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• Analýza tvarovej deformácie clony.

• Numerická analýza tvaru prúdového poľa po prechode 

zemného plynu pripojovacími nerovnými úsekmi:

Analýza prúdových polí.

Analýza tlakových polí.

• Analýza potrubí so zabudovanou clonou:

Analýza diferenčných tlakov.

Analýza rýchlostných polí.

•Návrh modelu prúdenia ZP s tvarovo nedeformovanou 

a deformovanou clonou.



Analýza tvarovej 
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Fig. 2. Graphical dependence of  “the impact of the orifice plate thickness on the deformation of the orifice plate”.



Analýza tvaru prúdového poľa pri 
prechode ZP pripojovacími 

nerovnými úsekmi.   

Fig. 3. Geometria modelu.

Fig. 4. Sieťovanie modelu.

Počet buniek: 232 566
Počet uzlov: 96 067

Počet inflačných vrstiev: 15
Hodnota rastu inflačných vrstiev: 1.5



Fig. 5. Rýchlostné profily v oblasti ohybu potrubia.

Fig. 6. Vektory rýchlosti v oblasti ohybu potrubia.

Fig. 7. Rýchlostné profily vo vzdialenosti 1D od výstupu z potrubia.

Analýza tvaru prúdového poľa pri 
prechode ZP pripojovacími 

nerovnými úsekmi.   



Analýza tvaru prúdového poľa pri 
prechode ZP pripojovacími 

nerovnými úsekmi.   

Fig. 8. Tlakové polia v oblasti okolo ohybu potrubia.

Fig. 9. Grafická závislosť tlakovej straty Δp na polomere ohybu R.
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Numerická závislosť pre polynóm:



Analýza potrubí so 
zabudovanou clonou

Fig. 10. Geometria modelu.

Fig. 11. a) Sieť s geometrickým delením. b) Detail siete okolo vstupu do clony.



Analýza potrubí so 
zabudovanou clonou

Fig. 13. Závislosť tlaku na vzdialenosti od vstupu zemného plynu do potrubia. Fig. 14. Rýchlostné profily vo vzdialenosti 0.5D za clonou.



Návrh modelu prúdenia ZP
s tvarovo nedeformovanou 
a deformovanou clonou.

p=5 MPa
qm=80 kg/s
Δp=50 kPa

ΔL=1,23 mm

Fig. 15. Rozloženie tlakov v oblasti okolo meracej clony. Fig. 16. Rýchlostné polia v oblasti okolo meracej clony.



Analýza tlakov

Fig. 17. Závislosť tlaku (meraného pri stene) na vzdialenosti od vstupu do potrubia.

Fig. 18. Závislosť tlakov meraných v odberných miestach D a D/2.



Analýza rýchlostí

Fig. 19. Rýchlostné profily vo vzdialenosti 0,5D za meracou clonou.



Návrh experimentálneho 
zariadenia

Fig. 21. Schéma experimentálneho zariadenia.
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