
 

Technická fakulta SPU v Nitre 

Katedra výrobnej techniky 

  

 

 

 

 

 

 

 

STACIONÁRNE DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

 

- učebný text- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Spracoval: doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc. 
Sept. 2012 

 1



ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
Dopravné operácie sú nevyhnutnou súčasťou každého výrobného procesu. Tieto 

operácie zabezpečujú presun spracovávaného materiálu medzi jednotlivými prvkami výrobnej 
linky, a vtedy hovoríme o medzioperačnej doprave. Dopravou sa zabezpečuje aj prísun 
suroviny k výrobnej linke a tiež odvoz hotových výrobkov ku spotrebiteľom. V týchto 
prípadoch sa hovorí o vnútropodnikovej a mimopodnikovej doprave. Všetky dopravné 
operácie sú riešené pomocou dopravných zariadení. 
 V procese výroby je materiál nielen dopravovaný, ale aj nakladaný, vykladaný, 
prekladaný a skladovaný. Tieto pracovné operácie nazývame manipuláciou s materiálom. Pre 
uľahčenie týchto prác sa používajú manipulačné zariadenia. Súhrn dopravných 
a manipulačných zariadení v určitom výrobnom procese nazývame dopravný a manipulačný 
systém. 

 Dopravné operácie v procese výroby predstavujú až okolo 50 % rozsahu všetkých 
prác. Pritom by často bolo možné voľbou vhodnejšieho technologického postupu, výrobnej 
linky alebo lepšou organizáciou práce časť dopravných operácií vynechať a tým znížiť 
náklady na výrobu. 
 Voľba spôsobu dopravy a dopravného zariadenia závisí od : 
• fyzikálno-mechanických vlastností dopravovaného materiálu, 
• dopravnej vzdialenosti, 
• požadovanej výkonnosti, 
• zdroja energie. 
 
 Dopravu môžu zabezpečovať : 
 
• mobilné dopravné prostriedky:  - letecká doprava, 

    - lodná doprava, 
    - železničná doprava, 
    - automobilová a traktorová doprava. 

 
• stacionárne dopravné prostriedky:  - mechanické, 
                                                                        - gravitačné,  

- hydraulické,  
    - pneumatické. 
  

Zatiaľ čo mobilné dopravné prostriedky sa využívajú hlavne pri doprave na väčšie 
vzdialenosti, pričom požiadavky na dopravu sú menej pravidelné, stacionárnymi dopravníkmi 
sa doprava rieši vtedy, keď prepravné vzdialenosti  sú menšie a doprava je pravidelná. 
 Najdôležitejšie vlastnosti materiálov, ktoré je potrebné zohľadňovať pri konštrukcii 
a prevádzke dopravných zariadení sú uvedené v nasledovnom texte. 
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1    VLASTNOSTI LÁTOK  

 Konštrukcia všetkých technických zariadení je významne ovplyvnená fyzikálno-
mechanickými, chemickými a biologickými vlastnosťami spracovávaných materiálov. Týka 
sa to aj dopravnej techniky.  
 
1.1  Skupenstvo látok 

Látky sa podľa ich skupenstva rozdeľujú na:  
1.   pevné: - partikulárne,  

- kusové,  
2.   tekuté: - kvapalné, 

- plynné. 
 
 Skupenstvo látok závisí od ich teploty. Každá látka má svoj vlastný teplotný bod 
tuhnutia a bod varu. 

So skupenstvom látok veľmi úzko súvisí ich merné skupenské teplo. Merné skupenské 
teplo je množstvo tepla l vyjadrené v J/kg potrebné na premenu 1 kg látky z jedného 
skupenstva do druhého, za stáleho tlaku. Počas zmeny skupenstva sa teplota látky nemení. 
Poznáme: 

• merné skupenské teplo topenia l12 (merné taviace teplo),  
• merné skupenské teplo tuhnutia l21 (merné teplo tuhnutia), 
• merné skupenské teplo vyparovania l23 (merné výparné teplo), 
• merné skupenské teplo kondenzácie l32 (merné kondenzačné teplo), 
• merné skupenské teplo sublimácie l13 (merné sublimačné teplo), 
• merné skupenské teplo desublimácie l31 (desublimačné teplo) 

Platia vzťahy: 
l12  = l21       (1.1) 
l23  = l32       (1.2) 
l13 = l31       (1.3) 

 
1.2  Zmesi látok 
 Materiály môžu byť tvorené čistými, jednozložkovými látkami alebo zmesami látok. 
Zmes látok môže byť:  a) homogénna    -   zložky sú navzájom rozpustné až na molekulovú   

štruktúru, napr. soľ vo vode, 
b) heterogénna    -   nazývaná tiež disperzná, zložky sú vzájomne  
                                nerozpustné, alebo sú iba čiastočne rozpustné.   

 
Tab. 1.1 Prehľad druhov dvojfázových zmesí 

Dispergovaná 
 

Látka Tuhá Kvapalná Plynná 

Tuhá heterogénna heterogénna heterogénna 

Kvapalná suspenzia emulzia pena 

D
is

pe
rz

ná
 

Plynná aerosol hmla homogénna 
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1.3  Hustota látok 
Hustota látok vyjadruje hmotnosť objemu 1 m3 určitej látky. Hustota látky závisí aj od 

jej vlhkosti a tlaku, ktorý na ňu pôsobí. Matematicky hustotu vyjadruje vzťah: 

V
m

=ρ   , kg/m3   (1.4) 

kde:  m  - hmotnosť látky, kg 
 V  - objem látky, m3

 
 Hustota zmesí látok sa dá určiť podľa vzťahu: 

∑
∑=

i

ii
zm m

m.ρ
ρ   , kg/m3   (1.5) 

kde: ρi   - hustota i-tej látky, kg/m3

 mi  - hmotnosť i-tej látky, kg 
 
 V prípade partikulárnych látok je dôležité poznať aj ich sypnú hmotnosť. Sypnú 
hmotnosť vyjadruje vzťah:  

c
s V

m
=ρ   , kg/m3   (1.6) 

kde:  m – hmotnosť látky, kg 
 Vc – objem zaplnený partikulárnou látkou (vrátane medzier medzi jej časticami), m3

 
1.4  Tvary a rozmery partikulárnych látok  
 Tvar materiálov, resp. ich častíc, závisí od spôsobu ich vzniku. Najjednoduchšie tvary 
materiálov bývajú spravidla výsledkom ľudskej činnosti. Prirodzeným spôsobom vznikajú 
veľmi nepravidelné tvary materiálov, ktoré sa podľa ich rozmerov definujú veľmi ťažko. 
Veľmi nepravidelné tvary vznikajú aj pri drvení tuhých materiálov.  
 Podľa tvaru sa častice materiálu rozdeľujú na: 

• izometrické, u ktorých pomer medzi všetkými tromi rozmermi nie je veľký, 
• laminárne (ploché), u ktorých dva rozmery výrazne prevládajú nad rozmerom tretím, 
• fibrálne (vláknité), u ktorých jeden rozmer výrazne prevláda nad zostávajúcimi dvomi 

rozmermi. 
 

Pri konštruovaní výrobných zariadení je potrebné poznať veľkosť spracovávaného 
materiálu a preto sa na definovanie veľkosti nepravidelných častíc materiálov používajú 
viaceré metódy.  

Ekvivalentná veľkosť častice podľa Feretovho a Martinovho priemeru 
Feretov priemer (obr. 1.1) je vzdialenosť dvoch rovnobežných dotyčníc k obrysu 

častice.  
Martinov priemer (obr. 1.2) je dĺžka tetivy, ktorá delí priemet častice na dve polovice.  
Oba tieto priemery sa určujú najčastejšie pri mikroskopickej analýze väčšieho počtu 

náhodne orientovaných častíc, pričom sa robí v jednom zvolenom smere.  
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           Obr. 1.1 Feretov priemer                                    Obr. 1.2 Martinov priemer 
          

Ekvivalentná veľkosť častice podľa plochy priemetu  
Pri tejto metóde určovania veľkosti častíc sa reálna nepravidelná častica s plochou 

priemetu Sp nahrádza ekvivalentnou časticou s kruhovým priemetom rovnakej veľkosti. Tento 
kruhový priemet má ekvivalentný priemer deP (obr.1.3). Platí vzťah: 

π
p

eP

S
d

.4
=   , m (1.7) 

 
kde: Sp - kruhová plocha priemetu  

       ekvivalentnej častice, m 
 
  Obr. 1.3 Ekvivalentný priemer častice deP  
       zodpovedajúci ploche priemetu Sp 

Ekvivalentná veľkosť častice podľa plochy povrchu 

 Pri tejto metóde sa reálna častica s plochou povrchu S nahrádza ekvivalentnou časticou 
tvaru gule, ktorá má rovnakú veľkosť povrchu a priemer deS. V tomto prípade platí vzťah: 

π
SdeS =   , m   (1.8) 

Ekvivalentná veľkosť častice podľa objemu 

 V tomto prípade sa skutočná častica s objemom V nahrádza ekvivalentnou časticou 
guľového tvaru s priemerom deV, ktorá má rovnaký objem. Platí vzťah: 

3
.6
π
VdeV =   , m   (1.9) 

 

Sféricita tuhých častíc 
Sféricita tuhých častíc δ vyjadruje veľkosť odchýlky tvaru častice od tvaru gule. 

Matematicky ju vyjadruje vzťah: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

eS

eV

eS

eV

d
d

d
d

2

2

.

.
π
πδ   , -   (1.10) 

kde: deV   - ekvivalentný priemer častice podľa objemu , m 

 deS   - ekvivalentný priemer častice podľa povrchu, m 
 
Ak má častica tvar gule, δ = 1. 
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Merný povrch 
 Merný povrch partikulárnej látky s je veľkosť povrchu jej častíc pripadajúca na jej 
celkový objem. Matematicky vyjadrené: 

ptc VV
S

V
Ss

+
==   , m2/m3    (1.11) 

kde: S   - celkový povrch častíc partikulárnej látky, m2 

Vc  - celkový objem materiálu, m3 

Vt  - objem tuhých častíc materiálu, m3

 Vp  - objem medzier medzi časticami materiálu, m3

 

Sitová veľkosť častíc 
 Sitová veľkosť častíc sa zisťuje jednoduchou sitovou analýzou partikulárnych 
materiálov. Častice, ktoré prepadnú prvým sitom a zachytia sa na ďalšom site, s menšími 
otvormi, sú zaradené do frakcie s veľkostným intervalom daným veľkosťami otvorov na 
prvom a druhom site. Takýmto spôsobom nezistíme veľkosť jednotlivých častíc, ale súbor 
častíc triedime do veľkostných intervalov.  

Tab. 1.2  Rozdelenie materiálov podľa veľkosti 

Najväčší rozmer častíc, 
mm 

Charakter materiálu 

0,0 < L ≤0,4 prach 
0,4 < L ≤ 1,0 jemný zrnitý 
1,0 < L ≤ 3,0 stredný zrnitý 
3,0 < L ≤ 10,0 hrubý zrnitý 
10,0 < L ≤ 25,0 jemný kusový 
25,0 < L≤ 75,0 drobný kusový 
75,0 < L ≤ 300,0 stredný kusový 
L > 300 veľký kusový 

 
 

Na časticiach niektorých prírodných partikulárnych materiálov (napr. semená obilnín) 
sa dajú spravidla dosť jednoznačne rozoznať tri rozmery (obr. 1.4). Sú to: 

• dĺžka,    l  - najväčší rozmer, mm 
• šírka,    b - stredný rozmer, mm 
• hrúbka, h - najmenší rozmer, mm 

 

              
 

 
Obr. 1.4  Rozmery zrna 
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1.5  Plnosť a medzerovitosť partikulárnych látok 
 Plnosťou sa vyjadruje podiel medzi objemom vyplneným časticami materiálu 
a celkovým objemom zaujatým materiálom.  
 Matematicky sa plnosť dá určiť vzťahom: 

c

t

V
VP =   , -   (1.12) 

kde: Vt  - objem tuhých častíc materiálu, m3

 Vc  - celkový objem materiálu, m3

 
Medzerovitosť (pórovitosť) je určená vzťahom: 

pt

p

c

p

VV
V

V
V

+
==ε   , -   (1.13) 

kde: Vp  - objem medzier medzi časticami materiálu, m3

  
1.6  Vlhkosť  
 Vlhkosť je vlastnosťou, ktorá ovplyvňuje ďalšie fyzikálno-mechanické vlastnosti 
materiálov. Voda môže byť v materiáloch viazaná chemicky, môže byť viazaná sorpčne alebo 
môže byť voľná. 

Sorpcia prebieha v plynnom aj v kvapalnom skupenstve vody. Desorpcia prebieha iba 
v jej plynnom skupenstve. Vyšší tlak pár v ovzduší spôsobuje sorpciu vlhkosti materiálom 
a naopak. Proces prebieha až do rovnovážneho stavu, čiže do sorpčnej rovnováhy. 
 Vlhkosť môže byť materiálom pútaná adsorpčne, čo je pútanie vody na povrchu 
materiálu, alebo absorpčne, pri ktorom je voda pútaná v kapilárach, vo vnútri materiálu. 

 Obsah vlhkosti v materiáli sa vyjadruje buď absolútnou alebo relatívnou vlhkosťou 
(staršie pomenovanie merná vlhkosť a podiel vlhkosti).  

 
Absolútnu vlhkosť materiálu určuje vzťah:  

s

sm

s

vm

m
mm

m
mu −

==   , kg/kg   (1.14) 

kde: mvm   - hmotnosť vody v materiáli,  kg 
 ms    - hmotnosť sušiny,  kg 
 mm   - hmotnosť vlhkého materiálu,  kg 
 
Relatívna vlhkosť materiálu sa určí podľa vzťahu: 

100.100.
m

sm

m

vm

m
mm

m
m −

==ω   , %   (1.15) 

Pre vzájomný prepočet platí: 

ω
ω
−

=
100

u   , kg/kg 

100.
1 u

u
+

=ω   , % 
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 Pri riešení sušenia musíme poznať aj vlhkosť vzduchu. Vzduch sa skladá zo zmesi 
suchého vzduchu a vodných pár. Pri každej teplote môže vzduch prijať iba určité maximálne 
množstvo pár. Za normálnych podmienok obsahuje vzduch menšie množstvo pár, ako je to 
maximálne možné. To znamená, že vzduch je vodou nenasýtený a môže prijať ďalšiu paru. 
Obsah vody vo vzduchu je možné vyjadriť mernou a relatívnou vlhkosťou. 
  
Absolútna vlhkosť vzduchu: 

sv

p

m
m

x =   , kg/kg   (1.16) 

kde: mp   - hmotnosť vodnej pary, kg 
 msv  - hmotnosť suchého vzduchu, kg 
 

Relatívna vlhkosť vzduchu sa určuje ako: 

,,
p

p

ρ
ρ

ϕ =    , -   (1.17) 

kde:  ρp   - hustota pary nachádzajúcej sa vo vzduchu, kg/m3

  - hustota nasýtenej vodnej pary pri danej teplote, kg/m,,
pρ

3

 
Maximálna relatívna vlhkosť φ = 1. Relatívna vlhkosť vzduchu sa môže udávať aj 

v percentách.  
 

1.7 Trecie vlastnosti 
Trenie sa dá charakterizovať ako odpor proti vzájomnému pohybu častíc, ktorý je 

spôsobený normálovou a trecou silou. 

Mechanizmus trecích väzieb medzi časticami vysvetľuje teória trenia tuhých látok. 
Dve tuhé častice partikulárnej látky sa pri pohybe môžu po sebe kĺzať, alebo valiť. Preto  
existuje trenie klzné a valivé. Klzné trenie sa vyskytuje častejšie, pretože nie je podmienené 
rotačným tvarom častíc. Vo všeobecnosti je možné predpokladať, že u tej istej látky je 
veľkosť valivého trenia menšia ako veľkosť trenia klzného. Na rozdiel od klzného trenia 
valivé trenie nezávisí od akosti povrchu častíc. Ovplyvňuje ho však tvar, veľkosť a iné 
fyzikálno-mechanické vlastnosti častíc.  

Trecie vlastnosti sa charakterizujú koeficientom trenia konkrétneho materiálu 
o podložku tvorenú tiež určitým konkrétnym materiálom. Koeficient trenia medzi časticami 
závisí od fyzikálnych vlastností látky, čistoty a drsnosti trecích plôch. Vzájomné trenie medzi 
jednotlivými časticami toho istého materiálu sa vyjadruje koeficientom vnútorného trenia.  

Koeficient trenia je definovaný ako tangens trecieho uhla. Uhol trenia φ je daný 
schopnosťou materiálu pohybovať sa po naklonenej rovine. Rozoznávame: 

• uhol trenia v pokoji - je to uhol, pri ktorom sa materiál začne pohybovať po  
   naklonenej rovine, 

• uhol trenia za pohybu - pri ktorom sa materiál ešte pohybuje po naklonenej rovine.  
 

Koeficient trenia za pohybu má menšiu hodnotu ako koeficient trenia v pokoji.  
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Obr. 1.5  Sily pôsobiace na časticu na  
                naklonenej rovine 
 

Sily pôsobiace na časticu materiálu na naklonenej rovine sú znázornené na obr. 1.5. 
Pre rovnováhu v pokoji platí: 

fgmgm .cos..sin.. ϕϕ =        (1.18) 

 

kde: φ  - uhol trenia, ° 

f – koeficient trenia, - 

 

z toho koeficient trenia je vyjadrený vzťahom: 

ϕ
ϕ
ϕ tgf ==

cos
sin   , -   (1.19) 

 
1.8 Sypný uhol partikulárnych látok 

 

Sypný uhol vyjadruje schopnosť partikulárnych látok sypaných z výšky vytvoriť 
kužeľ. Uhol medzi vodorovnou podložkou a stenou tohto kužeľa sa nazýva sypným uhlom. 

Veľkosť sypného uhla je ovplyvnená tvarom častíc, vlhkosťou a koeficientom 
vnútorného trenia. 

 

1.9  Súdržnosť  
 Súdržnosť je daná súhrnom síl, ktorými sa navzájom pútajú častice tej istej hmoty. 
Súdržnosťou sa charakterizuje schopnosť menších častíc materiálu spájať sa a vytvárať väčšie 
častice. Vyjadruje sa v N/m2.  

1.10  Abrazívnosť  
 Abrazívnosť charakterizuje schopnosť materiálu  obrusovať za pohybu funkčné časti 
výrobných zariadení.  
 K abrazívnemu opotrebovaniu dochádza dvomi spôsobmi oteru. Pri prvom, takzvanom 
rázovom otere, dopadajú častice spracovávaného materiálu na funkčné plochy zariadení 
približne v kolmom smere (obr. 1.6). Dopad častice vtedy spôsobuje v materiále 
podpovrchový lom a dochádza postupnému vylamovaniu povrchovej vrstvy. Pri druhom, 
šmykovom otere, dopadajú častice na funkčné plochy zariadení s malým uhlom, alebo sa po 
funkčnej ploche pohybujú v určitom smere. Povrchová vrstva materiálu funkčnej časti 
zariadenia je v tomto prípade obrusovaná. 
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Obr. 1.6 Dva spôsoby 
               abrazívnych  
               oterov 

     a) rázový,  
     b) šmykový. 

  
 
Abrazívne opotrebenie sa vyjadruje úbytkom materiálu steny ΔM. Tento úbytok 

ovplyvňujú: 
• doba expozície (pôsobenia oteru) a koncentrácia abrazívnych častíc, 
• vlastnosti materiálu abrazívnych častíc a funkčnej časti zariadenia, 
• uhol dopadu častíc α a rýchlosť dopadu častíc na funkčnú plochu v, 
• normálová sila pôsobiaca na abrazívnu časticu pri jej pohybe po povrchu funkčnej 

časti zariadenia. 

Na obr. 1.8 sú znázornené dve charakteristické závislosti úbytku materiálu ΔM(α) pre 
mäkký materiál (guma) a pre materiály tvrdé a krehké. V porovnaní s tvrdými materiálmi 
dochádza v prípade mäkkých materiálov k väčšiemu opotrebeniu v oblasti menších uhlov α. 
U tvrdých a krehkých materiálov je šmykový oter podstatne nižší. Opotrebenie však výrazne 
rastie v oblasti rázového oteru. Abrazívne opotrebenie ocele je najväčšie v oblasti uhlov 
dopadu α  = 45 až 60 °. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.8  Úbytok materiálu pri abrazívnom otere ΔM v závislosti na uhle dopadu       
               častice α  

a) guma, b) tvrdý a krehký materiál  
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1.11  Adhézia 

Vzájomná priľnavosť častíc materiálu, resp. častíc materiálu na určitom väčšom 
povrchu je spôsobovaná adhéznymi silami, ktorými sú: 

• sily molekulárne (Van der Waalsove), 
• sily kapilárne, 
• sily elektrostatické. 

 
 Molekulárna adhézia - príťažlivé sily sú v tomto prípade spôsobené zložením atómov 
a molekúl. Atómy totiž obsahujú elektricky kladne nabité jadrá a záporne nabité elektróny. 
Van der Waalsove sily sú veľmi malé a pri vzdialenosti väčšej ako 10-7 m je ich možné 
zanedbať. 

Kapilárna adhézia - vzniká vplyvom povrchovej vlhkosti. V mieste dotyku dvoch 
povrchov príde k prepojeniu častíc vodným mostíkom (obr. 1.9), ktorý je príčinou vzniku 
kapilárnej adhéznej sily. Kapilárna adhézia sa najvýraznejšie prejavuje v prostredí plynov 
s relatívnou vlhkosťou φ > 65 %, kedy prevláda nad ostatnými adhéznymi silami.  
  

Elektrostatická adhézia – vzniká, ak sa častica, ktorá má kladný alebo záporný 
elektrický náboj dostane do blízkosti elektricky nenabitej vodivej steny. Vtedy sa vytvorí 
medzi časticou a stenou elektrostatické pole a častica je priťahovaná ku stene elektrostatickou 
silou.                                                                      

Ku priľnavosti častíc k povrchu steny prispieva aj drsnosť steny. Ak je povrch steny 
drsný môžu sa jemné častice materiálu do nerovností povrchu zakliniť (obr. 1.10). Tento jav 
sa nazýva mechanická adhézia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 1.9 Kapilárna adhézia   Obr. 1.10 Mechanická adhézia 
 
1.12 Samozahrievanie 

Samozahrievanie je schopnosťou materiálov biologického pôvodu zvyšovať svoju 
teplotu. Tento jav môže nastať za určitých okolností pri nahromadení vlhkého biologického 
materiálu s obsahom vody okolo 70 %, napríklad pri jeho skladovaní. Teplota pritom môže 
dosiahnuť aj hodnoty vyššie ako 100 °C. Pritom sa rozkladajú bielkoviny a u zelených 
materiálov aj β-karotén a tvoria sa uhľovodíky. Za takýchto podmienok, za prístupu vzduchu 
môže nastať aj samovznietenie materiálu.  
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1.13  Viskozita 
Rôzne kvapaliny pretekajú za rovnakých podmienok potrubím rozličnou rýchlosťou. 

Je to spôsobené vnútorným trením kvapaliny. Jednotlivé vrstvy kvapaliny (obr.1.11 ) sa 
vzájomne posúvajú, trú sa o seba a vzniká medzi nimi dotykové napätie τ. Veľkosť 
dotykového napätia je podľa Newtonovho zákona priamo úmerná rozdielu rýchlostí dvoch 
susedných vrstiev Δv a nepriamo vzdialenosti vrstiev Δx.  

 
 
 
 
 

Obr.1.11 Viskozita kvapalín 
      Δv - rozdiel rýchlostí dvoch 
   susedných vrstiev 
     Δx - vzdialenosť dvoch 
 susedných vrstiev 
Dotykové napätie τ vyjadruje vzťah: 

x
v

Δ
Δ

= .μτ    , Pa   (1.20) 

V tomto vzťahu µ je dynamická viskozita kvapaliny. Jednotka dynamickej viskozity 
Pa.s vyjadruje viskozitu kvapaliny, v ktorej pri rozdiele rýchlostí susedných vrstiev 1 m/s 
vzniká rovnobežne s rýchlosťou dotykové napätie l Pa = l N.m-2. 

V technických výpočtoch sa často používa kinematická viskozita, vyjadruje viskozitu 
kvapaliny so zreteľom na jej hustotu a je určená pomerom dynamickej viskozity µ a hustoty 
kvapaliny ρ. Kinematickú viskozitu ν vyjadruje vzťah:  

ρ
μν =   , m2/s   (1.21) 

Viskozita kvapalín nie je konštantnou hodnotou, ale sa mení v závislosti od teploty 
a tlaku. V tab. 1.3 je uvedená dynamická a kinematická viskozita vody pri rôznych teplotách. 
 

Tab.1.3 Hodnoty hustoty, dynamickej a kinematickej viskozity vody 

Teplota t, 
°C 

Hustota ρ, 
kg/m3

Dynamická 
viskozita, μ.10-6

Pa.s 

Kinematická 
viskozita, ν.10-6 

m2/s 

0 999,79 1782,6 1,783 
20 998,16 1004,14 1,006 
40 992,17 652,84 0,658 
60 983,18 461,99 0,478 
80 971,82 354,39 0,365 
100 958,31 282,12 0,294 
200 864,68 136,62 0,158 
300 712,45 91,19 0,128 
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