola [11] (vydané rok po
článku Ježka a Vitkoviče) uznává, že ve své původní úvaze nebral efekt zúžení proudu ve
vstupu v potaz. Tento jev ovšem nic nemění na jeho úvaze, že kapalina získá hybnost
odpovídající tlakovému rozdílu, kterou opět předá zpět kolu. Trvá tedy na tom, že se při
zanedbání disipativních jevů síly vyruší a na kolo nebude působit moment.

3.1.2. Součinitel kontrakce:
Pro zjištění možností ovládání kola je nutné určit hodnoty součinitele kontrakce 𝛼, které
můžeme brát v potaz.
Součinitel byl zaveden jako korekce pro proudění vazké tekutiny otvorem. Jelikož
proudnice jsou křivky se spojitou křivostí (nelámou se), nemohou se tedy náhle přizpůsobit
změně průřezu a dochází ke zúžení proudu.
Druhou korekcí je tzv. rychlostní součinitel 𝜑𝑟 , který vyjadřuje pokles skutečné
výtokové rychlosti 𝑣 oproti teoretické 𝑣𝑡 , vzniklý kvůli disipaci energie.
Složením obou součinitelů vzniká výtokový součinitel 𝜇, udávající poměr skutečného a
teoretického objemového toku málo vazké tekutiny:

26

𝑉̇ = 𝑣 ∙ 𝐴 = 𝜑𝑟 ∙ 𝑣𝑡 ∙ 𝛼 ∙ 𝐴𝑡 = 𝜑𝑟 ∙ 𝛼 ∙ 𝑉̇𝑡 = 𝜇 ∙ 𝑉̇𝑡

( 28 )

Hodnota rychlostního součinitele 𝜑𝑟 se u vody pohybuje v rozmezí 0,96 – 0,995. [9], [13]
Pro potřeby této práce si dovolím provést následující zjednodušení. Hodnotu budu
považovat za blížící se 1, a nadále brát součinitel kontrakce roven výtokovému součiniteli.
𝜇 = 𝜑𝑟 ⋅ 𝛼 ≈ 𝛼

( 29 )

Toto zjednodušení je čistě praktické. Vyskytuje se spousta prací zaměřených na
experimentální zjištění výtokového součinitele, který lze jednoduše určit z měření průtoku.
Obecně se součinitel udává pro výtok ze dna nádoby a závisí na tvaru otvoru, vzdálenosti
stěn od otvoru i na Reynoldsově čísle. Vliv stěny se zanedbává, pokud je její vzdálenost od
otvoru větší než trojnásobek průměru otvoru. Poté se mluví o tzv. dokonalém zúžení.
Výtokový součinitel se považuje nezávislý na Reynoldosově čísle od určité kritické hodnoty,
Jandora například uvádí jako mez hodnotu 𝑅𝑒 = 105 , Brater a kolektiv [16] považují
součinitel za nezávislý od 𝑅𝑒 = 104 . U kruhových ostrohranných otvorů se hodnota
součinitele pohybuje v rozmezí hodnot 0,62 až 0,80, s rostoucím rozdílem tlaků před a za
otvorem mírně klesá. Pokles je ovšem pouze v řádu jednotek setin. [14], [16]
Pro potřeby reverzního Segnerova kola bychom potřebovali znát hodnoty součinitele pro
vtok do kruhové tenkostěnné trubky, umístěné uprostřed nádoby s vodou. Vliv stěn nádoby
nebereme u kola v potaz, nádoba považujeme za dostatečně rozměrnou.
Je zřejmé, že hodnoty součinitelů změřené pro otvory ve stěně nádoby nebudou
odpovídat hodnotám pro trubky ramen kola. Voda do nich totiž vtéká ze všech stran.
Pro přiblížení využijeme tzv. nátrubků. Tyto krátké trubičky se využívají právě
k ovlivnění výtoku kapaliny z nádoby. Upravují tak výtokový součinitel otvoru. Pro
přiblížení trubce poslouží vnitřní nátrubek zasahující do prostoru nádoby, jinak též Bordův.
[9], [13]

Obr. 15 Příklady nátrubků: a) vnější zaoblený, b) vnější ostrohranný, c) Bordův [9]
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Pokud budeme Bordův nátrubek prodlužovat směrem do nádoby, měli bychom limitně
přejít v náš případ trubky ponořené ve vodě.
Jenkins se ve svém díle [11] o tomto problému zmiňuje a na základě úvahy uvádí, že
součinitel kontrakce 𝛼 by se v tomto případě měl rovnat hodnotě 0,5.
Tato hodnota byla získána i experimentálním měřením popsaným v [15]. Pro vysoké
hodnoty Reynolsdova čísla (okolo 50 000) vyšla hodnota výtokového součinitele blížící se
0,5. Té se blížil tím více, čím větší byl poměr délky nátrubku L k jeho průměru D. Při poměru
𝐿

= 1 byl součinitel 𝜇 = 0,51, pro
𝐷

𝐿
𝐷

= 2 už byl 𝜇 = 0,503. Lze tedy říct, že se hodnoty

limitně blíží k 0,5 a použít tuto hodnotu pro vstup do kruhové trubky ramene kola.

Obr. 16 Hodnoty součinitele kontrakce Bordova
nátrubku [15]

3.1.3. Coriolisův součinitel:
Ve výsledné momentové rovnici Ježkovy teorie vystupuje také korekční Coriolisův
součinitel 𝜅. Ten je závislý na tvaru rychlostního profilu proudění vazké tekutiny. Je
definován jako poměr skutečné energie proudu 𝐸𝑘̇ a kinetické energie proudící kapaliny
s obdélníkovým rychlostním profilem.
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𝜅=

𝐸𝑘̇
𝑣2
2 ∙𝜌∙𝑣∙𝐴

3

1

𝑣(𝑟) 𝑑𝐴
= ∬(
)
= 2 ∙ ∫ ɸ3 ∙ 𝜂𝑑𝜂
𝑣
𝐴
0

( 30 )

𝑉̇
𝑣(𝑟)
Veličiny vystupující ve vztahu: 𝑣 = 𝐴 je střední rychlost dle objemu, ɸ = 𝑣 je
𝑟

bezrozměrná rychlost a 𝜂 = 𝑅 je bezrozměrný poloměr.

Obr. 17 Rychlostní profil v potrubí kruhového průřezu [9]

Pokud do vztahu dosadíme rovnici rychlostního profilu laminárního proudění, vyjde, že
hodnota 𝜅 = 2. Pro turbulentní proudění se uvažuje 𝜅 ≈ 1, jelikož rychlostní profil se blíží
obdélníkovému. [9]

3.2. Obecné stavy kola
Pro obecný popis chování reverzního Segnerova kola nám nebude stačit popsat pouze
statický stav. Za chodu budou kolo ovlivňovat i jiné jevy než moment vyvolaný průtokem
kapaliny tečnou částí ramene.

3.2.1. Přechodový jev:
Je zajímavé, že i když na kolo nebude v ustáleném stavu působit žádný silový moment,
nemusí být v klidu a může rotovat. Zatím jsme totiž nebrali v potaz přechodový stav, při
kterém začíná voda proudit do kola. Můžeme si představit situaci, kdy je kolo ponořené ve
vodě, ale vstup do ramen je zavřený. V následujícím okamžiku dojde k otevření ramene a
kapalina začne proudit dovnitř. Než se dostane až ke stěně v ohybu ramene (na Obr.13
z bodu 1 do bodu 2), bude působit pouze síla od rozdílu tlaku, k předání hybnosti dojde až
při nárazu na stěnu o pár okamžiků později. Tento dočasný silový moment způsobí rotaci
kola proti vtékající vodě, V ideální tekutině bez odporu a tření by se tak kolo i po vyrovnání
sil točilo konstantní rychlostí až do okamžiku, ve kterém by voda ramenem proudit přestala,
například bychom vstup do ramene opět uzavřeli. V tu chvíli by se děje odehrály obráceně,
působila by pouze síla od hybnosti vody a došlo by k působení opačného momentu než při
rozběhu a kolo by se zastavilo.
Tyto jevy lze popsat i díky zákonu zachování momentu hybnosti. Na začátku děje při
ustavování průtoku získává voda vtékající do ramen moment hybnosti vzhledem k ose rotace
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kola. Na kolo tak musí začít působit moment v opačném směru. Jelikož ale voda vytéká
z kola středovou trubkou, v ideálním případě sebou neodnáší žádný moment hybnosti. Pro
ustálený stav tedy musí platit, že voda veškerý moment hybnosti předala kolu, na které tedy
nepůsobí žádný silový moment.
Pokud ale budeme uvažovat, že kapalina je vazká, nepředá voda celý moment hybnosti,
který získala, kolu. Část bude předána nádobě, ve které se kolo nachází, a na kolo by tak i v
ustáleném stavu měl působit malý silový moment působící ve směru proti vodě vstupující
do ramen. [10], [11]

3.2.2. Rotace kola:
V této kapitole opustíme koncept stacionárního stavu a budeme uvažovat, že se kolo
otáčí kolem své svislé osy konstantní úhlovou rychlostí ω. Dále předpokládejme, že proudění
v ramenech je již ustálené. Na rozdíl od předešlé části, kde na chování kola měl vliv pouze
silový moment vzniklý průtokem v tangenciálním směru, je při rotaci nutné vzít v potaz další
síly. Jelikož používáme souřadný systém spojený s rotujícím kolem, je nutné jej považovat
za neinerciální (neinerciální vztažné soustavy se vůči sobě pohybují se zrychlením) a
uvažovat i setrvačné síly působící na rameno. Mezi ně pro všechny rotující kanály řadíme
Coriolisovu sílu a sílu odstředivou. [9] [17]
Coriolisova síla:
Coriolisova síla působí obecně na každý hmotný bod pohybující se v rotujícím systému
za předpokladu, že směr relativní rychlosti bodu není totožný se směrem osy otáčení
systému. Tato síla tak působí i na proudící tekutinu. Ovlivňuje proto jak chování proudů
vzduchu v atmosféře naší planety, tak i na proudění kapaliny v hydrodynamických strojích.
[18]
Coriolisovo zrychlení částice je matematicky definováno pomocí vektorového součinu
jako:
𝑎𝑐 = 2 ∙ (𝑣⃗ × 𝜔
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗)

( 31 )

kde 𝑣⃗ je relativní rychlost hmotného bodu a 𝜔
⃗⃗ je úhlová rychlost rotace vztažného prostoru.
Vztah v této podobě platí pouze pro pravotočivé systémy, pro levotočivé by byla závorka ve
tvaru (𝜔
⃗⃗ × 𝑣⃗). Směr vektoru je tedy možné určit pomocí pravidla pravé ruky. Velikost
zrychlení vychází z definice vektorového součinu:
𝑎𝑐 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
kde 𝜑 je úhel, který svírají vektory obou rychlostí. [17]
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( 32 )

Obr. 18 Směry vektorů dle vektorového součinu

V případě, že reverzní Segnerovo kolo bude rotovat, splňuje podmínky pro vznik
Coriolisova zrychlení působící ho na průtok vody v ramenech. Uvádím zde schématický
rozbor pro oba směry otáčení, jelikož dle Ježkovy teorie jsou oba možné.

Obr. 20 Coriolisovo zrychlení - CW rotace

Obr. 19 Coriolisovo zrychlení - CCW rotace

Pro rameno kola jsem zavedl pravotočivý souřadný systém, ve kterém osa x míří ze
středu radiálně ven ve směru osy ramene, osa y je totožná s osou rotace kola.
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Proudění v radiální části ramene:
Pro oba směry rotace je zřejmé, že směr Coriolisova zrychlení ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎𝑐 v radiální části ramene
o délce r je totožný se směrem obvodové rychlosti 𝑢
⃗⃗ (𝑢(𝑥) = 𝜔 ∙ 𝑥). Síla od tohoto zrychlení
tedy bude vytvářet moment, podporující rotaci kola. Jeho velikost lze vyjádřit pomocí
jednoduchého odvození platného pro jakýkoli radiální průtok rotujícím kanálem. Uvažujme
hmotnost tekutiny v diferenciálním objemu ramene:
𝑑𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑑𝑉 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑥

( 33 )

Z druhého Newtonova zákona potom pro sílu od Coriolisova zrychlení platí:
𝑑𝐹𝑐 = 𝑎𝑐 ∙ 𝑑𝑚 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑥

( 34 )

Poznámka: Jelikož vektory 𝑣⃗ a 𝜔
⃗⃗ jsou na sebe kolmé (𝜔
⃗⃗ v obou případech leží na ose rotace),
úhel 𝜑 je roven 90° a 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 1.
Moment od této síly na rameni x:
𝑑𝑀𝑐 = 𝑥 ∙ 𝑑𝐹𝑐 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑥

( 35 )

Předpokládejme, že průřez A se nemění a rychlost kapaliny v rameni 𝑣 je taktéž konstantní.
Poté můžeme provést integraci po délce ramena:
𝑟

𝑟

𝑟2
𝑀𝑐 = ∫ 𝑑𝑀𝑐 = ∫(2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑥) = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ =
2
0

0

= 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑟2

( 36 )

Pro kolo se dvěma rameny bude moment od Coriolisovy síly:
𝑀𝑐 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑟 2

( 37 )

[13]

Proudění ve vstupní části:
I na vstupní část ramene bude působit Coriolisova síla. Jelikož je ale délka této části
𝑎

podstatně menší než délka radiální části ( 𝑟 ≪ 1), budeme pro zjednodušení předpokládat,
že v každém bodě je úsek tečný ke kružnici se středem v ose otáčení. Poté nebude
Coriolisova síla 𝐹𝑐 vytvářet žádný moment působící na kolo.
Konfršt v [17] uvádí: „Pokud 𝑣⃗ leží na tečně ke kružnici se středem v ose otáčení, která
je na ní kolmá, vektor 𝐹𝑐 je rovnoběžný s odstředivou silou – dle směru rotace odstředivou
sílu zvětšuje či působí proti ní.“ Při rotaci reverzního Segnerova kola proti vtékající vodě
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(CW) bude tedy Coriolisova síla působit v opačném směru než odstředivá, při rotaci
v opačném směru (CCW) budou jejich vektory směřovat stejným směrem.
Porovnání s klasickým Segnerovým kolem:
Zatímco v reverzním režimu Coriolisova síla působí ve směru rotace kola a zvyšuje
výkon, v klasickém režimu Segnerova kola, při kterém voda vytéká rameny od středu ven,
působí proti rotaci a výkon je snižován. Tento vztah mezi směrem průtoku a vlivem
Coriolisovy síly platí obecně pro všechny dostředivé a odstředivé turbíny. [18]

Obr. 21 Coriolisovo zrychlení - klasické Segnerovo kolo

Odstředivá síla:
Opět zanedbáme, že se ve vstupní části ramene mění vzdálenost od středu otáčení kola.
Jelikož odstředivá síla působí při rotačním pohybu radiálně od středu otáčení, nebude
vzhledem k tomuto bodu vytvářet žádný silový moment. Velikost odstředivého zrychlení
působícího na elementární objem o hmotnosti dm, v obecné vzdálenosti x od středu, bude
rovna:
𝑎𝑜 = 𝜔 2 ∙ 𝑥

( 38 )

Toto zrychlení bude působit proti směru toku v radiální části ramene a snižovat tak
velikost relativní rychlosti v. Tento efekt lze popsat pomocí měrných energií. Využijeme
Bernoulliho rovnici pro rotující kanál:
𝑝1 𝑣12 𝑢12
𝑝3 𝑣32 𝑢32
𝑔 ⋅ ℎ1 + +
−
= 𝑔 ⋅ ℎ3 + +
− + 𝑒𝑧13
𝜌
2
2
𝜌
2
2
𝑔 ⋅ (ℎ1 − ℎ3 ) +

𝑝1 − 𝑝3 𝑢32 − 𝑢12 𝑣32 − 𝑣12
+
=
+ 𝑒𝑧13
𝜌
2
2

( 39 )

kde u1 a u3 jsou obvodové rychlosti ve vstupním a výstupním průřezu ramene kolo (index
2 byl již použit pro ohyb ramene). Účinek odstředivých sil lze z rovnice vyjádřit jako měrnou
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práci rovnou

𝑢32 −𝑢12
2

. Jelikož se odtok 3 nachází na ose rotace, rychlost u3 je tedy nulová a

člen je záporný. Snižuje tak účinek tlakového a výškového rozdílu na zvýšení relativní
rychlosti v. [9], [13]
Odpor prostředí proti rotaci:
Na rotující reverzní Segnerovo kolo bude působit i prostředí, ve kterém se bude nacházet.
Bude docházet k obtékání ramen a vznikne tak odporová síla působící proti jejich pohybu.
Celkový odpor se skládá z odporu třecího, reprezentujícího vliv viskozity, a odporu
tlakového, který vzniká díky nesymetrickému rozložení tlaku po povrchu tělesa. Využijeme
obecný vzorec pro sílu vyjadřující odpor obtékaného tělesa:
𝐹𝐷 =

1
∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣∞ 2
2

( 40 )

kde 𝑐𝐷 je součinitel odporu daného tělesa, 𝜌 je hustota proudící tekutiny, A je plocha
průmětu tělesa do roviny kolmé na rychlost 𝑣∞ , což je rychlost nerušeného proudění. [9]
Uvažujme ramena kola jako válce (trubky). Předpokládejme, že ramena rotují úhlovou
rychlostí ω, a tudíž obvodová rychlost ramene ve vzdálenosti x od osy otáčení bude rovna
𝑢(𝑥) = 𝜔 ∙ 𝑥 . Jelikož okolní kapalinu považujeme za statickou, je obvodová rychlost rovna
rychlosti, jakou je rameno v daném místě obtékáno.

Obr. 22 Obvodové rychlosti po délce ramene kola
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Zanedbáme vliv středového dílu a koncové zahnuté části ramene. Pro odporovou sílu na
element ramene bude platit:
𝑑𝐹𝐷 =

1
1
∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝑢(𝑥)2 ∙ 𝑑𝐴 = ∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑥
2
2

( 41 )

Plocha 𝑑𝐴 průmětu elementu byla nahrazena součinem 𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑥, kde 𝑑𝑒 je vnější průměr
trubky ramene. Součinitel odporu pro válec je funkcí Reynoldsova čísla Re. To v tomto
případě lze vyjádřit jako:
𝑅𝑒 =

𝑢(𝑥) ∙ 𝑑𝑒
𝜔 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑒
=
𝜈
𝜈

( 42 )

U kola s reverzním průtokem nelze předpokládat velké úhlové rychlosti, tudíž i
Reynoldsovo číslo Re bude malé.

Obr. 23 Hodnoty součinitele odporu pro obtékání válce (z [19] a upraveno)

Experimentálně získané hodnoty součinitele 𝑐𝐷 byly v grafu s logaritmickým měřítkem
na osách aproximovány mocninnými závislostmi.
Tabulka 2 Aproximace závislosti součinitele odporu na Reynoldsově čísle

Rozsah Re [-]

Závislost

0,1 až 20

𝑐𝐷 = 14 ∙ 𝑅𝑒 − 12

20 až 2000

𝑐𝐷 = 3,5 ∙ 𝑅𝑒 − 12

8

2
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Odporová síla bude vytvářet moment působící na rotující kolo. Pro 𝑅𝑒 ∈ (0,1; 20) lze
dosazením odvodit:
𝑑𝑀𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑑𝐹𝐷 = 𝑥 ∙
=𝑥∙

1
∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑥 =
2 𝐷

1
∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑥 =
2
8

1
𝜔 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑒 − 12
= 𝑥 ∙ ∙ (14 ∙ (
)
) ∙ 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑥 =
2
𝜈
8

16

4

28

= 7 ∙ 𝜌 ∙ 𝜈 12 ∙ 𝜔 12 ∙ 𝑑𝑒 12 ∙ 𝑥 12 ∙ 𝑑𝑥

( 43 )

Pro kolo se dvěma rameny bude platit:
𝑟

𝑀𝐷 = 2 ∙ ∫ 𝑑𝑀𝐷 = 2 ∙ 7 ∙ 𝜌 ∙

8
𝜈 12

∙

16
𝜔 12

∙

4
12
𝑑𝑒

0

40

𝑟 12
∙
=
40
12

= 4,2 ∙ 𝜌 ∙ 𝜈 0,67 ∙ 𝜔1,33 ∙ 𝑑𝑒0,33 ∙ 𝑟 3,33

( 44 )

Pro 𝑅𝑒 ∈ (20; 2000) lze stejným postupem odvodit závislost:
𝑀𝐷 = 0,92 ∙ 𝜌 ∙ 𝜈 0,17 ∙ 𝜔1,83 ∙ 𝑑𝑒0,83 ∙ 𝑟 3,83

( 45 )

Ve vztahu vystupují hustota a kinematická viskozita proudící tekutiny. Pro reverzní
Segnerovo kolo lze jako médium z praktických důvodů uvažovat především vzduch a vodu.
Tabulka 3 Kinematická viskozita vody a vzduchu při teplotě 20 °C a tlaku 1,01325 bar [20]

Látka

Kinematická viskozita [𝒎𝟐 ∙ 𝒔−𝟏 ]

Vzduch

1,514 ∙ 10−5

Voda

1,004 ∙ 10−6
Tabulka 4 Hustota vody a vzduchu při teplotě 20 °C [20]

Látka

Hustota [𝒌𝒈 ∙ 𝒎−𝟑 ]

Suchý vzduch

1,3
998,2

Voda
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3.3. Ztráty
V Bernoulliho rovnici popisující proudění reálné kapaliny byl zaveden člen ez popisující
hydraulické ztráty energie. Velikost této disipace je závislá jak na vazkosti proudící
kapaliny, tak na konstrukci kola či drsnosti stěn přicházejících do kontaktu s kapalinou.
Vyjadřuje se pomocí ztrátového součinitele ξ jako násobek kinetické energie, kde v je střední
objemová rychlost. [9]
𝑣2
𝑒𝑧 = 𝜉 ∙
2

( 46 )

3.3.1. Třecí ztráty
Prvním druhem hydraulických ztrát jsou ztráty třecí. Pro naše potřeby budeme rovnou
uvažovat proudění v trubkách kruhového průřezu. Nejčastěji se dnes setkáváme s tzv.
Weisbachovým vzorcem:
𝑒𝑧 = 𝜆 ∙

𝑙 𝑣2
16 𝑙 𝑉̇ 2
∙
= 𝜆∙ 2∙ 5∙
𝑑 2
𝜋 𝑑 2

( 47 )

kde l je délka úseku, d je průměr potrubí a 𝜆 [-] je tzv. součinitel třecích ztrát. Druhý tvar
vyjadřuje ztrátu v závislosti na objemovém průtoku 𝑉̇ . Klíčovým problémem je správné
stanovení součinitele 𝜆, který v sobě zahrnuje všechny vlivy na velikost disipované energie.
Závislost lze zjednodušit a vyjádřit 𝜆 pouze pomocí dvou bezrozměrných čísel, a to
∆

Reynoldsova čísla Re a relativní drsnosti potrubí 𝑑. [9]
Vlivem nerovností na stěně trubky (jejichž absolutní velikost je dána hodnotou ∆)
dochází k vytváření vírů. Při malé relativní drsnosti, kdy tyto víry zůstávají u stěny v mezní
vrstvě a neodtrhávají se, lze potrubí považovat za hydraulicky hladké a platí, že: 𝜆 = 𝑓(𝑅𝑒).
[14]
Pro laminární proudění, tj. 𝑅𝑒 < 2300, pro platí lineární vztah:
𝜆=

64
𝑅𝑒

( 48 )

U turbulentního proudění v hydraulicky hladkých potrubí lze použít vztahy dle Tabulky
5, vždy je však nutné zkontrolovat oblast platnosti vztahu. Podobných empirických vztahů,
popisujících tuto závislost, bylo odvozeno mnoho, viz publikace [13], [14], [21].
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Tabulka 5 Vztahy pro výpočet třecího součinitele u turbulentního proudění v hydraulicky
hladkých potrubích [21]

Autor

Vztah

Blasius
Altšul

Oblast platnosti
𝜆=

𝜆=

0,3164

𝑅𝑒 ∈ (4 ∙ 103 , 105 )

4

√𝑅𝑒
1

𝑅𝑒 ∈ (2,5 ∙ 103 , 1012 )

2
𝑅𝑒
(1,82 ∙ log (100) + 2)

3.3.2. Místní ztráty
Místní ztráty vznikají v důsledku deformace rychlostního pole. Příčinou těchto
deformací jsou víry tvořící se za veškerými překážkami. Opět tak dochází k disipaci
kinetické energie a její přeměně na teplo. Ztrátové součinitele 𝜉 se stanovují především
experimentálně. Jsou závislé na geometrii překážky, při malých hodnotách Re i na tomto
podobnostním číslu. [9], [21]
Vstup do kruhového potrubí:
Pro různé typy vstupu se může hodnota ztrátového součinitele značně lišit. Pro zaoblený
vstup (Obr.15a) se uvádí hodnoty 𝜉𝑣 = 0,03 [9], ale i 𝜉𝑣 = 0,11 [21]. Pro klasický
ostrohranný vstup (Obr.15b) 𝜉𝑣 = 0,5 [9], [21]. Pro potřeby reverzního Segnerova kola
stojíme před podobným problémem jako u stanovování součinitele kontrakce α. Pro nátrubek
zasahující do nádoby (Obr.15c) uvádí většina autorů rozsah hodnot 𝜉𝑣 ∈ (0,8; 0,1) [14],
[21], Využijeme vztah, který odvodil Maštovský v [13]:
𝜉𝑣 =

2
1
1
1
∙
(
−
1)
+
(
−
1)
𝛼 2 𝜑𝑟2
𝛼

( 49 )

Dosazením hodnot pro vstup do trubky bez vlivu okolních stěn, tedy dříve odvozeného
součinitele kontrakce 𝛼 = 0,5 a rychlostního součinitele 𝜑𝑟 = 1 obdržíme hodnotu 𝜉𝑣 = 1.
Ohyb potrubí:
V koleni je kapalina nucena změnit svůj směr. Pro zachování rychlostního profilu by ale
částice na vnějším poloměru musely mít větší rychlost než částice na vnitřním. Navíc na
proudění působí odstředivá sila, která zabraňuje poklesu tlaku na vnějším obvodu, a vyvrací
tak předchozí myšlenku. Proudění se tak změní na složitý prostorový pohyb a bude docházet
k promíchávání proudnic. Za ohybem navíc dochází k odtržení proudu a vzniku víru na
vnitřním poloměru.
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Obr. 24 Proudění v ohybu [9]

Zavedeme si R jako poloměr křivosti osy potrubí. Experimentálně zjištěné hodnoty
𝑅

ztrátového součinitele 𝜉𝑜 se udávají v závislosti na poměru 𝑑 , například dle [21]:
Tabulka 6 Hodnoty ztrátového součinitele v ohybu pro hydraulicky hladké potrubí [21]

𝑅
𝑑
𝜉𝑜

1,0

1,5

2,0

4,0

6,0

0,21

0,17

0,15

0,11

0,09

10,0
0,07

20,0
0,05

Maštovský ve své Hydromechanice [13] uvádí i empirický vzorec pro výpočet tohoto
součinitele:
𝑑 3,5
𝜉𝑜 = 0,131 + 0,16 ∙ ( )
𝑅

( 50 )

Spojení proudů:
Kapalina ztratí část své energie i při soutoku proudů z jednotlivých ramen a jejich spojení
v jediný výtokový proud středovou trubicí kola. Pro kolo se dvěma rameny tuto část můžeme
tedy uvažovat jako díl ve tvaru písmene T.
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Obr. 25 Místní ztráta spojením proudů

Uvažujme symetrické kolo. Obě ramena jsou identická, vytvořená z trubek o vnitřním
průměru d. Výtoková trubice má průměr D. Úhel mezi osou ramene a odtoku α je 90°.
Ztrátový součinitel se zavádí vždy mezi jedním ramenem a odtokovou trubicí, v případě
asymetrických ramen by tak byly dva různé. Jeho velikost bude záviset na průměru trubek,
rychlostech proudění, ale i na poloměru zaoblení přechodu R. Výpočet lze zjednodušit
pomyslným nahrazením T – kusu dvěma kolmými rameny. Poté lze součinitel přibližně určit
dle vztahu:
𝐴𝑜𝑢𝑡 2
𝐴𝑜𝑢𝑡
2
𝜉𝑇 = 0,61 ∙ (
) + 1 − 2 ∙ ( 2 ) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼´
𝐴𝑖𝑛
𝐴𝑖𝑛
𝛼´ = 1,41𝛼 − 0,00594𝛼 2
kde 𝐴𝑖𝑛 =

𝜋∙𝑑2
4

a 𝐴𝑜𝑢𝑡 =

𝜋∙𝐷 2
4

( 51 )

. Tento výpočet lze použít v případě, že obě ramena jsou

identická. To musí platit jak pro geometrii, tak pro veličiny popisující proudění.
Poznámka: Úhel 𝛼 se dle autora dosazuje ve stupních. Součinitel je na rozdíl od
předchozích vztažen k rychlosti ve středové trubce. [22]
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4. Experimentální část
Součástí této práce je kromě teoretického rozboru i experimentální prověření chování
reverzního Segnerova kola a posouzení vlivu konstrukčních parametrů na směr otáčení. Za
tímto účelem byl navržen a zkonstruován model kola i s okolním příslušenstvím,
zajišťujícím jeho chod.
Aby bylo možné pozorovat změny v chování kola, je nutné zajistit co největší silový
moment působící na kolo. Z rovnice pro statický stav (27) vyplývá, že výsledný moment se
bude lineárně zvětšovat s délkou ramen. Jako médium byla zvolena voda, u které bohužel
nejde z konstrukčních důvodů dosahovat takových rychlostí jako u vzduchu. V momentové
rovnici je tato nevýhoda však vykompenzováno 1000krát vyšší hustotou.
Kromě snahy o vytvoření co největšího hnacího momentu je zároveň nutné zajistit
minimální třecí odpor v uložení kola, který by mohl veškeré snahy kola o rotaci potlačit.
V nádobě nesmí vznikat žádné víry, které by mohly znehodnotit měření. Podobný jev,
na který bylo rovněž potřeba při konstrukci myslet, byl objeven na Harvardově univerzitě.
Jak popisuje Wolfgang Rueckner v článku [23], po testech reverzního Segnerova kola
poháněného vzduchem se zjistilo, že veškerá rotace zjištěná při měřeních nebyla způsobena
momentem od proudění v ramenech, nýbrž vzniklým vírem ve středové trubce.

4.1. Návrhu modelu
Prvotní návrh modelu byl již před zadáním práce vypracován konzultantem práce
profesorem Melicharem a posloužil jako základ pro další vývoj.

Obr. 26 Návrh prof. Melichara
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Kolo je umístěno na rotační podpěře v uzavíratelné průhledné nádobě. Středová
výtoková trubka je vedena nahoru víkem nádoby, uspořádání tedy odpovídá klasickému
Segnerovu kolu, je však otočen průtok tekutiny. Hnací silou zajišťující tok média je v tomto
návrhu hydrostatický tlak odpovídající rozdílu výšek ∆ℎ mezi uzavřenou částí s kolem a
sousední otevřenou vyvýšenou částí, které jsou spolu propojeny.
Návrh se spodním přítokem:
Ve svém prvním návrhu jsem se zaměřil zejména na to, jak návrh profesora Melichara
vylepšit a navrhnout konkrétní konstrukční řešení.
Za účelem minimálního tření jsem navrhl uchycení kola mezi kovové hroty. Spodní hrot
je uchycen v nádobě pomocí vyjmutelného kříže. Horní hrot je upevněn na nástavci, který
je součástí víka. Voština, oddělující prostor přítoku od části s kolem, zajišťuje díky mnoha
kanálkům rovnoměrný přítok vody a omezuje vznik vírů v nádobě. V tomto návrhu je
umístěna pod kříž s hrotem.

Nástavec

Víko

Kolo

Kříž

Voština

Obr. 27 Vizualizace návrhu se spodním přítokem

Velkou změnou oproti předběžnému návrhu je odlišný způsob zajištění tlakového
rozdílu pohánějící vodu. Místo spojení nádoby s vyvýšenou nádrží a využití hydrostatického
tlaku se ukázalo mnohem praktičtější napojení na vodovodní síť. Tlak ve vodovodním řadu
je ovšem nutné zredukovat pomocí regulátoru.
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Návrh s horním přítokem:
Po konzultaci s panem profesorem Ježkem jsem se rozhodl otočit model o 180°, zejména
kvůli snadnějšímu odvedení vytékající vody. Přívod vody se tak přesunul do odnímatelného
víka a nástavec s hrotem je nyní napevno přimontován ke dnu nádoby, což daleko lépe
splňuje požadavky na souosost. Došlo tak i převrácení postupu montáže kola. Při tomto
uspořádání je nutné skládat části do nádoby v pořadí: kolo – kříž s horním hrotem – voština
– (síto) – víko. Síto je možné přidat k dalšímu zjemnění proudu vody do části s kolem. Za
tímto účelem bylo na podnět pana Paura navrženo dvojité víko s velkým množstvím
symetricky rozmístěných děr ve spodní stěně. Do nádoby tak již nevtéká jeden silný středový
proud.

Dvojité víko

Síto

Kříž

Obr. 28 Vizualizace návrhu s horním přítokem

Nátrubky
V teoretické části bylo ukázáno, že pro vtok do ramene v podobě kruhové ostrohranné
trubky je součinitel kontrakce 𝛼 = 0,5. Jelikož v ramenech předpokládáme turbulentní
proudění, bude hodnota Coriolisova součinitele 𝜅 rovna 1. V Ježkově momentové rovnici by
za tohoto stavu došlo k vyrovnání obou vlivů:
𝑀 = (2𝛼 − 𝜅) ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣12 ⋅ 𝑟 = (2 ∙ 0,5 − 1) ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣12 ⋅ 𝑟 = 0
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( 52 )

Součinitel kontrakce ovšem závisí na tvaru vtoku, který je možné konstrukčními
úpravami měnit. Proto jsem navrhl dva různé typy nasazovacích nátrubků. Bohužel neznáme
jejich přesnou hodnotu součinitele, je možné pouze předpokládat zvýšení či snížení 𝛼 nad a
pod hodnotu 0,5.
Abychom eliminovali zúžení proudu, musí tvar vtoku odpovídat tvaru proudnic. Pro
zvýšení součinitele kontrakce jsem se proto rozhodl použít tvar otvoru dle Bratera. Tento
tvar je ovšem navržen pro výtok otvorem nacházejícím se v rozlehlém dně nádoby. Tomu
jsem se snažil aspoň z části přiblížit rozšířením nátrubku.

Obr. 30 Tvar otvoru dle Bratera [16]

Obr. 29 Řez rozšířeným nátrubkem

Obr. 31 Rozšířený nátrubek nasazený na ramenu
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Naopak pro zúžení proudu vzhledem k průřezu trubky, znesnadnění vtoku vody a snížení
součinitele kontrakce byl navržen následující tvar nátrubku:

Obr. 32 Řez zúženým nátrubkem

Obr. 33 Zúžený nátrubek nasazený na ramenu

4.2. Konstrukční řešení
Při vytváření návrhu byl brán velký zřetel na jednoduchost konstrukce, dostupnost
materiálů a polotovarů. Velkou roli hrála i minimalizace nutnosti využití speciálních nástrojů
při výrobě.

4.2.1. Kolo a nátrubky
Samotné kolo je tvořeno silonovou objímkou, do které se zasouvají jak středová
výtoková trubka, tak obě ramena. V horní stěně objímky je zároveň vysoustružená jamka,
do které zapadá horní hrot. Obě díry pro boční ramena bylo nutné vyvrtat souosé, i nepatrná
odchylka ramen by totiž způsobila, že proudy z ramen by v kole vytvořily nežádoucí vír. I
proto bylo nutné objímku vyrábět nadvakrát, podruhé už jsme se rozhodli vrtat obě díry
najednou při jednom uchycení. Ramena jsou vyrobena z měděných trubek o vnitřním
průměru 8mm. Vytvořit plynulý přechod ramene do tangenciální části bylo nutné realizovat
pomocí připájených kolínek, kvůli malému poloměru nebylo možné toto zaoblení realizovat

Obr. 34 Řez uložením trubek v objímce

Obr. 35 Pletivo ve středové trubce
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ohnutím trubek. Středová trubka je vyrobena z průhledné plastové trubky. Do ní byl vsunut
smotek pletiva jako další opatření proti vzniku vnitřního víru.

Obr. 36 Realizace kola

Aby byl zajištěn co nejméně narušený výtok vody a zároveň bylo možné podepřít kolo
v ose rotace, bylo navrženo speciální víčko nasazující se na středovou trubku (viz Obr. 36).
Z Obr. 28 je patrné, že je při montáži je nejprve nutné protáhnout trubku otvorem ve dně a
teprve poté vespod nasadit víčko. Víčko je slepeno z řady dílů vyřezaných laserem
z plexiskla. Počet těchto dílů se v průběhu vývoje zvětšoval, jelikož bylo potřeba zajistit
dobrou pevnost víčka vzhledem k tomu, že při přechodu na druhý návrh uspořádání na víčku
spočinula celá váha kola. Na spodní straně byla v ose vysoustružena jamka pro spodní hrot.
Během testů se ovšem ukázalo, že se ocelový hrot postupně zavrtával v jamce do plexiskla.
Jako řešení byla do víčka vlepena mosazná tyčka s novou, pevnou jamkou.

Obr. 37 Víčko s mosaznou jamkou
Obr. 38 Vývoj víčka
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Pro výrobu nasazovacích nátrubků byla využita technologie 3D tisku. Obě sady nátrubků
byly vytištěny na tiskárně Ultimaker 2+ .

Obr. 39 Vyrobené nátrubky

4.2.2. Nádoba
Nádoba byla navržena z lepeného plexiskla za účelem přímého pozorování chování kola
v nádobě. Veškeré díly z plexiskla byly vyřezány v laboratoři Ústavu mechaniky tekutin a
termodynamiky na laserové řezačce, pro stěny nádoby byla volena tloušťka plexiskla 8 mm.
Na lepení bylo použito lepidlo ACRIFIX®.
Vnitřní prostor nádoby má rozměry 400x400x250mm. Zhruba v polovině výšky jsou
uprostřed stěn nalepeny patky, na které se umísťuje plexisklový kříž nesoucí horní hrot. Na
něj se pokládá hliníková voština se sítem. Po obvodu horního okraje nádoby je nalepen lem
s 28 šrouby, sloužící k upevnění víka. Lem byl řezán z jednoho kusu plexiskla spolu se dnem
nádoby, rozměrově jde o na sebe navazující útvary. Do lemu byl laserem vyřezán příslušný
počet děr, ve kterých byl následně sadou závitníků vytvořen závit pro šroub. Šrouby jsou
v lemu nastálo, po nasazení se víko ze shora přitáhne pomocí křídlových matic. Na lemu je
rovněž po obvodu nádoby nalepena těsnící páska.
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Obr. 41 Pohled ze shora do nádoby s
voštinou

Obr. 40 Detail spojení víka s lemem

Dvojité víko bylo navrženo z obavy, že by jediný silný středový proud mohl ovlivňovat
chování kola. Schéma přítoku do nádoby je vyznačeno na Obr. 42. Do víka je voda přiváděna
z vodovodní sítě přes tlakový regulátor a šoupátko, pomocí kterého se mění průtok. Aby
bylo možné k víku připojit hadici, byl do horní části víka vlepen plastový díl, skládající se
z kusu trubky, T-kusu a hadičníku. Proto byla stěna víka v místě spoje zesílena, viz Obr. 42.
Do nejvyššího bodu celé soustavy byl umístěn odvzdušňovací ventil, jak je vidět na Obr. 43.
Toto řešení se ovšem v praxi ukázalo pouze jako částečně funkční, při rychlém naplňování
nádoby nestíhal vzduch takto malým otvorem unikat a místo toho tudy vytékala voda rovnou
z přívodní hadice. Při pokusech tedy bylo nutné naplnit nádobu při otevřeném víku a po
uzavření ventilem vypustit pouze zbytek vzduchu.

Obr. 42 Princip funkce dvojitého víka
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Z plexiskla byl vyřezán i nástavec, na kterém je
upevněn spodní hrot. Ke dnu je přimontován pomocí
dlouhých šroubů M10x100, je tedy možné nastavovat
výšku nástavce a tím i vzdálenost os ramen kola od dna
nádoby. Aby se zamezilo úniku vody ze dna okolo šroubů,
byly vyrobeny těsnící podložky z gumy.

Pro zajištění odtoku vody směrem dolů jsou v nástavci
vyřezány čtyři díry. Jak na nástavci, tak na víčku ovšem
dochází k rozstřiku do okolí. Aby se mu zamezilo a
zároveň bylo možné měřit průtok, byla na nástavec
nasunuta hliníková roura odvádějící vodu nad kanál.
Obr. 43 Přívod vody do víka

Obr. 44 Detail nástavce
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4.2.3. Rám
Pro potřeby zařízení byl vyroben speciální rozebíratelný rám z hliníkových profilů,
podpírající nádobu a zároveň umožňující bezproblémovou obsluhu zařízení. V původní
podobě se zde nacházel i prostor pro pohodlné odkládání víka.

Obr. 45 Sestavení rámu + detail spoje

4.2.4. Testování –
odstraňování

objevené

konstrukční

nedostatky

a

jejich

Postavené zařízení bylo postupně zkoušeno v laboratoři. Během testování se ovšem
vyskytly nedostatky, na které při návrhu nebylo pomyšleno a které zásadně ovlivňovaly
funkčnost zařízení. Způsoby odstranění těchto vad se prolínají, jsou tedy popsány v závěru
kapitoly.
Konstrukční nedostatky:
1) Pevnost stěn
Při návrhu bylo předpokládáno, že stěny vydrží přetlak v nádobě zhruba do 1bar. Byly
lepeny pouze na stykových plochách s okolními stěnami a dnem. Bohužel při jednom
z prvních testování došlo k prasknutí stěny. V té době ještě k nádobě nebyl nainstalován
tlakový převodník, takže není známo, při jakém tlaku k poškození došlo.
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Obr. 46 Defekt nádoby

Další porušení celistvosti nádoby již nebyla takto fatální. V obou případech k nim došlo
okolo přetlaku 0,3bar. Tato hodnota byla posléze pro měření nastavena jako horní mez.
2) Souosost hrotů a kola
Kritickým místem celé konstrukce se během testování ukázal otvor ve dně, kterým
prochází středová trubka kola. Ta v otvoru musí volně rotovat, na druhou stranu nesmí být
vůle příliš veliká, aby tudy nedocházelo k vedlejšímu výtoku vody, a tudíž ztrátě tlaku
v nádobě. Situaci ke všemu ztěžoval fakt, že nebylo možné dosáhnout dokonalé souososti
všech částí kola, natož obou hrotů. Kolo poté rotuje excentricky, což znamená nutnost
většího otvoru ve dně.
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Obr. 47 Kritické místo konstrukce

3) Pohyby hrotů
Aby bylo měření znehodnoceno, nemuselo nutně dojít k porušení celistvosti nádoby. I
při malých tlacích docházelo k deformaci stěn a jejich prohnutí. Tyto pohyby mají ovšem
vliv na vzdálenost a polohu hrotů. Spodní hrot se totiž nachází na nástavci spojeným se dnem
nádoby. I horní hrot se nevyhnul problémům při růstu tlaku v nádobě. Při nafouknutí stěn již
nebyl kříž uložen na pevno, i drobná vůle pak v důsledku znamenala posun osy hrotu a tření
kola v kritickém místě. Tento stav byl tedy rovněž nežádoucí.
Odstranění nedostatků
Primárním cílem tak bylo zpevnit
nádobu. Nejprve byl vně okolo nádoby
nalepen lem, bránící nafouknutí stěn a
případnému prasknutí. Dno bylo
podepřeno tím způsobem, že byly
přidány další příčky do rámu, tak aby
bylo dno podepřeno na více místech.

Obr. 48 Lem okolo nádoby
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Obr. 49 Vývoj rámu (pohled shora)

Podepření dna se ovšem ukázalo
neefektivní, co se týče problému
prohýbání. I s tímto opatřením mělo
dno snahu se vyboulit, akorát místo
poklesu středu dna došlo k nadzvednutí
okrajů. Proto se místo externího
podepření přešlo na vyztužení dna
nalepením čtverce z plexiskla.

Obr. 50 Vyznačení výztuhy dna (nádoba
je zde dnem vzhůru)

Ani tato opatření však nezabránila drobným změnám tvaru nádoby při růstu tlaku. Kříž
s horním hrotem při přetlaku nad 0,1bar stále získával dostatečnou vůli, aby docházelo ke
tření kola v otvoru. Pro další úpravy tak již bylo upuštěno od dílů z plexiskla. Nádoba byla
napříč stažena pomocí dvou závitových tyčí. Toto opatření tak již nadobro zabránilo vzniku
vůle v uložení kříže s horním hrotem. Co se týče problémů s prohýbáním dna, horní hrot ze
závitové tyče byl nahrazen pohyblivým hrotem na pružině, který tyto drobné pohyby
kompenzuje. Hrot se skládá z náboje v podobě závitové tyče s vysoustruženou neprůchozí
dírou, do které se vkládá pružina a mosazná zašpičatělá tyč. V tomto stavu je sestava již
schopná plnit svou funkci.
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Obr. 52 Porovnání hrotů

Obr. 51 Sestava s pohyblivým hrotem a vyztužená
závitovými tyčemi

4.3. Vyhodnocení ztrát modelu
Aby bylo možné model teoreticky popsat a stanovit pro něj vztahy, které by v budoucnu
pomáhaly při výpočtech, je nutné vyhodnotit celkové ztráty zařízení. Teoreticky získané
hodnoty lze posléze porovnat s naměřenými.

4.3.1. Třecí ztráty
Pro výpočet třecí ztrátové měrné energie proudění v rameni využijeme vztah (47).
Nejprve stanovíme hodnotu součinitele třecí ztráty 𝜆. Předpokladem je, že se při měření
budeme nacházet v turbulentní oblasti. Využijeme tedy Blasiův vztah (Tabulka 5):
𝜆=

0,3164
4

√𝑅𝑒

=

0,3164
√𝑣 ∙ 𝑑
𝜈

4

( 53 )

Ze vztahu je ovšem patrné, že tento součinitel není konstantní a je závislý na rychlosti
proudění 𝑣. Po dosazení do Bernoulliho rovnice by nám tak vznikl složitý vztah, který by
bylo náročné řešit. Jelikož výsledný vliv je téměř zanedbatelný, dovolím si provést
následující zjednodušení. Budu uvažovat pouze tření v rameni a vypomohu si hodnotami
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z měření. Za Reynoldsovo číslo dosadím střední hodnotu intervalu získaného při
experimentu, a to 𝑅𝑒 = 20 000. Potom:
𝜆=

0,3164
4

√20 000

= 0,0266

( 54 )

Do vztahu (47) dále potřebujeme vnitřní průměr trubky ramene 𝑑 = 8mm a délku
ramene, která po sečtení jednotlivých úseků vychází na 𝑙 = 159mm.

4.3.2. Místní ztráty
Vstup do ramene:
Jak již bylo ukázáno v teoretické části, pokud do vztahu (49) dosadíme hodnoty pro
trubku, dostaneme hodnotu ztrátového součinitele 𝜉𝑣 = 1.
Ohyb ramene:
Do vztahu (50) dosadíme rozměry modelu. Trubka ramene má vnitřní průměr 𝑑 = 8mm
a poloměr zakřivení kolene 𝑅 = 15mm. Potom platí, že:
0,008 3,5
𝜉𝑜 = 0,131 + 0,16 ∙ (
) = 0,149
0,015

( 55 )

Pro další výpočty použijeme tuto hodnotu. Jen pro porovnání, pokud bychom využili
Tabulku 6, obdrželi bychom hodnotu 𝜉𝑜 ∈ (0,15; 0,16).
Spojení proudů:
Při návrhu modelu jsem se držel předpokladů pro výpočet dle vzorce (51), tedy že,
ramena jsou stejná, souosá a s výtokovou trubkou svírají úhel 𝛼 = 90°. Výtoková trubka má
vnitřní průměr 𝐷 = 16mm.
Poměr průřezů je potom roven

𝐴𝑜𝑢𝑡
𝐴𝑖𝑛

= 4 a člen ve vztahu

𝐴𝑜𝑢𝑡
2

𝐴𝑖𝑛

= 2. Pro tuto konfiguraci

tak dostaneme hodnoty:
𝛼´ = 1,41 ∙ 90 − 0,00594 ∙ 902 = 78,79°
𝜉𝑇 = 0,61 ∙ (2)2 + 1 − 2 ∙ (2) ∙ cos(78,79) = 2,662
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( 56 )

4.3.3. Celkové ztráty
Spojením a dosazením do Bernoulliho rovnice pak dostaneme vztah:
2
2
∆𝑝 𝑣𝑖𝑛
𝑙
𝑣𝑜𝑢𝑡
=
∙ (1 + 𝜆 ∙ + 𝜉𝑣 + 𝜉𝑜 ) +
∙ 𝜉𝑇
𝜌
2
𝑑
2

( 57 )

kde 𝑣𝑖𝑛 je střední objemová rychlost v ramenu kola, 𝑣𝑜𝑢𝑡 se váže k výtokové trubce a ∆𝑝
je rozdíl tlaků způsobující průtok vody skrz kolo. Jde tedy o rozdíl mezi tlakem v nádobě a
atmosférickým tlakem na výstupu. Tlaková energie se dle rovnice musí spotřebovat na
energii kinetickou a hydraulické ztráty. Pro přepočítání ztráty na soutoku proudů využijeme
rovnici kontinuity:
2 ∙ 𝑣𝑖𝑛 ∙ 𝐴𝑖𝑛 = 𝑣𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝐴𝑜𝑢𝑡

( 58 )

Dosazením do předchozího vztahu obdržíme:
2
∆𝑝 𝑣𝑖𝑛
𝑙
4 ∙ 𝐴2𝑖𝑛
=
∙ (1 + 𝜆 ∙ + 𝜉𝑣 + 𝜉𝑜 + 𝜉𝑇 ∙ 2 )
𝜌
2
𝑑
𝐴𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑖𝑛 =

=√

2 ∙ ∆𝑝
√

4 ∙ 𝐴2
𝑙
𝜌 ∙ (1 + 𝜆 ∙ + 𝜉𝑣 + 𝜉𝑜 + 𝜉𝑇 ∙ 2 𝑖𝑛 )
𝑑
𝐴𝑜𝑢𝑡

=

2 ∙ ∆𝑝
=
0,159
998,2 ∙ (1 + 0,0266 ∙ 0,008 + 1 + 0,149 + 2,662 ∙ 0,25)
2 ∙ ∆𝑝
=√
998,2 ∙ 3,345
𝑣𝑖𝑛 = 0,0245 ∙ √∆𝑝

( 59 )

4.3.4. Naměřené hodnoty a porovnání
Tlakový gradient ∆𝑝 byl v praxi měřen pomocí diferenčního převodníku připojeného
k nádobě. Pro vybrané hodnoty byl zjištěn objemový průtok kolem metodou „kbelíku a
stopek“. Každé měření bylo provedeno třikrát a výsledek zprůměrován, aby se eliminovaly
drobné nepřesnosti, které mohly vzniknout jak při odečítání času a objemu, tak vlivem
kolísání tlaku. Vzhledem k obavě o nádobu byla ponechána rezerva a maximální hodnota
∆𝑝 byla snížena z 30kPa na 22,5kPa.
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Tabulka 7 Experimentálně zjištěné hodnoty

∆𝑝 [𝑘𝑃𝑎]
5

𝑉̇ [𝑚3 ∙ 𝑠 −1 ]
0,000160

𝑣𝑖𝑛 [𝑚 ∙ 𝑠 −1 ]

𝑅𝑒 [−]

1,589

12 714,3

7,5

0,000205

2,037

16 299,3

10

0,000220

2,193

17 542,3

12,5

0,000257

2,560

20 483,8

15

0,000280

2,789

22 310,3

17,5

0,000300

2,985

23 878,0

20

0,000334

3,327

26 614,2

22,5

0,000358

3,558

28 466,4

Naměřené hodnoty lze porovnat s teoreticky odvozeným vztahem (59). Do grafu byla
vynesena závislost rychlosti proudění v rameni na tlakovém rozdílu.

Porovnání vypočtených a naměřených hodnot
4,0
3,5

𝑣 [𝑚/s]

3,0
2,5
2,0
1,5

Naměřené hodnoty

1,0

Vypočtené hodnoty

0,5
0,0
0

5

10

15

20

25

∆𝑝 [𝑘𝑃𝑎]
Obr. 53 Porovnání závislostí rychlosti proudění na tlakovém gradientu

Je patrné, že teoretický výpočet i přes drobnou odchylku kopíruje naměřené hodnoty.
Rozdíl je pravděpodobně způsobem zanedbáním třecích ztrát ve středové trubce a
zjednodušením některých částí výpočtu. Roli může hrát i nepřesnost při měření. Průměrná
odchylka hodnot je 6,8 %. Z tabulky Reynoldsových čísel je patrné, že se při měření
pohybujeme v turbulentní oblasti.
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4.4. Experimentální ověření chování reverzního Segnerova
kola
4.4.1. Statický stav
Zásadní otázkou, která rezonovala již od počátku, bylo, zda a případně na jakou stranu
se kolo začne točit. Tuto rotaci by musel způsobit moment vzniklý průtokem vody ramenem.
Zatímco dle Jenkinse rotace nenastane, Ježek s Vitkovičem odhodili momentovou rovnici
(27). Pokud do ní dosadíme hodnoty pro náš model, dostaneme vztah:
𝑀 = (2𝛼 − 𝜅) ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣12 ⋅ 𝑟 =
= (2𝛼 − 1) ⋅ 998,2 ⋅ 5,03 ∙ 10−5 ⋅ 𝑣12 ∙ 0,15 =
= (2𝛼 − 1) ⋅ 7,53 ∙ 10−3 ⋅ 𝑣12 [Nm]
( 60 )
Při měření se hodnota rychlosti v rameni pohybovala v řádech nižších jednotek. Rychlost
𝑣1 ve zúžení je

1
𝛼

krát větší. I tak můžeme předpokládat, že se hodnota (7,53 ∙ 10−3 ⋅ 𝑣12 )

vyšplhá do setin, maximálně desetin. Pro porovnání, moment velikosti 0,024Nm dokáže
roztočit klasické Segnerovo kolo na otáčky o hodnotě 54𝑚𝑖𝑛 −1 . [24]
Ve vztahu ovšem hraje roli i člen (2𝛼 − 1), jehož hodnota se může pohybovat v rozmezí
(−1; 1), Snaha vyhnout se hodnotám blízkým nule byla podstatou celého snažení, pokud by
měl být potvrzen vznik momentu díky pozorování rotace kola.
Všechny konfigurace kola byly otestovány na tlakové škále do 22,5kPa. Nejprve byly
zkoušeny původní tři typy vtoků do ramen.
Tabulka 8 Pozorované chování prvotních variant kola

Typ
č.

Typ vtoku

Součinitel
kontrakce

Předpokládaný
směr rotace dle
Ježkovy teorie

Pozorované chování
bez rotace, nad 20kPa se

1

Bez nátrubků

2

Rozšiřující se
nátrubek
(Obr.29)

3

Zužující se
nátrubek
(Obr.32)

objevuje slabé kmitání
(amplituda odhadem 2°)

𝛼 = 0,5

bez rotace

𝛼 > 0,5

ve směru
klasického
Segnerova kola

bez rotace

𝛼 < 0,5

proti směru
klasického
Segnerova kola

bez rotace, nad 22kPa se
objevuje slabé kmitání
(amplituda odhadem 1°)
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Obr. 54 Fotografie původních vtoků

Jelikož se u žádné varianty rotace neobjevila, vyvstalo podezření, že nátrubky díky svým
rozměrům mají příliš velký odpor, který by mohl případné rotaci bránit. Byly proto
navrženy, zkonstruovány a odzkoušeny další nátrubky, jejichž přehled uvádím v následující
tabulce
Tabulka 9 Přehled dalších typů nátrubků

Typ
č.

Schéma

Fotografie

4

5

6
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7

8

9

Ani u těchto nátrubků nedošlo k samovolné rotaci kola. Pouze u variant 4,5,6 a 9 se při
větším přetlaku objevilo kmitání kola téměř na hraně pozorovatelnosti. Je však
pravděpodobné, že k tomuto jevu nedocházelo díky proudění v rameni, nýbrž kvůli
konstrukčním nedostatkům modelu. Velkou roli by mohlo hrát proudění okolo trubky
v místě, kde prochází dnem.
Jen pro úplnost, žádné projevy přechodové jevu popsaného v kapitole 3.2.1. pozorovány
nebyly.
Vyhodnocení:
Z pozorování vyplývá, že proudění v rameni za statického stavu buď neprodukuje žádný
moment působící na kolo a platí Jenkinsova teorie o kompenzaci silových účinků, nebo je
vzniklý moment tak zanedbatelně malý, že jeho účinky nebylo na tomto modelovém zařízení
možné pozorovat.
Zajímavost:
Jediná situace, při které se kolo uvedlo do pohybu, nastala vždy na konci měření, kdy se
uzavřel přívod vody do nádoby a zároveň byl stále uzavřen odvzdušňovací ventil. V tu chvíli
začal být objem vytékající vody kompenzován vzduchem přicházejícím skrz kolo v opačném
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směru do nádoby. Ten tak proudil ve směru klasického Segnerova kola a způsobil rotaci kola
v obvyklém směru.

4.4.2. Rotace
Za rotace se uplatňují další vlivy a síly působící na kolo. Nemá smysl vyhodnocovat vliv
odstředivé síly, jelikož nezpůsobuje žádný pozorovatelný děj.
Coriolisova síla:
Jiná situace je ovšem u vlivu Coriolisovy síly. V teoretické části bylo ukázáno, že u
reverzního Segnerova kola, na rozdíl od toho klasického, by měla působit pozitivně, co se
týče rotace. Tedy snažit se rotaci udržet, nikoli ji potlačit. Dosazením parametrů do vztahu
(37) dostaneme:
𝑀𝑐 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 ∙ 998,2 ∙ 5,03 ∙ 10−5 ∙ 0,152 =
= 2,26 ∙ 10−3 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔 [Nm]

( 61 )

Při testování bylo dosaženo maximální rychlosti v rameni 𝑣 = 3,558m ∙ s−1 . Kolo bylo
do rotace uváděno vnějším zásahem, kvůli špatnému přístupu se jednalo o drobné cvrknutí.
Úhlová rychlost se tedy mohla pohybovat v řádu jednotek radiánů za sekundu. Moment tak
mohl nabývat hodnot v řádu setin až desetin.
Z pokusů bylo zřejmé, že vliv Coriolisovy síly je navenek patrný a dle očekávání roste
s rychlostí proudění, tedy s rostoucím tlakem v nádobě. Kolo mělo snahu si rotaci udržet, i
když ji postupně ztrácelo kvůli odporu okolní vody. Při největším tlakovém rozdílu (∆𝑝 =
22,5kPa) se kolo vlivem stejného podnětu pootočilo o více než dvojnásobný úhel než při
pouhém zaplavení nádoby. Tento jev byl nezávislý na směru rotace, což rovněž odpovídá
teoretickému předpokladu. Zároveň toto chování vykazovaly všechny konfigurace (1 až 9).
Odpor prostředí:
Již od počátku bylo jasné, že voda v nádobě bude rotaci kola klást mnohem větší odpor,
na rozdíl od kola klasického, které se točí ve vzduchu. Na modelu byla tato skutečnost znát
zejména poté, co byla odstraněna většina tření v uložení. Doba od dodání silového podnětu
do zastavení kola se změnila z řádu minut při rotaci na vzduchu na jednotky sekund ve vodě.
V teoretické části byly hodnoty součinitele odporu 𝑐𝐷 aproximovány dvěma
mocninnými vztahy. Pokud do vztahu (42) dosadíme vnější průměr trubky ramene 𝑑𝑒 =
𝑟

10mm = 0,01m a vzdálenost od osy rotace 𝑥 aproximujeme střední hodnotou, tedy 𝑥 = 2 =
0,075m, zjistíme, že aby rotace spadala do první oblasti, musela by být úhlová rychlost
menší než 0,03rad ∙ s −1 .
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Dosazením do vztahů (44) a (45) obdržíme závislost odporových momentů na úhlové
rychlosti.
Pro 𝑅𝑒 ∈ (0,1;20) platí:
𝑀𝐷 = 4,2 ∙ 998,2 ∙ (1,004 ∙ 10−6 )0,67 ∙ 0,010,33 ∙ 0,153,33 ∙ 𝜔1,33
𝑀𝐷 = 1,58 ∙ 10−4 ∙ 𝜔1,33 [Nm]

( 62 )

Pro 𝑅𝑒 ∈ (20; 2000):
𝑀𝐷 = 0,92 ∙ 998,2 ∙ (1,004 ∙ 10−6 )0,17 ∙ 0,010,83 ∙ 0,153,83 ∙ 𝜔1,83
𝑀𝐷 = 1,34 ∙ 10−3 ∙ 𝜔1,83 [Nm]

( 63 )

Porovnáním momentů od Coriolisovy síly 𝑀𝑐 a od odporu prostředí 𝑀𝐷 , tedy momentů
působících proti sobě, dojdeme k zajímavému poznatku. Moment 𝑀𝑐 závisí na úhlové
rychlosti lineárně, zatímco moment 𝑀𝐷 popisuje mocninná závislost. Z čistě matematického
hlediska tedy pro malé úhlové rychlosti musí platit, že 𝑀𝑐 > 𝑀𝐷 . Rozdíl v této oblasti bude
tím větší, čím větší bude rychlost proudění v rameni 𝑣. Na následujícím grafu je ukázána
situace pro 𝑣 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 = 3m ∙ s −1.

Porovnání vlivu Coriolisovy síly a odporu prostředí
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Obr. 55 Porovnání vlivu Coriolisovy síly a odporu prostředí

Pro malé úhlové rychlosti blížící se k nule přestává však odporový vztah platit a bude
nahrazen lineární závislostí, ovšem jak vidíme z grafu, k protnutí obou křivek může dojít až
při relativně větších hodnotách 𝜔. Toto porovnání ovšem nic nevypovídá o celkovém
chování kola, nejsou v něm uvažovány další síly a odpory na kolo působící.
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5. Závěr
Cílem bakalářské práce bylo shrnout teoretické poznatky k problematice reverzního
Segnerova kola, vypracovat teoretický rozbor jeho chování, dále navrhnout a sestavit
experimentální zařízení, na kterém by bylo možné chování v praxi ověřit.
V úvodu práce je stručně shrnuta historie reaktivních turbín, do kterých spadá i kolo
pojmenované po Johannu Segnerovi. Následně jsou popsány počátky fenoménu reverzního
Segnerova kola, které jsou zajímavé i díky svým osobnostem Ernstu Machovi a Richardu
Feynmanovi.
Pro potřeby teoretického odvození bylo nutné nejprve seznámit čtenáře s vybranými
základními principy mechaniky tekutin, především se vztahy popisujícími proudění.
V první části popisu chování kola byly porovnány jednotlivé teorie, které si kladou za
cíl odvodit směr rotace. Do momentové rovnice pro statický stav dle profesora Ježka bylo
následně nutné odvodit velikost součinitele kontrakce a Coriolisova součinitele. Dále byla
pozornost věnována jevům vznikajícím při rotaci kola, Coriolisovou, odporovou a
odstředivou sílou. Výsledkem odvození jsou pro první dvě jmenované momentová rovnice
popisující vliv daného jevu na chování kola. Na závěr této kapitoly jsou uvedeny vztahy
potřebné pro výpočet tlakových ztrát modelového zařízení.
V rámci práce bylo navrženo modelové zařízení na základě schématu od prof. Melichara.
Uspořádání se postupně vyvinulo až do konečné podoby, byly navrženy konstrukční řešení
jednotlivých dílů. V práci jsou popsány i slepé uličky a konstrukční úpravy reagující na
nedostatky návrhu, které byly postupně odhalovány při výrobě či testování. Výsledné
zařízení je plně funkční a splňuje požadavky na minimální tření v uložení. Pomocí
nasazovacích nátrubků je možné měnit tvar vtoku do ramene.
Byly vyhodnoceny ztráty modelu a porovnány s naměřenými hodnotami. Závislosti
rychlosti proudění v rameni na tlakovém gradientu mají téměř totožný průběh, průměrná
odchylka činí 6,8 %. To je dáno především řadou zjednodušení při výpočtu.
Poslední část práce přináší přehled všech otestovaných variant zakončení. Ani u jedné
varianty nebyl pozorován vznik rotace popsaný v teorii dle Ježka a Vitkoviče, z čehož lze
usuzovat, že pokud opravdu v kole nějaký silový moment vzniká, je zanedbatelně malý. Pro
popis reverzního Segnerova kola za statického stavu tak stačí využít základní Jenkinsovy
teorie pro ideální tekutinu. Námětem pro další zkoumání by mohlo být přesnější určení
součinitele kontrakce jednotlivých nátrubků, například pomocí počítačových simulací.
Model vyrobený v rámci této práce je bohužel limitován pevností nádoby, pro měření při
větším tlakové gradientu by bylo nutné navrhnout nové, pevnější zařízení při zachování
možnosti pozorování chování kola uvnitř.
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Za uměle vytvořené rotace byl pozorován vliv Coriolisovy síly, který souhlasil s teorií.
Tato síla tedy pomáhá kolu si rotaci udržet. Účinek byl porovnán s účinkem odporu
prostředí, ve kterém kolo rotuje, pro oba byl odvozen momentový vztah přímo pro modelové
zařízení.
Závěrem je nutné dodat, že v současné době nemá reverzní Segnerovo kolo praktického
využití a bohužel ani tato práce neotevřela v tomto směru nové obzory. I Segnerovo kolo
klasické je již dávno překonáno, co se týče jeho využití jako turbíny. Stále se však v obou
případech jedná o zajímavé laboratorní úlohy, na kterých je možné názorně ukázat spoustu
principů mechaniky tekutin.
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Příloha – seznam výkresů:
JL – 00 - 00
JL – 01 - 00
JL – 01 - 01
JL – 01 – 02
JL – 01 - 03
JL – 02 - 00
JL – 02 - 01
JL – 02 - 02
JL – 02 - 03

Sestava - celek
Kolo - sestava
Kolo – objímka
Kolo – střední trubka
Kolo - ramena
Víčko - sestava
Víčko – nástavec – část 1
Víčko – nástavec – část 2
Víčko – nákružek

JL – 02 - 04
JL – 02 - 05
JL – 03 - 00
JL – 03 - 01
JL – 03 - 02
JL – 03 - 03
JL – 03 - 04
JL – 03 - 05
JL – 03 – 06
JL – 03 – 07
JL – 03 – 08
JL – 03 – 09
JL – 03 – 10
JL – 03 - 11
JL – 04 - 00
JL – 04 - 01
JL – 04 - 02
JL – 04 - 03
JL – 04 - 04
JL – 04 - 05
JL – 05 - 00
JL – 05 - 01
JL – 05 - 02
JL – 05 - 03
JL – 06 – 01
JL – 06 - 02

Víčko – vnější část
Víčko – mosazná jamka
Nádoba - sestava
Nádoba - dno
Nádoba – stěna krátká
Nádoba – stěna široká
Nádoba – patky
Nástavec
Nástavec – upravený šroub M4
Nádoba - lem
Těsnící podložka
Nádoba-- výztuha
Nádoba—výztuha dna
Závitová tyč
Víko – sestava
Víko – dolní díl
Víko – horní díl
Víko – přechod krátký
Víko – přechod dlouhý
Víko - nástavec
Kříž - sestava
Kříž
Mosazný hrot
Závitová tyč s dírou
Náhubky - zvýšení alfa - dle Bratera
Náhubky - snížení alfa
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