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ABSTRAKT 
Závislost tlakové ztráty kapilárních rohoží na průtoku teplonosné kapaliny je základním údajem pro hydraulický návrh 

soustavy. Příspěvek se zabývá analytickým stanovením tlakových ztrát kapilárních rohoží s využitím výsledků počítačové 
simulace CFD. Výsledky výpočetního modelu ve formě závislosti tlakové ztráty na průtoku vody jsou porovnány s výsledky 
reálných experimentů. Článek analyzuje možné přístupy k analytickému řešení problému.  
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MODELLING OF CAPILLARY MATS PRESSURE LOSS  
Capillary mats pressure loss dependence on fluid flow rate is the principle parameter and its used for the hydraulic design 

of the system. The paper deals with the analytical determination of the capillary mats pressure loss using the results of CFD 
simulation. The results of the analytical model in the form of pressure loss depending on water flow are compared with 
results of real experiments. The paper analyzes possible approaches to an analytical solution to the problem. 
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ÚVOD 
Kapilární rohože jsou tvořeny sítí tenkých 

plastových trubiček z polypropylenu do nichž je 
rozváděna teplonosná kapalina. Rohože se vyrábějí 
v různých provedeních. Vnitřní průměr kapilár bývá 
od 1,8 do 2,9 mm. Rozvodné potrubí má většinou 
standardní vnitřní průměr 16 mm. Mezi jednotlivými 
kapilárami je poměrně krátká vzdálenost (10 až 
30 mm) [8].  

V rámci analýzy byly zkoumány 2 základní typy 
kapilárních rohoží. Rohož typu S (obr.1a) s vnitřním 
průměrem kapiláry d = 2,35 mm a rohož typu G 
(obr.1b) s průměrem kapiláry d = 1,8 mm. Rohož 
typu S má rozváděcí a sběrné potrubí na téže straně, 
zatímco rohož typu G na protilehlých stranách (viz 
obr.1). 

  
a) rohož K.S 15 b) rohož G 30 

Obr. 1 – Zkoumané typy kapilárních rohoží 

Cílem analýzy je sestavit matematický model 
založený na analytických rovnicích popisující tlakové 
ztráty v potrubí, resp. v kapilárách. 

TEORIE 
Pro analytické stanovení tlakových ztrát 

kapilárních rohoží byl navržen následující analytický 
model. Celková tlaková ztráta první větve rohože, 
která se skládá z příslušné délky rozvodného potrubí, 
vlastní kapiláry a příslušné délky sběrného potrubí, je 
dána součtem dílčích tlakových ztrát 
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Při zapojení rohože souproudým tzv. 
Tichelmannovým způsobem dle obr. 2 platí rovnost 
tlakových ztrát v jednotlivých větvích 

1 2 n...p p p∆ = ∆ = = ∆  (3) 

Za předpokladu konstantní hustoty ρ platí rovněž 
rovnost objemových průtoků na vstupu a výstupu 
rohože 

vstup výstup iV V V= =∑  (4)  

Na celkové tlakové ztrátě kapilární rohože se 
výrazně podílí tlaková ztráta třením v kapiláře. Při 
běžných průtocích vody je proudění v kapiláře 
laminární (Re < 2300). Naproti tomu v rozvodném 
a sběrném potrubí se může charakter proudění měnit. 

Pro laminární proudění nemá drsnost potrubí na 
velikost tření prakticky žádný vliv a součinitel třecích 
ztrát je dán teoretickou závislostí 
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Přechodová oblast proudění tekutin (2300 < Re < 
4000) je velmi nestabilní a součinitel tření λ nelze 
s jistotou stanovit. Součinitel tření v této oblasti 
s Reynoldsovým číslem narůstá [5]. Pro výpočty 
tlakových ztrát lze použít linearizaci mezi krajními 
hodnotami součinitele tření v laminární a turbulentní 
oblasti proudění. 
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Obr. 2 – Schéma proudění kapilární rohoží 

V turbulentní oblasti je situace poněkud odlišná 
a součinitel tření závisí rovněž na poměrné drsnosti 
stěn 

( )Re, /f dλ ε=  (7) 
V odborné literatuře (např. [4]) je možné nalézt 

celou řadu vztahů pro výpočet součinitele tření při 
turbulentním proudění tekutin. Jedním 
z nejpřesnějších, který však vyžaduje iterační 
výpočet, je vztah podle Colebrooka (1939) [2]. 
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Pro hydraulicky hladké potrubí pak lze použít 
jednoduchý Blasiův vztah (1911), který je platný 
v rozsahu 5000 < Re < 80 000 
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Pro potrubí z plastů (pro PE a PP ε ≅ 0 mm) byla 
zjištěna následující závislost s platností až do 
Re = 2.105 [1]. Pro vyšší hodnoty Re se součinitel 
tření  prakticky shoduje s hodnotami podle rovnice 
(9) 
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Tlakové ztráty místními (vřazenými) odpory jsou 
způsobeny průtokem teplonosné látky částmi potrubí, 
které buď mění směr proudění (kolena, oblouky, 
rozbočky, apod.), nebo přímo narušují proudění 
v úseku přímého potrubí stálého průřezu (ventily, 
kohouty, filtry, atd.). Hodnoty součinitele místních 
odporů ζ pro konkrétní případy lze nalézt v odborné 
literatuře např. [5]. Většina literatury udává 

součinitel místních ztrát nezávislých na Reynoldsové 
čísle a hodnoty platí pro Re > 104, kdy se závislost 
nachází v automodelní oblasti. V laminární oblasti 
proudění však součinitel místní ztráty závisí rovněž 
na Reynoldsově čísle, což je dáno pomalejším 
vyrovnáním rychlostního profilu po narušení místní 
ztrátou.  

Pro laminární proudění v oblouku (pro rohož typu 
K.S 15) byl v literatuře [5] nalezen vztah pro 
stanovení ekvivalentního součinitele tření ve tvaru   
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Na obr. 3 je znázorněno porovnání tlakových ztrát 

třením pro 1 m délky kapiláry příslušného průměru. 
Součinitel tření byl stanoven dle rovnice (5). Tlaková 
ztráta kapiláry o průměru 1,8 mm je při stejném 
průtoku skoro 3x větší než tlaková ztráty kapiláry 
s průměrem 2,35 mm. Z uvedeného grafu je rovněž 
patrno jakým způsobem se mění tlaková ztráta třením 
při výrobní toleranci vnitřního průměru kapiláry 
±0,05 mm, což je problém, který se později projevil u 
experimentálního měření skutečných kapilárních 
rohoží. 
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Obr. 3 – Porovnání tlakové ztráty třením pro 1 m  
délky zkoumaných kapilár 

POUŽITÉ METODY 
Zkoumání tlakových ztrát v rámci prezentované 

studie bylo realizováno jednak prostřednictvím 
počítačové simulace mechaniky tekutin (CFD) 
a rovněž na základě reálných experimentů. Výsledky 
z počítačové simulace byly použity pro sestavení 
matematického modelu, který byl následně porovnán 
s výsledky měření. 



 

 

Tab. 1 – Parametry zkoumaných rohoží 

Typ d [mm] a[mm]  B [mm] L [mm] 

K.S 15 2,35 15 920 1000 
2000  
3000  
4000 

G 30 1,80 30 540 2000 

 
Tlaková ztráta třením v kapiláře 

Z klasické teorie pro běžné dimenze potrubí platí 
při vyvinutém rychlostním profilu v laminární oblasti 
proudění Hagen-Poiseillův vztah (5). Není však jisté, 
zda uvedená rovnice platí i pro proudění v kapilárách 
a některé práce [3] naznačují určité odlišnosti.  

Pro simulaci tlakových ztrát třením byl v prostředí 
Gambit vytvořen jednoduchý model úseku kapiláry 
příslušného průměru a délky 170 mm. Vzniklá 
válcová plocha byla zasíťována (typ sítě Hex – 
cooper) čímž vzniklo cca 1 200 000 buněk. 
Z hlediska drsnosti potrubí se jedná o hydraulicky 
hladké potrubí, proto byl jako materiál zvolen hliník 
(reálným materiálem kapilárních rohoží je 
polypropylen). Jako teplonosná látka byla zvolena 
voda o teplotě 20 ˚C (hustota ρ = 997,5 kg/m3 
a dynamická viskozita µ = 0,000981 Pa.s). Tlak okolí 
p = 101 325 Pa. Odečet tlaků byl prováděn 50 mm za 
vstupem do kapiláry a 20 mm před výstupem 
z kapiláry, tzn. tlakové rozdíly byly určovány na 
úseku dlouhém 100 mm. 

Jelikož CFD simulace nemusí být spolehlivá, bude 
posléze součinitel tření λ zjištěný simulačním 
výpočtem porovnán s hodnotami zjištěnými 
na základě experimentálního měření tlakových ztrát. 
Měření tlakových ztrát je podrobně popsáno např. 
v literatuře [1]. Popis konkrétní měřicí trati je však 
nad rámec tohoto příspěvku.  

 
Místní tlakové ztráty 

Jelikož závislosti součinitele místní ztráty při 
odbočení proudu do kapiláry a spojení proudu 
z kapiláry v laminární oblasti proudění nejsou 
dostupné, byl zkonstruován simulační model v CFD 
[7]. Okrajové podmínky výpočtu byly shodné  jako 
v předchozím případě. 

VÝSLEDKY SIMULA ČNÍCH VÝPOČTŮ 

Tlaková ztráta třením v kapiláře 
Na základě CFD simulace byla zjištěna závislost 

součinitele tření λ na Reynoldsově čísle (obr. 4). 
Z obrázku je zřejmé, že zjištěné závislosti se při 
Re > 700 odchylují od teoretické závislosti 
λ = 64/Re, což je obdobný jev, který byl zjištěn 
rovněž u  mikrokapilár [3]. Uvedenou závislost 
popisuje následující vztah s platností v rozmezí 100 < 
Re < 2000 
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Obr. 4 – Závislost λ = f(Re) na základě CFD 
simulace pro různé průměry kapilár 
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Obr. 5a – Porovnání CFD simulace s experimentálně 
zjištěnými hodnotami - d = 1,8 mm 
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Obr. 5b – Porovnání CFD simulace s experimentálně 
zjištěnými hodnotami - d = 2,35 mm 



 

 

Na základě experimentálního měření byla zjištěna 
obdobná závislost pro obě zkoumané kapiláry. 
Porovnání experimentálních výsledků a zjištěné 
závislosti (12) pro kapiláry průměru 1,8 a 2,35 mm je 
uvedeno v grafech na obr.5a) a b).  
 
Místní tlakové ztráty  

Jak bylo popsáno v úvodu vztahy pro stanovení 
součinitelů místních tlakových ztrát v laminární 
oblasti proudění jsou prakticky nedostupné. Pro 
modelování byly využity výsledky diplomové práce 
[7], které vycházejí ze CFD simulace. V uvedené 
práci byla zkoumána rohož typu G 30 (viz tab. 1). 

Výsledky obdržené pro odbočení proudů jsou 
uvedeny na obr. 6. Pro účely studie byla stanovena 
analytická závislost součinitele místní ztráty 
ζd (vztaženo k rychlosti wD) na Reynoldsově čísle 

d DRe baζ =   (13)   

kde  
3 2
d d d -0,01 Re  + 64,31 Re  + 3981,8 Re  

- 459344,2

a = ⋅ ⋅ ⋅
  

1,953b = −   
ReD je Reynoldsovo číslo v rozvodné trubce a Red 
Reynoldsovo číslo v kapiláře. 

Obdobně byla stanovena závislost pro spojení 
proudů z kapiláry do sběrného potrubí, jejíž grafické 
vyjádření je uvedeno na obr. 7. 

d DRe dcζ = ⋅  (14)  

kde 
3 2
d d d -0,004 Re  + 118,14 Re  + 6368,7 Re  

- 1361432,6

c = ⋅ ⋅ ⋅

2,03d = −    
Uvedené závislosti (13) a (14) platí v rozsahu 

Reynoldsových čísel 100 < ReD < 2000 a 235 < Red < 
932. 
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Obr. 6 – Závislost součinitele místní ztráty ζd pro 
odbočení proudů  zjištěné na základě CFD simulace 
(laminární proudění) 
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Obr. 7 – Závislost součinitele místní ztráty ζd pro 
spojení proudů  zjištěné na základě CFD simulace 
(laminární proudění) 

MATEMATICKÝ MODEL 
Při modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží 

je možné použít dva přístupy: 

1) Iterační výpočet  
Iterační výpočet respektuje rovnost tlakových ztrát 
v jednotlivých okruzích (3) a přepočítává objemové 
průtoky kapilárami, tzn., že průtoky jednotlivými 
kapilárami se liší 

1 2 n...V V V≠ ≠ ≠  (15) 

Nevýhodou iteračního modelu je poměrně dlouhá 
doba výpočtu zejména pro větší počet kapilár za 
sebou. 

2) Přibližný výpočet  
Vzhledem k tomu, že rozhodující podíl na celkové 
tlakové ztrátě kapilární rohože má tlaková ztráta 
třením v kapiláře je možné zavést přibližný 
předpoklad  rovnosti objemových průtoků 
v jednotlivých kapilárách 

1 2 n...V V V= = =  (16) 

Tlaková ztráta se pak stanoví pro jeden vybraný 
úsek rohože (rozvodné potrubí – kapilára – sběrné 
potrubí) podle rovnice (2). 

Při výpočtu tlakových ztrát třením byl použit 
Weisbachův vztah. Pro proudění v rozvodném 
a sběrném potrubí byl součinitel tření stanoven podle 
rovnic (5),(6), nebo (9) v závislosti na charakteru 
proudění. Pro proudění v kapiláře byl použit 
součinitel tření dle rovnice (12). Součinitelé místní 
ztráty byly stanoveny na základě rovnic (13) a (14). 

DISKUSE 
Porovnání zjištěných tlakových charakteristik na 

základě měření a matematického modelování pro 
kapilární rohož typu G 30 (parametry viz tab. 1) je 
uvedeno na obr. 8. Výsledky matematických modelů 
(iterační a přibližný) se prakticky neliší. Rozdíly 



 

 

mezi průtoky jednotlivými kapilárami zjištěné na 
základě iteračního výpočtu jsou minimální (rozdíly 
v průtoku v l/h řádově v setinách). Teplota vody pro 
matematické modelování byla zvolena 30,1 °C 
v souladu se střední teplotou vody při jednotlivých 
experimentech.  

Na obr. 8 je zobrazena i závislost, které by bylo 
dosaženo při modelování třecích ztrát v kapilárách 
s použitím vztahu (5).  
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Obr. 8 – Porovnání tlakové ztráty rohože G 30 
(540x2000) obdržené na základě modelování a 
měření 

Na obr. 9 je znázorněno porovnání naměřených 
a vypočítaných závislostí tlakové ztráty na 
objemovém průtoku pro jednu rohož a dvě, tři a čtyři 
rohože řazené sérioparalelně za sebou. Z uvedeného 
grafu je zřejmá dobrá shoda obdržených výsledků. 
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Obr. 9 – Porovnání naměřených a vypočítaných 
hodnot tlakové ztráty rohože G 30 (540x2000) při 
sérioparalelním řazení  

Na obr. 10 a 11 jsou uvedeny obdobné výsledky 
pro rohož typu K.S 15 o rozměru 920x4000 mm.  
Vzhledem k tomu, že délka kapiláry u této rohože je 

bezmála 8000 mm, je charakteristika tlakové ztráty 
jedné rohože výrazně plošší a rozdíly oproti 
závislosti vypočítané s použitím vztahu (5) jsou 
v uvedeném rozsahu téměř minimální.  

Na obr. 11 je opět znázorněno porovnání 
naměřených a vypočítaných závislostí tlakové ztráty 
na objemovém průtoku pro jednu rohož a dvě, tři 
a čtyři rohože řazené sérioparalelně za sebou. 
Porovnání výsledků u tohoto typu rohože už není tak 
jednoznačné jako v předchozím případě.  U kapilární 
rohože typu K.S 15 se výrazněji projevuje tlaková 
ztráta v rozvodném potrubí. Vzhledem k tomu, že 
rohože byly vzájemně propojeny šroubením 
s kulovým kohoutem lze v tomto případě očekávat 
výraznější nepřesnost měření (i přesto, že tlaková 
ztráta šroubení byla proměřena a do celkové ztráty 
rohože započítána).  
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Obr. 10 – Porovnání tlakové ztráty rohože K.S 15 
(920x4000) obdržené na základě modelování a 
měření 
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Obr. 11 – Porovnání naměřených a vypočítaných 
hodnot tlakové ztráty rohože K.S 15 (920x4000)  při 
sérioparalelním řazení  



 

 

Rozdíly mezi vypočítanými a naměřenými 
hodnotami mohou být, kromě nepřesnosti měření, 
způsobené rovněž možnou výrobní nepřesností 
kapilár. V rámci experimentálních prací byla sice 
ověřena výrobková shodnost kapilárních rohoží, 
ovšem nebyl detailněji proměřen vnitřní průměr 
kapilár (např. váhovou metodou) a výpočet se opíral 
o údaj výrobce. 

ZÁVĚR 
Pro stanovení celkové tlakové ztráty kapilárních 

rohoží lze využít poměrně jednoduchý matematický 
model. Článek prezentuje analytické vztahy pro 
výpočet tlakové ztráty třením v kapiláře a místních 
tlakových ztrát zejména v laminární oblasti proudění.  
Z porovnání naměřených a analyticky zjištěných 
závislostí vyplývá poměrně dobrá shoda výsledků. 
Uvedený výpočetní postup lze považovat za 
universální pro stanovení tlakové ztráty kapilárních 
rohoží, řazených sérioparalelně za sebou a 
zapojených souproudým (Tichelmannovým) 
způsobem. V praxi se zapojují rohože do okruhu tak, 
aby celková tlaková ztráta okruhu byla maximálně 
20 kPa. 
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PŘEHLED OZNA ČENÍ 
a rozteč kapilár [m] 
B šířka rohože [m] 
d vnitřní průměr kapiláry [m] 
D vnitřní průměr rozvodného potrubí [m] 
l délka kapiláry [m] 
L délka rohože [m] 
p tlak [Pa] 
∆p tlaková ztráta [Pa] 
R poloměr [m] 
Re Reynoldsovo číslo [-] 
t teplota [°C] 
V  objemový průtok [m3.s-1] 
ε drsnost stěny potrubí [m] 
λ součinitel tření [-] 
ρ hustota [kg.m-3] 
ζ součinitel místní ztráty [m] 
 
indexy 
1  první větev 
2300 při Re = 2300 
4000  při Re = 4000 
i  i-tá větev 
m  místní 
odb  odbočení 
obl  oblouk 
sp  spojení 
t  tření 
 
 


