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Seznam použitého značení 
 
Značka  Význam           Jednotka 
 

a  rychlost zvuku          [m⋅s-1] 

cp    tepelná konstanta plynu při konstantím tlaku      [J⋅(kg ⋅K)-1] 

cv    tepelná konstanta plynu při konstantním objemu       [J⋅(kg⋅K)-1] 

f i  složky vnějších hmotnostních sil        [1] 

g  gravitační zrychlení                     [m⋅s-2] 

M    molekulová hmotnost plynu          [g⋅mol-1] 

Ma  Machovo číslo          [1] 

n  počet fází           [1] 

p    absolutní tlak na vstupu do dýzy        [Pa] 

p0  tlak při normálních podmínkách        [Pa] 

pe    absolutní tlak na výstupu z dýzy        [Pa] 

p*  kritický tlak           [Pa] 

R  reziduál           [1] 

Re  Reynoldsovo číslo          [1] 

r   universální plynová konstanta          [J⋅(kmolK)-1] 

T    absolutní teplota plynu         [K] 

T0  teplota při normálních podmínkách        [K] 

T*  kritická teplota          [K] 

ikdru ,,   složka unášivé rychlosti         [m⋅s-1] 

jmu ,   složky rychlosti zprůměrované podle hmotnosti          [m⋅s-1] 

  složka rychlosti        [m⋅s-1] 

  sčítací člen rychlosti          [1] 

Ve   Výstupní rychlost z Lavalovy dýzy        [m⋅s-1] 

w  rychlost látky           [m⋅s-1] 

w0  rychlost při normálních podmínkách        [m⋅s-1] 

w*  kritická rychlost          [m⋅s-1] 

kα   objemový zlomek fáze k          [1] 

κ    cp/cv izoentropiský exponent             [1] 
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µ   dynamická viskozita          [Pa⋅s] 

mµ   dynamická viskozita směsi         [Pa⋅s] 

tµ   turbulentní viskozita          [Pa⋅s] 

ν   kinematická viskozita          [m2⋅s-1] 

ρ  hustota látky           [kg⋅m-3] 

ρ0  hustota látky při normálních podmínkách       [kg⋅m-3] 

ρm  hustota směsi               [kg⋅m-3] 

ρ*  kritická hustota          [kg⋅m-3]    

σ  délková jednotka Angstrom         [A] 
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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ABRAHÁMEK, P. Možnosti simulace přisávání plynné fáze v ejektoru (součást 

klimatizačního okruhu automobilu). Ostrava: katedra hydraulických a pneumatických 

strojů a zařízení, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008, 57 s. 

Diplomová práce, vedoucí Kozubková, M. 

 

Práce se zabývá simulací proudění v dýze do automobilové klimatizace. V dýze se 

předpokládá kavitace a úkolem bude tedy sestavit matematický model i s tímto jevem. 

Modelem se zabývám z důvodu možného přisávání třetí fáze do ejektoru klimatizace. 

Třetí fází by měl být polyalyglykolový olej pro mazání  kompresoru. Je zde popsána 

funkce celého okruhu automobilové klimatizace, funkce Lavalovy dýzy pro plyny a 

také teorie kavitace v kapalině. Strukturovaná 2D síť dýzy je vytvořena pomocí 

programu Gambit a celý model dýzy spočítán za pomoci programu Fluent v6.3.26. 

V práci jsou také uvedeny odladěné parametry, které jsou nutné pro konvergentní 

výpočet.  

 

ANNOTATION OF THESIS 
ABRAHÁMEK, P. Possibilities of Numerical Simulation of Gaseous Mixing in 

Ejector (Component of Car Conditioning Circuit). Ostrava: Department of hydraulic 

and pneumatic systems, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2007, 57 p. Thesis, head: Kozubková, M. 

 
Thesis considers about flow simulation in nozzle to car conditioning unit. There is 

cavitation presumtion in the nozzle and objective is to complete mathematic model 

even with this effect. I engage the model for additional suction option of the third 

phase into the ejector. The third phase should be special polyalyglykol oil for 

compressor lubrication. There is also described function of whole conditioning 

system, function of De Laval nozzle for gasses and also cavitation theory in the liquid. 

Structured 2D mesh of ejector is created in Gambit and the whole model of nozzle is 

solved in ANSYS Fluent v6.3.26. There are also present proved parameters, which are 

needed for convergent result.  
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Úvod 
 

Diplomová práce se bude zabývat možností přisávání plynné fáze (polyalyglykolový 

olej) v ejektoru, který je součástí klimatizačního systému. V ejektoru proudí chladivo 

označené R134a, jedná se o tetrafluoroethan. Cílem je zjistit, zda v dýze vznikne na 

určeném místě podtlak vzhledem k výstupu z ejektoru a zda bude realizován sací efekt. 

Zároveň také proběhne zkouška výpočtu kavitace, jelikož se budeme pohybovat v oblasti 

tlaku nasycených par u zkoušeného média. Výpočet bude probíhat v programu Fluent 

v6.3.26 a bude vytvořena 2D síť v programu Gambit.  

 
1. Úvod do problematiky klimatizačního systému 
 

Klimatizační systém umožňuje bezpečnou obsluhu vozidla v každém počasí tím, že: 

 a) chladí vzduch interiéru vozu 

 b) čistí vzduch 

     c) odstraňuje vlhkost  

 
1.1 Obecný princip klimatizačního systému  

 

Klimatizačního efektu [4] je dosaženo sdílením tepla z ochlazované látky (což je v 

našem případě vzduch interiéru vozu) na chladící látku o nižší teplotě (což je v našem 

případě chladivo obíhající uvnitř klimatizačního okruhu) a naopak. 

Klimatizační systém (Obr. 1.1) pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu, při 

němž dochází k přeměně práce na teplo. Chladivo zde postupně cirkuluje v okruhu 

tvořeném kompresorem – kondenzátorem – expanzním zařízením – a výparníkem. 

 

Kondenzátor 

Expanzní 
Zařízení Kompresor 

Výparník 

 

Obr. 1.1 – Schéma klimatizace [4] 

        

    Kompresor - zajišťuje nucené proudění 

chladiva v klimatizačním okruhu. V 

kompresoru rovněž dochází ke stlačení 

chladiva na parametry nutné ke 

kondenzaci. Kompresor je poháněn 

motorem vozu. 
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Kondenzátor - je umístěn v prostoru za přední maskou vozu, zajišťuje kondenzaci 

chladiva, při níž dochází k předání tepla chladiva z kondenzátoru do jeho bezprostředního 

okolí. V kondenzátoru se systém zbavuje tepla, které do sebe absorboval v průběhu 

ochlazování interiéru vozu. 

 

Expanzní zařízení - zajišťuje změnu toku chladiva na parametry nutné k vypařování 

chladiva ve výparníku. 

 

Výparník  - je umístěn v rozvodu vzduchu do interiéru vozu, zajišťuje odpaření chladiva 

při němž dochází k předání tepla vzduchu procházejícího výparníkem chladivu. Ve 

výparníku systém do sebe absorbuje teplo, které je třeba odstranit z interiéru vozu. Po té 

se chladivo vrací zpět do kompresoru a vše se kontinuálně opakuje. 

Fyzikální podstatou tohoto způsobu chlazení je závislost bodu varu chladiva na tlaku a 

teplotě. Chladivo se za vzrůstu teploty nebo snížení tlaku vypařuje a při tomto procesu 

pohlcuje teplo. Pokud je chladivo opětovně zchlazeno, kondenzuje a uvolňuje přitom 

absorbované teplo. 

 
1.2 Chladivo v klimatizačním okruhu 

 

Klimatizační systémy [4] jsou v současné době plněny chladivem R134a, což je 

plynný fluorokarbon. Toto chladivo je plynné při normálních atmosférických podmínkách 

a kondenzuje při teplotách nižších než -26°C.  

Mezi výhody tohoto chladiva patří:  

a) cena 

b) snadná implementace systému do vozidla. 

Nevýhodou tohoto chladiva je fakt, že tento plyn přispívá ke vzniku skleníkového 

efektu. Odstranění tohoto nechtěného faktu by mělo přinést postupné nahrazení 

stávajících systémů systémy v nichž koluje CO2. Tyto systémy mají také lepší poměr 

mezi teplem odebraným výparníkem z interiéru vozu a prací dodanou motoru kompresoru 

než současné systémy. 

 

1.3 Druhy klimatizačních systémů 
 

Klimatizační okruhy [4] (Obr. 1.2) lze rozdělit podle způsobu ovládání vypařování 

chladiva expanzním zařízením na: 
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1. systémy s expanzní tryskou s konstantním průřezem (Obr 1.3) 

2. systémy s expanzním ventilem (Obr. 1.4) 

 

 

 
Obr. 1.2  – Funkční okruh klimatizace [4] 
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1.4 Systém s expanzní tryskou s konstantním průřezem 

 

Obr. 1.3  – Schéma okruhu s expanzní tryskou s konstantním průřezem (1-kompresor, 2-

kondenzátor, 3-ventilátor, 4-tryska, 5-výparník, 6-akumulátor, A-ochlazená kapalné 

chladivo, B-vypařené chladivo, C-chladivo připravené pro kompresor, D-zahřáté stlačené 

chladivo) [4] 

 

V tomto systému [4] je plynné chladivo nasáváno a stlačováno kompresorem. V 

průběhu tohoto se chladivo zahřeje na teplotu mezi 70°C a 110°C. Plyn je po té čerpán do 

kondenzátoru. Chladivo je zde ochlazováno vzduchem proudícím přes vlnovce 

kondenzátoru, případně pomocným ventilátorem. Zkondenzované tekuté chladivo po té 

prochází přes expanzní  trysku s konstantním průřezem do výparníku. Za tryskou dojde k 

výraznému poklesu tlaku a chladivo se začne vypařovat za současné absorpce tepla. 

Plynné chladivo po té prochází do akumulátoru a poté je opět nasáváno kompresorem. 

Akumulátor chrání kompresor před nasátím tekutého chladiva. V průběhu ochlazování 

vzduchu vlhkost obsažená ve vzduchu kondenzuje a zůstává na povrchu výparníku. 

Nečistoty vstupující spolu se vzduchem přilnou na vlhký vlnovec výparníku. Na povrchu 

výparníku se neustále vytváří čerstvá kondenzace, která smývá nečistoty z povrchu 

výparníku do odvodňovacích kanálků. Tímto způsobem je vzduch interiéru vozu 

kontinuálně zbavován nečistot. Ochlazený vzduch je po té vháněn do distribučního 

systému vzduchu ventilátorem vytápění a klimatizace. 
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1.5 Systémy s expanzním ventilem 

 

Obr. 1.4 – Schéma okruhu s expanzním ventilem (1-kompresor, 2-kondenzátor, 3-

ventilátor, 4-dehydrátor, 5-expansní ventil, 6-výparník, A-ochlazená kapalné chladivo, B-

vypařené chladivo, C-chladivo připravené pro kompresor, D-zahřáté stlačené chladivo)[4] 

 

 

Tento systém [4] pracuje na následujícím principu. Po té co bylo chladivo stlačeno 

v kompresoru a zkapalněno v kondenzátoru, vstupuje chladivo do dehydrátoru. Ten slouží 

jako rezervoár pro tekuté chladivo. Zároveň také odstraňuje vlhkost absorbovanou 

chladivem. Tekuté chladivo je po té vstřikováno do výparníku v přesně odměřených 

množstvích přes teplotou a tlakem ovládaný expanzní ventil. Toto vytváří prudký pokles 

tlaku a chladivo se vypařuje za současné absorpce tepla. Po té co plynné chladivo opustí 

výparník, může být znovu nasáto kompresorem. 

 

 1.6 Jednotlivé komponenty klimatizačního systému 
 

Kompresor 

Kompresor [4] (Obr. 1.5) způsobuje nucené proudění chladiva uvnitř 

klimatizačního okruhu. Také zvyšuje tlak a teplotu chladiva. Při ideálních podmínkách 

kompresor stlačuje chladivo z 0,2 MPa na 1,2 – 1,8 Mpa. V průběhu komprese se 

chladivo zahřeje z 0°C na přibližně 70 – 110 °C.  
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Klimatizační systém je rozdělen 

expanzním zařízením na nízkotlakou a 

vysokotlakou část. Při provozu vozidla leží 

tlak v nízkotlaké části systému mezi 0,12 a 

0,3 Mpa. Při normálních podmínkách tlak 

ve vysokotlaké části systému dosahuje 

přibližně 1,4 – 2,0 Mpa. Při extrémních 

podmínkách roste tlak dokud vysokotlaký 

vypínač nezastaví systém (přibližně při 2,8 

Mpa). Teplota chladiva může vzrůst až na 

125°C. Z kompresoru je zahřáté chladivo v 

plynném skupenství čerpáno pod vysokým 

 

Obr. 1.5 – Kompresor (1-vstup do 

kompresoru, 2-výstup z kompresoru,3- 

hnací řemenice) [4] 

tlakem do kondenzátoru. Kompresor může stlačovat pouze plyny, při vniknutí chladiva v 

kapalném skupenství by došlo ke zničení kompresoru. Kompresor je mazán speciálním 

mazivem. Toto mazivo se mísí s chladivem v průběhu provozu klimatizačního systému. 

Mazivo pro chladivo R134a je syntetický PAG (polyalyglykolový olej).  

 

Kondenzátor 

Kondenzátor [4] (Obr. 1.6) ochlazuje zahřáté plynné chladivo, čímž dochází k jeho 

zkapalňování. Kompresor čerpá zahřáté plynné chladivo o teplotě 70 – 100°C a vysokém 

tlaku na vstup kondenzátoru. Při průchodu chladiva jednotlivými tahy kondenzátoru se 

chladivo 

ochladí tak, že dojde k jeho 

kondenzaci. Teplo odebírané 

plynnému chladivu je 

předáváno vzduchu 

proudícímu přes vlnovce 

kondenzátoru. Ventilátor, 

případně ventilátory umístěné 

v blízkosti kondenzátoru 

zajišťují rychlejší odvod tepla  

 

Obr. 1.6 – Kondenzátor (1-vstup do kondenzátoru, 2-výstup 

z kondenzátoru, A - studený vzduch, B – zahřátý vzduch) [4] 

vydávaného kondenzátorem a tím také rychlejší ochlazování chladiva. Počet a uspořádání 

ventilátorů a jejich pohon, ať už elektrickým motorem, nebo klínovým řemenem se liší 
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model od modelu. Na všech modelech je ventilátor ovládán vysokotlakým vypínačem v 

chladícím okruhu a snímačem snímajícím teplotu chladiče v okruhu chlazení motoru. 

 

Expanzní dýza s konstantním průřezem 

      Expanzní dýza s konstantním 

průřezem [4] (Obr. 1.7) odměřuje 

množství chladiva procházející 

výparníkem. Také odděluje 

vysokotlakou stranu systému od  
 

Obr. 1.7 – Expanzní tryska s konstantním průřezem [4] 

nízkotlaké. Tekuté chladivo proudí z kondenzátoru při vysokém tlaku na vstup trysky. 

Dva O-kroužky zabraňují proudění chladiva okolo trysky. Dva filtry na vstupu a na 

výstupu trysky čistí chladivo od nečistot. Filtr na výstupu má také za úkol rovnoměrněji 

atomizovat chladivo. Kalibrovaný vnitřní průměr trysky dovoluje projít pouze množství 

chladiva korespondující s tlakem. Toto omezuje množství chladiva procházející do 

výparníku. Vnitřní průměr trysky se různí model od modelu a také podle požadovaného 

chladícího výkonu klimatizačního okruhu. 

 

Výparník 

Výparník [4] (Obr. 1.8) chladí, suší a čistí vzduch interiéru vozu. Chladivo odměřené 

expanzním ventilem nebo expanzní tryskou s konstantním průřezem je  

vstřikováno do výparníku. Jakmile se 

chladivo dostane do chladících svazků 

výparníku, vypařuje se díky poklesu tlaku a 

tento proces odnímá teplo z chladících 

svazků a celého výparníku. Vzduch 

procházející  přes vlnovce výparníku je 

chlazen, sušen a dopravován do interiéru 

vozu větrákem topení a klimatizace. 

Vlhkost ze vzduchu kondenzuje na 

 

Obr. 1.8 – Výparník (1-vstup do výparníku, 2-

výstup z výparníku, 3-výparník, 4-ventilátor, 

A-teplý vzduch, B–ochlazený vzduch) [4] 

 

vlnovcích výparníku. Kondenzát je odváděn odvodňovacími drážkami. Prach a další 

nečistoty přichycené k výparníku jsou tímto smývány z povrchu výparníku. Tímto se 

vzduch čistí a suší. 
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Akumulátor 

Akumulátor [4] (Obr. 1.9) filtruje 

chladivo a odstraňuje z něj vlhkost. Dále 

chrání kompresor před nasátím kapalného 

chladiva. Rovněž slouží jako rezervoár 

chladiva. Plynné chladivo prochází z 

výparníku na vstup akumulátoru. Chladivo 

proudí okolo víka, přičemž vytváří vír. 

Sušící element ve spodní části akumulátoru 

na sebe váže vlhkost absorbovanou 

chladivem. Plynné chladivo se 

shromažďuje pod víkem, odkud proudí přes 

U-trubici s filtrem na výstup akumulátoru. 

Za filtrem se v U-trubici nachází malý 

otvor. Olej uložený na dně akumulátoru 

 

Obr. 1.9 – Akumulátor (1-plnící otvor, 2- výstup 

z akumulátoru, 3-vstup do akumulátoru, 4- víko, 5- 

U-trubice, 6- filtr, 7- olej, 8-sušící element)[4] 

je extrahován přes tento otvor a míšen s plynným chladivem v poměru 3% oleje a 97% 

plynu. Toto zaručuje adekvátní mazání pohybujících se částí kompresoru. 

 

Dehydrátor 

Dehydrátor [4] (Obr. 1.10) slouží jako 

rezervoár pro kapalné chladivo. Dále propouští 

na výstup pouze kapalné chladivo. Rovněž 

filtruje chladivo a odstraňuje z něj vlhkost. 

Tekuté chladivo při vysokém tlaku prochází z 

kondenzátoru na vstup dehydrátoru. Sušící 

element uložený na dně dehydrátoru odstraňuje 

vlhkost absorbovanou chladivem a 

odfiltrovává z chladiva nečistoty. Chladivo pak 

prochází stoupacím vedením na výstup 

dehydrátoru a dále do expanzního ventilu. 

Dehydrátor může pojmout pouze omezené 

množství vlhkosti, další vlhkost může způsobit 

zamrznutí – zablokování expanzního ventilu. 

 

Obr. 1.10 – Dehydrátor (1-vstup do dehydrátoru, 2-

víko, 3- výstup z dehydrátoru, 4-Sušící element, 5-

kapalné chladivo, 6-výstupní trubice) [4] 
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Expanzní ventil 

Expanzní ventil [4] (Obr. 1.11) ovládá 

průtok chladiva do výparníku v závislosti 

na teplotě a tlaku. Chladivo přichází z 

dehydrátoru přes spodní otvor expanzního 

ventilu a je vstřikováno do výparníku v 

přesně odměřeném množství. Odměřování 

chladiva je prováděno ventilem který je 

uváděn v činnost kapalným chladivem 

zachyceným v membránové hlavě 

expanzního ventilu. Plynné chladivo 

přicházející z výparníku proudí volně přes 

horní otvor expanzního ventilu do 

kompresoru. Kapalné chladivo přichází z 

dehydrátoru a proudí na vstup expanzního 

ventilu. Odsud proudí přes kuličkový ventil 

a je atomizováno  

 

Obr. 1.11 – Expanzní ventil (1-přívod 

z dehydrátoru, 2-ovládání kuličky ventilu, 3-výstup 

do kompresoru, 4-ovládání ventilu, 5–membrána, 6–

chladivo, 7–vstup z výparníku, 8 – výstup do 

výparníku, 9 – kulička, 10 – pružina) [4] 

(vytvářejí se kuličky kapaliny). Dále chladivo proudí na výstup expanzního ventilu a dále 

do výparníku. Otevírání kuličkového ventilu je ovládáno teplotou a tlakem plynného 

chladiva vystupujícího z výparníku. Pokud například teplota plynného chladiva 

přicházejícího z výparníku v horní části expanzního ventilu stoupá, kapalné chladivo 

uzavřené v membránové hlavě je také zahříváno přes senzor teploty a stoupá. Chladivo 

expanduje a nutí kuličku v sedle ventilu k pohybu směrem dolů pomocí membrány a 

šoupátka ventilu, takže se sedlo ventilu otevře. Toto zvyšuje průtok chladiva do 

výparníku, výparník se zchladí a teplota plynného chladiva vycházejícího z výparníku se 

dále sníží. Kuličkový ventil se opět zavře jakmile se teplota ve výparníku sníží a chladivo 

v membránové hlavě se ochladí.  

 

2. Teorie proudění v ejektoru 
 

Zkoumaným prvkem je ejektor (expanzní tryska) v systému klimatizace automobilu. 

V prvé řadě je důležité říct, že tryska se velmi podobá Lavalově dýze a proto se podíváme 

na vztahy pro tuto trysku odvozené pro proudění plynů. 
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2.1 Popis Lavalovy dýzy při proudění plynů a její funkce 
 

Lavalova dýza byla vynalezena v roce 1897 švédským vědcem Gustavem de 

Lavalem pro použití v impulsní parní turbíně. Princip byl poté poprvé použit Robertem 

Goddardem při stavbě prvního raketového motoru [8]. Lavalova dýza je zařízení, ve 

kterém dochází ke změně kinetické energie na tlakovou. Existuje zde přitom kritický stav 

látky, která prochází tryskou. Kritický stav v proudícím plynu je definován v místě, kde 

w = a = w*.  

 

Obr. 2.1 – Funkce Lavalovy dýzy [9] 

Kritickou rychlost resp. rychlost zvuku určíme z kritických veličin stavu, 

 
kde 
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kde κ je izoentropický exponent, r měrná plynová konstanta, p0 je tlak za normálních 

podmínek a p* kritický tlak 

Pro další kritické parametry T* - kritická teplota a ρ∗ - kritická hustota platí 

 

kde ρ0 je hustota za normálních podmínek a T0 je teplota za normálních podmínek.  

Kritická rychlost pro ideální plyn je dosažena při kritickém tlaku p*, který určíme z 

kritického tlakového poměru, tedy 

 
 

Machovo číslo, symbol M nebo častěji Ma, je bezrozměrná fyzikální veličina, udávající 

poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže 

prostředí; např. v letectví je to poměr rychlosti letu k rychlosti zvuku.  

 

kde w je rychlost pohybu tělesa, a je rychlost zvuku v daném prostředí. 

 

Rychlosti, pro které je Machovo číslo (dále Ma) menší než 1, jsou podzvukové, je-

li M a větší než 1, jedná se o rychlosti nadzvukové. Znamená to že veličiny, které jsou 

kritické, změní proudění podzvukové v proudění nadzvukové. Celá dýza je vlastně 

„trubička“, ve které se po její délce mění průřezy. Ke změně energie dochází, jakmile 

kapalina těmito průřezy prochází. Jakmile kapalina proudí do zúžení, klesá její tlak a 

teplota a úměrně tomu roste její rychlost teoreticky až na rychlost kde Machovo číslo Ma 

= 1.  Toto se děje až do konce zúžení, kde plyn prudce opět změní své parametry. Za 

zúžením, vystačí-li tlakový spád na další urychlení proudu, jak je vidět z Obr. 2.1, roste 

rychlost díky stále klesajícímu tlaku i teplotě a také tomu, že do ní proud vstupuje 

s rychlostí Ma > 1. 

 Jednou nebo vícekrát se zužujícího kanálu s vyústěním do volného prostoru nebo 

potrubí se využívá například u proudových motorů. V celém spektru příkladů lze řešit 

proudění v takovém kanále jako jednorozměrné. Tento přístup používáme zpravidla i pro 
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získání první představy o rozměrech zařízení jehož detailní aerodynamický návrh pak 

provádíme přesnějšími metodami.  

 

Obr. 2.2 – Řešení trysek a difuzorů pro nadzvukové a podzvukové proudění 

 

PROUDĚNÍ PLYNŮ A PAR. Skripta Termomechaniky VUTBR [online]. [cit. 2009-05-

12]. Available from www: http://ottp.fme.vutbr.cz/skripta/termomechanika/TEORIE/T08-

01.pdf Cituji: “Řešení je odlišné pro případ nerozšiřující se trysky a trysky konvergentně - 

divergentní (Lavalovy). V prvním případě může tekutina vytékat nanejvýš rychlostí 

kritickou, pak dochází k zahlcení. Je-li tlakový poměr nižší než kritický, nelze tedy použít 

rovnice St. Vénantovy - Wantzelovy. Tu použijeme jen pro případ nadkritického 

tlakového poměru, nebo je-li použito trysky Lavalovy.“ Základním vztahem, který 

propojuje geometrické i kinematické parametry je tento: 

( )
w

dw
Ma

S

dS 21−−=  

Dýza se stává pouze škrtícím ventilem pokud tlak a hmotnostní průtok v dýze nejsou 

schopny dodat látce rychlosti zvuku. 

 
2.2 Kavitace 
 

Kavitace je jev charakterizovaný 

vznikem a zánikem (imploze) bublinek 

v proudící kapalině. Účinky kavitace na 

materiál se nazývají kavitační opotřebení 

(Obr. 2.2). Vzniká při snížení tlaku pod 

tlak nasycených par dané kapaliny. Vznik 

bublin souvisí s varem kapaliny. 

Kavitační bubliny jsou unášeny 

kapalinou a jakmile se dostanou do 

oblasti vyššího tlaku, pára 

 

Obr. 2.2 – Kavitační poškození 



 17 

v bublinách kondenzuje a vzniknou kavitační dutiny. Do těchto bublin vniká okolní 

kapalina velkou rychlostí. V nejbližším okolí těchto bublinek dochází k pozoruhodnému 

uvolnění energie, lokální růst teploty spojený s tímto dějem se odhaduje až na 3000°C a 

tlaky v oblastech stovek MPa v nanosekundových časových úsecích. Kavitace je vlastně 

studeným varem v kapalině. Průvodním dějem akustických kavitačních dějů je 

sonoluminiscence (viz kapitola 2.2.2). Pokud se tak stane v blízkosti stěny, tak je velmi 

namáhaná a je poškozována. Kavitační bubliny, které vyplňují část proudu kapaliny, tvoří 

kavitační oblast. Zpočátku, při malém poklesu pod tlak nasycených par vzniká počáteční 

kavitace (slabá vrstva podél stěn potrubí) . Jeví se jako neustálená kavitační oblast, v níž 

se projevují menší pulsace tlaku proudící kapaliny. Kavitační oblast se periodicky 

zvětšuje a zmenšuje. 

 

Obr. 2.3 – Detail lodního šroubu poškozeného kavitací 

 

Obr. 2.3a – Kavitace při vzniku na lodním šroubu [10] 
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Při dalším snížení tlaku se kavitační oblast zvětší a ustálí. Z popisu kavitace 

vyplývá, že tekutina charakteristická pro kavitační model bude složena z kapaliny, páry a 

vzduchových bublin. Plyny obsažené v kapalině způsobují významné změny hustoty 

kapaliny. Tyto změny budou funkcí času. Z hlediska obsažených plynů existují dvě 

varianty: 

Parní kavitace – obsah par vznikající odpařováním kapaliny při dosažení tlaku 

nasycených par a malé množství nekondenzujícího plynu (vzduchu) v kapalině, typickým 

příkladem je voda. 

Bublinková kavitace -  obsah plynů (např. vzduchu) v kapalině, který při změně tlaku 

mění objem a je jednou z příčin stlačitelnosti kapaliny, typickým příkladem je olej. 

2.2.1 – Tvorba kavitace 

Na kavitaci mají vliv vlastnosti kapaliny. Dle kinetické teorie kapalin působí u 

homogenní kapaliny velké mezimolekulární síly, k jejichž roztržení je potřeba tlaku až 

109N·m-2. Jelikož ale ideálně homogenní kapalina neexistuje, je k jejímu roztržení 

zapotřebí daleko menších sil a to je důsledek kavitace. Kavitaci způsobují odlišné 

vlastnosti nerozpuštěného plynu a plynu který je ukryt na nesmáčivých částečkách (nebo i 

uvnitř), tyto bublinky právě způsobují nehomogenitu kapaliny. Tyto nehomogenní místa 

se nazývají kavitační jádra, která jsou u každé látky jiná. Například u vody mají poloměr 

(1.5 ·10-2 až 1.5 ·10-4)mm. [12] 

2.2.2 - Luminiscenční jevy v kavitaci 

Sonoluminiscence [13] byla poprvé pozorována ve 30. letech minulého století, 

avšak teprve nyní, po jejím zdokonalení a po dosažení tzv. jednobublinkové 

sonoluminiscence, začíná být prakticky využívána.  

Protože kavitační bublinky mají kulovitý tvar, soustředí se v nich při stlačení 

energie akustické vlny. Dochází k ohromnému zvýšení teploty, tlaku a krátkému záblesku 

namodralého světla – sonoluminiscenci. Světlo je způsobeno uvolněním fotonů při 

kolizích atomů ve stlačené dutince. Přesné vysvětlení děje není známo, stále existují 

rozpory mezi teoretickými modely a experimentem. 

Poslední výpočty naznačují, že při implozi rázové vlny vzniká pravděpodobně tlak 

až milion atmosfér a teplota dva miliony stupňů. To je poloviční teplota, než by bylo 
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třeba pro dosažení termojaderné fúze. Není proto divu, že se vědci intenzivně zabývají 

možností realizovat termojadernou fúzi ultrazvukem ve směsi deuteria a tritia. I kdyby se 

to ukázalo jako nemožné, praktický význam ultrazvukových vln je již prokázán v chemii. 

Tzv. sonochemie využívá právě možnosti dosáhnout poměrně jednoduše vysokých 

lokálních teplot v kapalině k realizaci zajímavých reakcí. Lze tak například účinně čistit 

vodu od pesticidů a jiných škodlivých sloučenin, syntetizovat blokové kopolymery nebo 

biologické materiály ve tvaru mikrometrových sfér. Rychlé chladnutí žhavých dutinek 

(rychlostí až 1010 stupňů za sekundu) umožňuje výrobu amorfních kovů. Při rychlém 

ochlazení taveniny nestačí kovy vytvořit krystalickou strukturu na vzdálenost větší než 

několik stovek atomů. Takové amorfní – beztvaré struktury mají jedinečné elektronické 

a magnetické vlastnosti: amorfní železo je vynikající katalyzátor. 

  

2.3 Rázové vlny 
 
Rázová vlna je jev, který vzniká při 

velkých změnách proudových proměnných 

veličin, hlavně hustoty, doprovázené 

optickými změnami proudového materiálu. 

například u letadel (Obr. 2.3b). Po změně 

Machova čísla nad 1 okolo letadla vzniká 

samovolně mlha. Blíží-li se rychlost proudění 

tekutiny při obtékání rychlosti šíření zvuku v 

daném prostředí, začíná se tekutina před 

tělesem stlačovat a hromadí se. Její hustota se 

značně zvětšuje. Odpor prostředí za této 

situace prudce roste, neboť lokální „zhuštění“ 

tekutiny před tělesem se nestačí přenést do okolí. Před tělesem se tak vytváří tzv. tlaková 

(zvuková) bariéra, tlačená tělesem dopředu. 

Při překonávání tlakové bariéry dochází k vyrovnání velmi rozdílných tlaků před a 

za tělesem, provázenému zvukovými efekty značné intenzity – z místa tohoto neobyčejně 

intenzivního rozruchu se šíří tzv. rázová vlna. Další příklad rázových vln je v případě 

regulačního ventilu parní turbíny JETE 1000MW (Obr. 2.4) v jaderné elektrárně Temelín. 

Při chodu naprázdno zde docházelo vlivem rázových vln k pulsacím, které velmi rychle 

poškozovaly akcelerometry i odvodňovací potrubí turbíny. Při výpočtu se předpokládalo, 

 
Obr. 2.3b – rázová vlna ve vzduchu 
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že proudící pára je ideální plyn, a že proudění je osově symetrické. Pro vazkost 

proudícího media byl použit model turbulence RNG k - ε. 

 

Obr. 2.4 - Kontury Machova čísla ve ventilu parní turbíny JETE 1000MW 

 

Podobné rázové vlny by mohly vznikat i v dýze, kterou zkoumáme.  

 

3. Definice matematického modelu 
 

3.1 Matematický model směsi 
 
Definici matematického modelu provedeme pomocí rovnic o zachování hybnosti - 

Navier-Stokesových rovnic pro směr x, y a z a rovnice kontinuity. Pro případ kavitace 

bude do těchto modelů přidána také rovnice směsi, která nám umožní tento výpočet 

provést. Pro výpočet kavitace metodou konečných objemů se v literatuře [6], [7] a [11] 

doporučuje použít dvourovnicový ε−k  model.. Pro vysoká Reynoldsova čísla je vhodné 

použít RNG ε−k  model., tento model je popsán rovnicemi v diferenciální tvaru, model je 

odvozen z Navier-Stokesovy rovnice. Rovnice jsou definovány pro středované veličiny 

(tlak, rychlost) a jsou odvozeny v literatuře [6], [7] a [11]. Jejich tvar je:  

rovnice kontinuity platná pro středované veličiny  
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V případě dvourovnicového k-ε modelu jsou tyto rovnice doplněny rovnicí pro přenos 

kinetické turbulentní energie k a rychlosti disipace ε. 
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kde P a G představují produkci turbulentní kinetické energie v důsledku napětí a 

vztlakových sil. Chladivo R134a a jeho pára popřípadě vzduch tvoří vícefázovou směs. 

Při modelování vícefázového proudění lze použít mixture model. Tento model, jak je 

vysvětleno níže, je vhodný, jestliže se jednotlivé fáze posouvají různou rychlostí. Model 

umožňuje řešit prolínání fází, za tímto účelem jsou definovány objemové zlomky fáze. 

Rovnice kontinuity pro směs je dána vztahem: 

( )
0

, =+
j

jmmm

x

u

t ∂
ρ∂

∂
∂ρ

 (3.5) 

kde jmu ,  jsou složky rychlosti zprůměrované podle hmotnosti, 

mρ  je hustota směsi, 

∑
=

=
n

k
kkm

1

ραρ  (3.6) 

kde kα  je objemový zlomek fáze k ,n  je počet fází. 

Rovnice zachování hybnosti pro směs je získána sečtením rovnic zachování hybnosti pro 

jednotlivé fáze 
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kde if  jsou složky vnějších hmotnostních sil, 

mµ  je dynamická viskozita směsi, 

∑
=

=
n

k
kkm

1

µαµ  (3.8) 

 ikdru ,,  je složka unášivé rychlosti. 

 

Vícefázové modely řešení Euler – Eulerovým přístupem Fluentu umožňují modelování 

většího počtu oddělených, ale vzájemně se ovlivňujících fází. Fáze mohou být kapalné, 

plynné a pevné v různých kombinacích (plyn-tekutina, tekutina-tekutina, plyn-pevná 

látka, kapalina-pevné částice, trojfázové proudění (kombinace předchozích)). Pro Euler - 

Eulerův vícefázový přístup existují tři vícefázové modely, jsou to:  

• VOF model -model volné hladiny (Volume of Fluid) 

• model směsi (Mixture Model) 

• Eulerův model 

Každý z těchto modelů má své typické aplikace a také své klady i zápory. Proto 

v následujících odstavcích je uveden krátký přehled těchto modelů, jejich kompletní popis 

lze najít v literatuře. 

 

VOF MODEL  – je vhodný pro vrstvené proudění a proudění s volnou hladinou. VOF 

modelem se může řešit proudění dvou a více nesmísitelných kapalin řešením momentové 

rovnice a sledováním objemového zlomku každé kapaliny v oblasti. Typické aplikace 

zahrnují předpověď odtržení proudu, pohyb velkých bublin v kapalině, pohyb kapaliny za 

hrází a ustálené nebo neustálené sledování jakýchkoliv rozhraní kapalina-plyn.  

 

MODEL SMĚSI (MIXTURE MODEL) - je zjednodušený vícefázový model, který lze 

použít k modelování vícefázového toku, kde se jednotlivé fáze posouvají různou 

rychlostí. Předpokládá se ale lokální rovnováha na krátkém prostorovém délkovém 

měřítku. Vazba mezi fázemi musí být silná. Toho se může využít také k modelování 
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homogenního vícefázového proudění s velmi silnou vazbou a fázemi pohybujícími se 

stejnou rychlostí. Model směsi může modelovat n-fází (tekutina nebo částice) řešením 

momentové rovnice, rovnice kontinuity a rovnice energie pro směsi, rovnice objemového 

zlomku pro druhou fázi (dispergovanou) a algebraického výrazu pro relativní rychlosti. 

Typická aplikace zahrnuje sedimentace, cyklónové separátory, částice s nízkým zatížením 

a bublinkovité proudění, kde objemový zlomek plynu je nízký. 

 

EULERŮV MODEL - dovoluje modelování vícenásobných oddělených interaktivních 

fází. Fáze mohou být tekutiny, plyny a pevné látky v libovolné kombinaci. U Eulerova 

vícefázového modelu je počet dalších fází limitován pouze požadavky na paměť a 

konvergenci řešení. To znamená, že lze modelovat libovolný počet dalších fází, pokud je 

dostupná dostatečná paměť počítače. 

 

Jak již bylo řečeno, VOF model je vhodný pro stratifikované proudění a proudění 

s volnou hladinou a mixture a Eulerovský model pro vícefázové proudění s objemovým 

podílem částic převyšujícím 10%. Proudění, kde objemový podíl částic je menší než 10%, 

je možno užít model diskrétní fáze. Pro obecné vícefázové proudění obsahující více 

režimů proudění, je třeba vybrat nejdůležitější fázi a následně model, který bude nejlépe 

řešit tuto fázi. Přesnost řešení samozřejmě nebude tak kvalitní, jako by se řešil každý 

jednotlivý režim zvlášť, neboť užitý model bude správný pouze pro jeden námi 

definovaný režim. 

 

V dalším textu je krátká rozvaha, kdy a za jakých podmínek je vhodnější použít který 

model. 

• pro bubliny, kapky a částice, kdy objemový zlomek dispergované fáze je menší 

než  10%, se použije diskrétní vícefázový model (Euler – Lagrangeův přístup) 

• pro bubliny, kapky a částice, kdy objemový zlomek dispergované fáze převyšuje  

10%, se použije buď model směsi nebo Eulerův model  

• pro pneumatickou a hydraulickou dopravu je doporučován model směsi pro 

homogenní směs a Eulerův model pro proudění s granulemi 

• pro vrstvené proudění nebo proudění s volnou hladinou se užije VOF model.  

• pro fluidizační lože je vhodný Eulerův model 
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Při výběru mezi mixture a Eulerovským modelem je třeba uvážit následující: 

• dispergovaná fáze je rovnoměrně rozložena v celém objemu a velké částice nejsou 

odděleny od základní fáze proudění, pak je vhodný mixture model, který je méně 

náročný na čas výpočtu a na stabilitu řešení 

• při uvažování odporových sil a napětí je vhodnější Eulerův model 

 

3.2 Matematický model kavitace 
 

Předpokládáme, že pracovní tekutina je směsí tekutiny, páry a nekondenzujícího 

plynu. Standardní řídící rovnice [6] v modelu směsi a turbulentním modelu popisuje tok a 

zodpovídá za efekt turbulence. Transportní rovnice pro páru určuje hmotnostní zlomek 

páry f  z rovnice 

( ) ( ) cev RRffvf
t

−+∇∇=






∇+
∂
∂ →

γρρ  [6]     3.9 

kde ρ  je hustota směsi, 
→

vv  je vektor rychlosti parní fáze, γ  je efektivní součinitel 

výměny,  ce RR  a  jsou členy udávající hodnotu generace resp. kondenzace páry (nebo 

poměr změny fáze). Poměrová vyjádření jsou odvozena z Rayleigh-Plessetovy rovnice a 

zohledňují limitní velikost bublinky (rozhraní plocha povrchu na jednotkový objem páry). 

Tyto členy jsou funkcí okamžitého lokálního statického tlaku a jsou dány vztahy 
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kde index l  značí tekutinu (liquid), index v  značí páru (vapor), Vch je charakteristická 

rychlost která je aproximována z lokální intenzity turbulence (např. kVch = ),  σ je 

povrchové napětí kapaliny, psat je tlak nasycených par v kapalině při dané teplotě, Ce a Cc 

jsou empirické konstanty, standardně Ce = 0.02, Cc = 0.01. 
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3.3 Fyzikální vlastnosti plynu R134a  
 

Zde jsem musel definovat chladící složku v okruhu klimatizace, která není 

předdefinovaná v databázi Fluentu. Proto jsem pomocí programu Cool-pack [5] 

nadefinoval materiál nový. Testované médium je chladivo R134a, používané 

v automobilové klimatizaci. 

Pro simulaci se zvolily dle požadavků fy. Visteon (tab. 3.1) tyto vstupní 

podmínky: 

 

Kapalné chladivo:  

Saturační teplota 67.5°C 

Teplota 62°C 

Hustota 1043kg/m3 

Dynamická viskozita 0.000120678Ns ·m-2 

Kinematická viskozita 1,1569 ·10-7 m2 ·s-1 

Molekulová hmotnost 102.03g ·mol-1 

Tepelná vodivost 0.083Wm-1K-1 

Tab. 3.1 – Parametry kapalného chladiva R134a 

 

Plynné chladivo: 

U páry jsem využil možností programu Fluent a zadal páru jako ideální plyn pro 

hustotu, a dopočet cp, tepelné vodivosti a viskozity podle kinetické teorie, molekulová 

váha zůstává 102g·mol-1, tlak nasycených par jsem zvolil 705800Pa pro zadané vstupní 

podmínky bez výpočtu teploty [7] 

 

Teplota 27°C 

Hustota 63.8kg/m3 

Dynamická viskozita 1.1·10-5Ns·m-2 

Kinematická viskozita 1,724·10-7  m2·s-1 

Molekulová hmotnost 102.03g·mol-1 

Tepelná vodivost 0.064Wm-1K-1 

Tlak nasycených par 705 800Pa 

Tab. 3.2 – Parametry plynného chladiva R134a 
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Závislost tlaku nasycených par na teplot ě R134a
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Graf 3.1 – Závislost tlaku nasycených par na teplotě (R134a) 

 

Na Grafu 3.1 vidíme závislost tlaku nasycených par na teplotě u chladiva R134a - 

tetrafluoroetan. I když má téměř shodnou hustotu s vodou, tak je zde tlak nasycených par 

270 – 675krát větší. Je to dáno složením látky (H2FC-CF3), která se normálního tlaku 

vyskytuje pouze jako plyn. Pro výpočet se použil konstantní tlak nasycených par na 

hodnotě 705800Pa.  

 

3.4 Cool-pack 
 
Program cool-pack je volně dostupný z technické university v Dánsku a je volně 

ke stažení [5] .V programu je kompletní charakteristika fyzikálních vlastností 

nejrůznějších chladících médií včetně vody, vzduchu i R134a. Je zde možno získat 

všechny hodnoty důležité pro výpočet. 

 

Po spuštění programu klikneme na ikonku 

znázorněnou na obrázku  

– ta zapne aplikaci s propočty média  

Obr. 3.9 – Ikona kalkulátoru 
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Obr. 3.1 – Výpočtové okno kalkulátoru pro R134a 

 

A zde je už možno nadefinovat bod, který chceme zjistit. Například pro kapalinu zvolíme 

tlak a teplotu na vstupu a podle nich zjistíme zbytek vlastností jako entalpie entropie, 

hustota a další. Jako demonstrační nastavení zvolím tlak 20bar (2000kPa) a teplotu 67°C 

 

Obr. 3.2 – Demonstrační nastavení 
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Po kliku na zakroužkovaná tlačítka získám hodnotu viskozity, entropie, entalpie a 

převrácenou hodnotu hustoty pro chladivo v kapalném skupenství. 1/0,00098 = 

1020kg/m3. Poté jsem tedy začal zadávat vlastnosti chladiva R134a na vstupu do oblasti. 

 

3.5 Geometrie dýzy 

  

Geometrie (Obr. 3.3) byla dodána ve formátu IGES. Lepší ale bylo ji převést na 

formát STEP, který přenáší rovnou i plochy do síťovacího programu. Otevření za pomocí 

importu v programu Gambit v2.3.6 nebyl problém. Geometrie byla ošetřena spojením 

přímek a vytvořením přímek pro rozdělení jednotlivých oblastí, aby se dala lépe vytvořit 

síť.  

 

 

Obr. 3.3 – Geometrie ejektoru 

 

a) Původní geometrie 

 

 

Obr. 3.4 – Geometrie před úpravou 

 

 

b) Částečně upravená geometrie 

 

Obr. 3.5 – Geometrie po spojení úseček 

 

c) Plně upravená geometrie 

 

Obr. 3.6 – Geometrie připravená k síťování 
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d) Detail 

 

 

Obr. 3.7 – Detail ejektoru 

3.6 Síťování 
 

Při prvním pokusu o síťování byla vytvořena trojúhelníkovou síť (Tri/Pave) (Obr. 

3.8) se zhuštěním směrem k ústí trysky. Tato síť se však dle literatury [7] jeví jako 

nevhodná z důvodu menší přesnosti výpočtů.   

 

 

Obr. 3.8 – trojúhelníková síť 

 

Poté byla zvolena i když obtížnější, ale z hlediska numerického výpočtu 

kvalitnější možnost síťování. Síťovalo se podél hran s malým krokem a tam, kde bylo 

potřeba i se zhuštěním k jedné straně. Bylo dbáno na to, aby na horní i dolní straně dýzy 

byl stejný počet segmentů, podél kterých se hrana rozdělila. Právě tento úkon umožnil 

použít čtvercovou síť (Quad/Map) (Obr.3.8a-3.13), která má pro výpočty lepší parametry. 

 

3.6.1 Detail sítě 

 

Obr. 3.8a – Detail strukturované sítě – 252 210 buněk 
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Obr. 3.9 – Detail sítě ejektoru – 252 210 buněk 

 

 

Obr. 3.10 – detail sítě ejektoru 12 500 buněk 

 

 

Obr. 3.11 – detail sítě ejektoru 12 500 buněk 

 

 

Obr. 3.12 – detail sítě ejektoru 50 000 buněk 
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Obr. 3.13 – detail sítě ejektoru 50 000 buněk 

 

Síť byla tvořena se zhuštěním směrem k nejužšímu místu a je značně jemná 

z důvodu přesnosti výpočtů. Celkový počet buněk takto upravené sítě je 252 210. 

Z důvodu kontroly výpočtů jsem vytvořil ještě síť se 50 000 a 12 500 buňkami, tyto dvě 

sítě jsou značně hrubší. 

 3.6.2 Definice okrajových podmínek v Gambitu 

Okrajové stěny jsem definoval jako Wall (stěna), vyjímaje spodní stěny která musí 

být definována jako Axis (osa) kvůli osové symetrii trysky. Vzniklou plochu jsem 

definoval jako fluid. Vstup nalevo je definován jako Mass-Flow inlet (vstup pro 

hmotností průtok) a výstup vpravo jako Pressure outlet (tlakový výstup). 

  

 

Obr. 3.14 – Okrajové podmínky výpočtu 

 
3.7 Definice modelu a okrajové podmínky v programu Fluent 
 

Okrajové podmínky jsem definoval dle zadání firmy Visteon: 

Tlak na vstupu: 20bar 

Tlak na výstupu: 7.05bar 

Teplota na vstupu: 62°C 

Teplota na výstupu: 27°C 

Hmotnostní průtok: 0.04167kg·s-1 (150kg·h-1) 
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3.7.1 Volba viskózního modelu 

Pro účely 2D síťě jsem zvolil viskózní model k-ε RNG. Podle dostupné literatury, 

manuálu programu Fluent v6.3.26 i dle Reynoldsova čísla se jedná o vhodnou volbu 

k tomuto případu proudění – kavitace v prvku.  

  

Výpočet Reynoldsova čísla na vstupu do trysky  

21643
1015698.1

01.05.0
Re

7
=

⋅
⋅=⋅= −ν

dv
  => Rozvinuté turbulentní proudění 

3.7.2 Řešič – Models/Solver 

V řešiči jsem nechal vše tak, jak je v základu programu nastaveno, vyjma 

nastavení modelu na axisymetrický, je to z důvodu osové symetrie trysky a počítáme tak 

pouze polovinu sítě z důvodu úspory času. Řešič je založený na tlakové bázi, je třeba jej 

mít takto nastavený z důvodu fungování modelu směsi (mixture). Jedná se také o časově 

nezávislou úlohu, proto nastavíme jako stálou tedy steady. 

 

Model mixture – neboli směs. Tento model je pro kavitaci a jevy s ní spojené 

nejvhodnější, Eulerův model je vhodný pro účel výpočtu pouze malého množství 

kavitačních bublin a model „Volume of fluid“ je vhodný pro výpočet kapek deště a vodní 

hladiny. Výpočetní nastavení  modelu RNG ε−k   jsem nechal na standardní hodnotě. 

Number of phases – 2  První fáze chladivo R134a v kapalné formě a druhá jeho 

pára  

3.7.5  Interakce dvou fází - Phases 

V této nabídce se nadefinoval tlak nasycených par pro interakci fází na 705kPa, tj. tlak 

pro 27°C dle programu Cool-pack [5]. Obsah nekondenzujícího vzduchu 1.5⋅10-5 

3.7.6 Nabídka Operační podmínky - operating conditions 

Zvolil se výpočet s absolutním tlakem a tudíž se atmosferický tlak připočte k tlaku 

na vstupu a výstupu – výpočet lépe konverguje [6]. 
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3.7.8. Zkušební výpočet na síti 252 210buněk 

Jako první výpočet proběhla zkouška i s kavitací se standardním nastavením 

numerických parametrů (relaxační parametry apod.), ale neproběhla úspěšně a řešení 

divergovalo. Zde je pěkně vidět, že Fluent s tímto případem výpočtu (kavitace až přechod 

k páře = 1) má problémy. Až s nastavením relaxačních parametrů na velmi malé hodnoty 

hlavně u tlaku se výpočet dostal na hranici stability a začal postupně konvergovat. Je 

důležité také snížit relaxační parametr turbulentní kinetické energie pod hodnotu 0.1. 

Původně se kvůli rychlejší konvergenci nastavil parametr 0.8 a výsledek se nedal 

naprosto použít. V obvodu vznikaly tlakové špičky několik GigaPascal. 

 

 

Obr. 3.15 – Zobrazení tlakových špiček při špatném zadání relaxačních parametrů 

 

V černých místech na Obr. 3.15 je více než 50MPa (modrá místa 2MPa), graf 

vývoje tlaku v trysce můžeme vidět na Obr. 3.16. Rychlostní profil v dýze také nebyl 

schopen konvergence.  

 

Obr. 3.10 – Vyobrazení tlakových špiček v závislosti na vzdálenosti v ejektoru 

 

Po snížení relaxačních parametrů a  inicializaci se výpočet rozběhl správným směrem. 
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Pressure 0.03 Vaporization mass 0.1 

Density 0.1 Slip Velocity 0.01 

Body forces 1 Vapor 0.02 

Momentum 0.07 Turbulent kinetic energy 0.08 

Turbulent dissipation rate 0.08 

Turbulent viscosity 0.1 

Energy 0.1 

Tab. 3.11 – Nastavení snížených relaxačních parametrů 

 

Po proběhnutí zkušebního výpočtu jsem se rozhodl přejít k dalším výpočtům, kde se 

pokusíme výsledek zpřesnit. Výpočet nastínil, že nějaká část zkušebního výpočtu není 

zcela dobře nastavena. Relaxační parametry jsou už tak na velmi nízké hodnotě a další 

snižování by na stabilitu nemělo žádný vliv – není dobré mít relaxační parametry příliš 

nízko z důvodu možného nevyvinutí proudění v testovaném objektu   

 

4. Realizované výpočty 
 

První dva ze zkušebních výpočtů jsou testované pouze na vzduch (byla takto 

prověřena funkce Lavalovy dýzy při proudění vzduchu) a čtyři následující přímo pro 

chladivo R134a bez i s uvažováním kavitace. 

 

4.1 Výpočet se vzduchem 

4.1.1 - Výpočet se středně hrubou sítí, podzvukové proudění – 50 000buněk  

4.1.2 - Výpočet se středně hrubou sítí, nadzvukové proudění – 50 000buněk 

4.2 Výpočet chladivo R134a s hrubou sítí 

4.2.1 - Výpočet s hrubou sítí bez kavitace – 12 500buněk  

4.2.2 - Výpočet s hrubou sítí s kavitací – 12 500buněk  

4.3 - Výpočet chladivo R134a se středně hrubou sítí s kavitací – 50 000buněk 

4.4 – Výpočet pro chladivo R134a s jemnou sítí – 252 210buněk 
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4.1 Výpočet se vzduchem v dýze 50 000buněk – teplotní rozložení 
  

Začal jsem s pokusem, kdy uvnitř dýzy, která bude posléze určena pro proudění 

chladiva R134a, proudí vzduch, aby jsem zjistil, zda bude za prvním rozšířením (Obr. 

4.1) docházet k poklesu teploty, v tom případě by zde mohl být nižší tlak nasycených par 

v případě simulace R134a. Při prvním výpočtu jsem zvolil takové parametry, aby jsem 

dosáhl nerozvinutého nadzvukového proudění.  

 

Obr. 4.1 – Specifikace přisávacího místa 

4.1.1 – Nerozvinuté nadzvukové proudění 

Okrajové podmínky byly určeny z programu Fluent a postupně doladěny na požadované 

parametry nerozvinutého nadzvukového proudění. 

 
Okrajové podmínky 

Vstupní hmotnostní průtok 0.001kg·s-1 
Teplota na vstupu 452K 

Výstupní tlak 150000Pa 
Tab. 4.1 – Okrajové podmínky 

 
 

Pressure 0.2 Vaporization mass - 

Density 0.2 Slip Velocity - 

Body forces 0.2 Vapor - 

Momentum 0.2 Turbulent kinetic energy 0.2 

Turbulent dissipation rate 0.2 

Turbulent viscosity 0.2 

Energy 0.4 

Tab. 4.1a – Nastavení relaxačních parametrů 
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Při testování úlohy jsem zjistil, že pro vzduch v trysce nejlépe počítá metoda řešení 

Simple pressure-velocity coupling a Linear pressure. 

Pressure-velocity coupling Simple 

Pressure Linear 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.2 – Metody řešení výpočtu 

 

Na Obr. 4.1a je vidět provedený pokus, kdy v trysce proudí pouze vzduch. Jde o 

nerozvinuté nadzvukové proudění. Urychlení vzduchu přes rychlost Ma = 1 lze pozorovat 

pouze za prvním zúžením. 

 

 

Obr. 4.1a – Rychlostní profil v trysce – pouze vzduch, nerozvinuté nadzvukové proudění 
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Na obrázku 4.2 vidíme teplotní kontury vzniklé díky proudění v trysce. Pokles teploty 

kopíruje rychlostní profil, přičemž největší pokles je hned za vyústěním prvního zúžení. 

 

Obr. 4.2 – Teplotní kontury v trysce – pouze vzduch, nerozvinuté nadzvukové proudění 

 

Na obrázku 4.3 je vidět, že je zde pokles tlaku pod tlak, který je na konci dýzy. Dýza tedy 

pro tento typ proudění funguje tak, jak jsem zamýšlel. Dále zkusím provést test s 

rozvinutým nadzvukovým  prouděním vzduchu.  

 

Obr. 4.3 – Kontury tlaku v prvním rozšíření dýzy 
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4.1.2 – Nadzvukové proudění 

V případě nadzvukového proudění je vše jinak. Při druhém pokusu se definovaly 

takové parametry, aby bylo proudění nadkritické (nadzvukové) v celé trysce. Na konci 

jsem definoval expanzi do vakua a zvětšil hmotnostní průtok. Výsledkem jsou rázové 

vlny v trysce. 

 
 
Okrajové podmínky 

Vstupní hmotnostní průtok 0.02kg·s-1 
Teplota na vstupu 452K 

Výstupní tlak 0Pa 
Tab. 4.3 – Okrajové podmínky 

 

 

 

Pressure 0.2 Vaporization mass - 

Density 0.2 Slip Velocity - 

Body forces 0.2 Vapor - 

Momentum 0.2 Turbulent kinetic energy 0.2 

Turbulent dissipation rate 0.2 

Turbulent viscosity 0.2 

Energy 0.4 

Tab. 4.3a – Nastavení relaxačních parametrů 

 

 

 

I zde platí stejné výpočtové metody jako pro minulý model 

Pressure-velocity coupling Simple 

Pressure Linear 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.4 – Metody řešení výpočtu 

 

Na Obr. 4.4 je vidět rychlostní rozložení v trysce, je zde jasně vidět přítomnost rázových 

vln. Dýza správně funguje a urychluje proudění za zúžením nad rychlost zvuku. 
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Obr. 4.4 – Rychlostní kontury v trysce – nadzvukové proudění 

 

Na Obr. 4.5 lze vidět také rázové vlny kopírující rychlostní kontury. Stavová rovnice zde 

dobře funguje a model počítá i s těmito jevy. Po urychlení látky je vidět že se sníží teplota 

místy až na 50K. 

 

Obr. 4.5 – Teplotní kontury v trysce – nadzvukové proudění 
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Na obrázku 4.6 jsou vidět kontury tlaku. Je zde vidět,že tlak po prvním zúžení klesne a 

v tomto trendu nadále pokračuje ke konci trysky. 

 

Obr 4.6 – Kontury tlaku v dýze 

 

Testy se vzduchem dopadly dobře, dále se budu zabývat simulací s chladivem R134a 

 

4.2 Výpočet pro chladivo R134a s hrubou sítí - 12 500buněk 
  

Jako druhá síť se zvolila jednoduchá síť s 12 500 buňkami. Jedná se o méně 

precizně zhotovenou síť, avšak jak lze vidět z výsledků, řešení zkonvergovalo a mohlo by 

se blížit realitě popsané v kapitole 2.1 – za dýzou klesne tlak (změní se také skupenství na 

páru) a zvýší se rychlost. Zachová se zákon a zachování energie. Výpočet takto 

provedené sítě již trvá podstatně kratší dobu. Konvergence nastává již po 4500 iteracích 

s kavitací i bez ní. Doba výpočtu je také kratší, na stejném počítači se spočte 30 000 

iterací přibližně za 30 minut. Relaxační parametry zde mohou být vyšší než v předchozím 

případě a to od 0.1 do 0.51 
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4.2.1 – Výpočet bez kavitace – 12 500buněk 

Tento výpočet je na řešení poměrně jednoduchý, protože zde nepůsobí kavitace. 

Pro řešení se použily okrajové podmínky zadané firmou Visteon (kap. 3.7) a spustil se 

výpočet, který zkonvergoval po 4400 iteracích. Není zde zahrnut vliv kavitace ani teploty. 

Provedl jsem jej však z důvodu porovnání z firemními materiály z Visteonu. Shoda je 

takřka identická. 

 

Okrajové podmínky jsou použity z kapitoly 3.7 

Tlak na vstupu: 20bar 

Tlak na výstupu: 7.05bar 

Teplota na vstupu: 62°C 

Teplota na výstupu: 27°C 

Hmotnostní průtok: 0.04167kg·s-1 (150kg·h-1) 

 

Teplotu jsem pro celou trysku ponechal na 27°C, jelikož je zde hustota definována jako 

konstanta a tudíž se teplota nemá jak měnit. 

Nastavení relaxačních parametrů 

Pressure 0.1 Turbulent kinetic energy 0.3 

Density 0.41 Turbulent dissipation rate 0.3 

Body forces 1 Turbulent viscosity 0.3 

Momentum 0.1 Energy 0.9 

Tab. 4.5 – Nastavení snížených relaxačních parametrů 

 

 

Pressure-velocity coupling PISO 

Pressure Standart 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.6 – Metody řešení výpočtu 
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Není zde však zahrnut vliv kavitace ani teploty. Provedl jsem jej však z důvodu 

porovnání z firemními materiály z Visteonu. Shoda je takřka identická. Na Obr. 4.7 

vidíme vypočtenou rychlost v trysce. V nejrychlejším místě je 51.5 m/s 

 

Obr. 4.7 – Rychlostní profil v trysce 12 500buněk, bez kavitace 

 

A pro porovnání, rychlostní kontury z Visteonu (Obr. 4.8). Zde je však rychlost 72 m/s 

jelikož zde byl vstupní tlak 25bar. Kontury se však shodují. 

 

Obr. 4.8 – Rychlostní kontury v trysce [4] 
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Další jsou kontury tlaku v trysce (Obr. 4.9). Je zde vidět velký pokles v prvním rozšíření, 

kde tlak klesá až k hodnotám 3.2bar a poté opět stoupá na výstupní tlak 7.05bar. 

Rozložením tlaku se podobají výpočtu se vzduchem s nerozvinutým nadzvukovým 

prouděním. 

 

 

 

Obr. 4.9 - Tlakový profil v trysce 12 500 buněk, bez kavitace 

 

 

Tlakové poměry v trysce (Graf 4.1) jsou ideální, jelikož by se poklesu tlaku v difuzoru 

dalo použít k přisávání třetí fáze pod daleko menším tlakem než kdyby se přisávala na 

konci nebo dokonce na začátku potrubí. Podtlak oproti výstupu zde činí 3.85 bar. Teplota 

je zde nastavena na konstantní hodnotu 27°C. Pro tento tlak a teplotu by zde již měla 

vzniknout kavitace. Toto bude demonstrováno v kapitole 4.2.2 
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4.2.2 – Výpočet s kavitací – 12 500buněk 

U tohoto modelu výpočtu se zvolila již možnost zapnutí vícefázového proudění 

(multiphase model) a to model mixture, jelikož jako jediný umožňuje zapnout kavitaci se 

kterou budu počítat. V této variantě je nastaveno omezení výpočtu na konstantní tlak 

nasycených par – není tudíž závislý na teplotě. Tlak nasycených par je zde 705000Pa. 

Okrajové podmínky jsou uvedeny viz. kapitola 4.2.1. 

 

Pressure 0.3 Vaporization mass 0.3 

Density 0.51 Slip Velocity - 

Body forces 1 Vapor 0.3 

Momentum 0.3 Turbulent kinetic energy 0.3 

Turbulent dissipation rate 0.3 

Turbulent viscosity 0.3 

Energy 0.4 

Tab. 4.7 – Nastavení relaxačních parametrů 

 

 

Metody pro výpočet (Tab. 4.2.5) byly zvoleny na PISO a Standart, při jiných nebyl 

výpočet možný a nebo byl nestabilní. 
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Pressure-velocity coupling PISO 

Pressure Standart 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.8 – Metody řešení výpočtu 

 

 

Dle kontur rychlosti na Obr. 4.10 je vidět, že po zapnutí kavitace se prostor s rychlostí 

okolo 51.5 m/s značně zvětšil a převládá až do konce trysky. Je to způsobeno kavitací. 

Právě v prostoru se zvýšenou rychlostí se vytváří pára a ta má díky menší hustotě a 

zachování rovnice kontinuity větší rychlost, aby se zachoval hmotnostní průtok v celé 

trysce. 

 

 

 

Obr. 4.10 - Rychlostní kontury v trysce 12 500 buněk, s kavitací 

 

 

Na obrázku 4.11 je vidět oblast páry a kapaliny. Do difuzoru vstupuje kapalina, ale po 

průchodu difuzorem a náhlému snížení tlaku se kapalina mění na páru, která postupně 

dojde až ke konci dýzy.  
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Obr. 4.11 – Kontury hustoty v trysce - 12 500 buněk s kavitací 

 

Na obrázku 4.12 je vidět, že tlak je díky tlaku nasycených par konstantní na hodnotě 

705kPa v celé části za zúžením. Tlakový spád jako u modelu bez kavitace není možný. 

 

Obr. 4.12 – Kontury tlaku v trysce - 12 500buněk s kavitací 

 

Na Grafu 4.2 je vidět, že předpoklady s přisáváním jsou zde méně optimistické a podtlak 

zde díky tlaku nasycených par není a dosáhne se pouze tlaku nasycených par 7.05 baru. 
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4.2 – Graf vývoje tlaku v dýze – 12 500 buněk s kavitací 

 

4.3 – Výpočet se středně složitou sítí 50 000buněk 
  

Tato síť se vytvořila adaptací druhé úrovně sítě s 12 500 buňkami. Tato síť se jeví 

jako druhá nejvíce použitelná, residuály zde hůře konvergují a je potřeba použít menších 

relaxačních parametrů. Konvergence řešení nastává po 8000 iteracích a je tudíž méně 

stabilní než řešení se sítí s 12 500 buňkami. 

 

Pressure 0.2 Vaporization mass 0.3 

Density 0.41 Slip Velocity - 

Body forces 1 Vapor 0.2 

Momentum 0.3 Turbulent kinetic energy 0.3 

Turbulent dissipation rate 0.3 

Turbulent viscosity 0.3 

Energy 1 

Tab. 4.9 – Nastavení relaxačních parametrů 

 

Pro konvergenci byla po testovacích výpočtech nastavena metoda PISO pro vazbu 

rychlosti a tlaku a pro výpočet tlaku Standart. 
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Pressure-velocity coupling PISO 

Pressure Standart 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.10 – Metody řešení výpočtu 

 

 

Kontury rychlosti na Obr. 4.13 jsou shodné s řešením s 12 500buňkami, i když výpočet 

byl proveden pro 4x větší množství buněk. 

 

 

Obr. 4.13 – Kontury rychlosti v trysce – 50 000 buněk 

 

Kontury hustoty směsi v trysce na Obr. 4.14 se shoduje s předchozím řešením s tím 

rozdílem, že u tohoto řešení byla konvergence pomalejší avšak toto řešení je přesnější 

z důvodu vyššího počtu buněk. 
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Obr. 4.14 - Kontury hustoty v trysce – 50 000buněk 

 

Graf vývoje tlaku (Graf 4.3) v dýze je také téměř shodný s řešením s 12 500 buňkami. 

Řešení tedy není zatíženo chybou špatné volby sítě. Domnívám se, že v modelu směsi 

nefungují korektně tepelné změny, které by měly nastat vlivem změny fáze – tzv. latentní 

teplo.  

 

 

Graf 4.3 – Graf vývoje tlaku v dýze – 50 000buněk 
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4.4 Výpočet s jemnou sítí - 252 210buněk 
 

První síť, co byla vytvořena, měla 252 210 buněk. Přestože se jedná o velmi dobře 

provedenou síť, tak výsledky velmi špatně konvergují. Relaxační parametry musí být 

nastaveny na velmi malou hodnotu 0.05-0.2, od tohoto faktu se odvíjí i rychlost výpočtu, 

kdy i při výpočtu na čtyřjádrovém procesoru na taktu 3.15GHz trvá 10 000 iterací okolo 3 

hodin. Částečný výsledek byl přitom vidět až při 48 500 iteracích. Navíc se zde počítá 

velice špatně druhá fáze – pára se nechce rozptýlit do většího prostoru a zůstává 

v několika buňkách. Je to pravděpodobně chyba zaokrouhlování v jednotlivých buňkách ( 

v každé buňce se číslo zakrouhlí na šestnácté desetinné místo) a jelikož je zde již velké 

množství buněk tak se výpočet rozběhne špatným směrem. 

 

Okrajové podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.7. 

 

Nastavení relaxačních parametrů 

Pressure 0.03 Vaporization mass 0.1 

Density 0.1 Slip Velocity 0.01 

Body forces 1 Vapor 0.02 

Momentum 0.07 Turbulent kinetic energy 0.08 

Turbulent dissipation rate 0.08 

Turbulent viscosity 0.1 

Energy 0.1 

Tab. 4.11 – Nastavení relaxačních parametrů 

 

Řešící metody 

Pressure-velocity coupling Simple 

Pressure Standart 

Density, Momentum, Vapor, Turbulent kinetic 

energy, Turbulent dissipation rate, Energy 

 

First order upwind 

Tab. 4.12 – Metody řešení výpočtu 

 

Jak je vidět na obrázku 4.15, tak rychlostní kontury se zde zcela nevyvinuly ani po 48 500 

iteracích, je zde dobře vidět rychlostní kužel, avšak po druhém rozšíření zde dochází 

dokonce ke zpětnému proudění. 
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Obr. 4.15 – Rychlostní kontury v trysce 252 210buněk s kavitací 

 

Na obrázku 4.16 lze pozorovat kontury hustoty. Při tomto počtu buněk není Fluent 

schopen adekvátně vytvořit oblast s párou viz. Příloha XIX. Pravděpodobně se jedná o 

numerickou chybu, způsobenou přílišným množstvím buněk a také chybu zaokrouhlení. 

 

Obr. 4.16 - Kontury hustoty v trysce 252 210buněk s kavitací 

 

Jak je vidět další zvyšování počtu buněk nevede ke zpřesnění výpočtu, ale pouze 

k obtížnějšímu výpočtu který špatně konverguje a neodpovídá předchozím modelům. 
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4.5 Vzájemné srovnání výpočtů 
 

Po všech výpočtech udávám tabulku se srovnáním jednotlivých řešení. Jak lze 

vidět z grafu 4.4 tak řešení s 12 500 a 50 000 buňkami se liší jen minimálně a to na 

vstupu do ejektoru, kde řešení s 50 000 buňkami má vyšší tlak. Naproti tomu řešení 

s 252 210 buňkami má rozbité tlakové kontury v oblasti za prvním rozšířením a na 

výstupu. Řešení bez kavitace ukazuje, že kdyby nebyl tlak nasycených par na vysoké 

hodnotě 705 000Pa, tak by zde byla rezerva pro přisávání třetí fáze. Výpočet se však 

může lišit od reality díky tomu, že se nepovedla vytvořit závislost tlaku nasycených par 

na teplotě, to může řešení dále ovlivnit. 

 

Graf 4.4 – Porovnání tlakového profilu jednotlivých řešení 
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Dle vyhodnocení na grafu vidíme, že pro stávající geometrii je sice možné 

přisávání, ale pouze v tom případě, že zdroj tlaku který bude přisávanou látku kontrolovat 

bude pracovat s tlakem vyšším než je tlak nasycených par tj. 705 000Pa. Geometrie 

trysky by se měla upravit, dle obrázku 4.17, protože v modře vyznačených místech je 

rychlost látky R134a nulová z důvodu odtržení od stěny. 

 

Obr. 4.17 – Návrh změny geometrie trysky 

 

Na grafu 4.5 vidíme závislost rychlosti výpočtu na počtu buněk. Je zde jasně vidět 

že při tomto typu úlohy se jasně vyplatí udělat jednoduchou i když hrubou síť a na ní 

posléze testovat zadání. Je také rozdíl mezi časem 1 iterace u 252 210buněk a iterace u 

12 500 buněk. Je přímo úměrná počtu buněk, u 252 210 buněk je to ~1.5s a u 12 500 

buněk ~0.05s. 

 

Graf 4.5 – Závislost rychlosti výpočtu na počtu buněk 
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5. Závěr 
 

Během zpracování úlohy se zjistilo, že počítání kavitace v programu Fluent v6.3.26 je 

velice nestabilní. Bylo provedeno kolem 700 výpočtů, avšak jen malý zlomek byl 

použitelný. Nejdříve se začalo rovnou s 252 000 buňkami. To byla chyba, protože takto 

založený výpočet není absolutně stabilní ani s postupem, na který jsem posléze přišel. 

Tato chyba je způsobena přílišným počtem buněk v modelu, je zde patrné že zjemňování 

sítě nad určitou hranici výpočet spíše komplikuje. Pára se zde tvořila pouze v malých 

oblastech a výsledky neodpovídaly teorii o trysce, viz bod 4.1.1. Poté se testovala síť 

s 12 500 a 50 000 buňkami. Zde se již po vyladění dostaly dobré výsledky, které by 

mohly odpovídat realitě jak hustotou, tak i rychlostí a tlakovými poměry s rychlejší 

konvergencí a přijatelnou přesností na straně 12 500 buněk. Je důležité říct, že nejvíce 

času zabralo nastavení úlohy a její odladění. Bohužel simulace závislosti tlaku 

nasycených par na teplotě se provést nepodařila. Když se nadefinovala závislost tlaku 

nasycených par do modelu proudění, tak se vyskytly dvě varianty řešení. První byla 

divergence a druhá přerovnání teploty 337K až na konec trysky tudíž byla konstantní po 

celém průřezu. Podařila se simulace teploty, tak jak by mohla odpovídat, avšak v modelu, 

kde nebyla dána teplotní závislost, po četných pokusech zapnout teplotní závislost, ať už 

v při inicializaci nebo při pokročilém výpočtu došlo téměř okamžitě k divergenci. Provedl 

jsem pokus se vzduchem, aby jsem zjistil zda je tryska správně navržena a teplota 

opravdu klesá. Byly provedeny 2 pokusy, pokus s podzvukovým prouděním a 

s nadzvukovým prouděním. Po dokončení obou pokusů byly vyhodnoceny výsledky. 

Došel jsem k názoru, že pro účel proudění kapaliny s kavitací, ke kterému byla tryska 

navrhnuta, se zdá její geometrie nevhodná. V řešení diplomové práce nebyla realizována 

zkouška v komplexní geometrii tzn. 3D, jelikož se v modelu neprokázala sací schopnost 

v požadovaném místě. Jako další postup navrhuji upravit tvar prvního rozšíření geometrie 

trysky dle profilu rychlosti a provést další výpočet i s přisáváním polyalyglykolového 

oleje. Dále doporučuji prověření modelu diskrétní fáze, který by mohl umět výpočet 

s latentním teplem. Je však obsažen až ve verzi programu Fluent 12.0.7. 
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Příloha XIV. Graf vývoje teploty v trysce pro nadkritické proudění vzduchu 

Příloha XV. Graf vývoje tlaku v trysce pro nadkritické proudění vzduchu 

Příloha XVI. Graf vývoje páry v trysce pro 12 500buněk 

Příloha XVII. Graf vývoje páry v trysce pro 50 000buněk 

Příloha XIX. Graf vývoje páry v trysce pro 252 210buněk 

Příloha XX. Výpis nastavení programu pro 50 000buněk 
 


