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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístění topných prvků na ohřívák páry 

za účelem vyžíhání závěrného svaru. Úvodní část popisuje matematické modelování 

tepelných procesů. První a druhá část je věnována popisu tepelných úloh a metodám 

jejich řešení. V další části je popsán program COMSOL Multiphysics a příklady jeho 

využití. Pátá kapitola seznamuje s firmou Svarservis s r. o. Následující část práce je 

zaměřena na výpočet výkonu topného prvku. V části sedm je ukázán postup zadávání 

okrajových podmínek a materiálových vlastnosti. V poslední kapitole je úloha řešena a 

výsledky porovnány se skutečností. 

Abstract 

The thesis deals with the proposal of location of heating elements for annealing 

the last weld. The introduction part describes mathematical modeling of heat processes. 

The first and the second part describes thermal problems and methods of mathematical 

modelling and their solutions. In the next part is about of program COMSOL 

Multiphysics and his examples of utilization. Chapter five acquaints with company 

Svarservis s r. o. The following part of the thesis is focused to calculate heating power 

of heating element. In the part seven is shown procedure of setting of boundaries 

conditions and material properties. In the last chapter is solved the problem and 

compared with real values. 
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1 Úvod 

Řešení tepelných procesů ve sloţitých systémech zahrnuje dvě základní fáze. První 

představuje teoretickou analýzu problému a druhá modelování. K analýze patří vymezení 

tepelného systému a procesu, formulace tepelné úlohy a matematického modelu. Tato část 

má základní význam pro řešení. Modelování zahrnuje volbu simulační metody a modelu. 

Klíčovým, ale často opomíjeným hlediskem v modelování je nalezení optimálního 

poměru mezi zjednodušením modelu a jeho poţadovanou věrohodností. Přitom 

věrohodnost lze chápat jako přesnost modelu oproti dílu, zahrnující v sobě mimo jiné 

přesnost matematického a simulačního modelu. Nebezpečí odtrţení modelování od 

skutečnosti narůstá s tím, čím „abstraktnější“ simulační model se pouţije. Tak se můţe stát 

i nejpřesněji pracující počítačový model můţe být ve vztahu k reálnému objektu nejméně 

věrohodný. Jiţ matematický model, zahrnující vedle základní rovnice i okrajové i 

počáteční podmínky, je u sloţitějších technických úloh jen přibliţným vyjádřením 

skutečného procesu. Právě v zadávání okrajových podmínek a tepelně fyzikálních 

parametrů systému jsou obvykle nejslabší místa řešení, zčásti pramenící z přetrvávajícího 

nedostatku spolehlivých údajů. Proto nejvyšší věrohodnost má přímý experiment na díle 

představujícím přirozený model nebo na jeho fyzikálním modelu. Avšak časová náročnost 

a vysoké finanční náklady na jedné straně a narůstající dostupnost výkonné výpočetní 

techniky na straně druhé mají v tomto případě za následek stále širší uplatňování 

počítačových modelů. Přirozený nebo fyzikální model se pouţívá obvykle pro experiment 

zásadního významu, přičemţ často potom slouţí jako etalon ověřující výsledky většinou 

rozsáhlejšího počítačového modelování. 

Práce se zabývá numerickými simulacemi s cílem navrhnout rozmístění topných 

prvků tak, aby bylo moţno vyţíhat svar mezi trubkovnici a dnem vysokotlakého ohříváku 

páry, přičemţ musí být dodrţeno ţíhací pásmo a předepsaný reţim tepelného zpracování, 

čímţ se docílí, ţe svar a jeho okolí získají jemnou a stejnoměrnou strukturu, zbavenou 

pnutí [1].  

Pro relevantní výstupy ze simulace je nutné stanovit okrajové podmínky, mezi něţ 

patří změření a ověření výkonu topného prvku, zjištění součinitele přestupu tepla 

z materiálu do okolí, z izolace do okolí a procento výkonu topného prvku, které skutečně 

bude odevzdáváno materiálu. V neposlední řadě pak nakreslit model ohříváku a v závěru 

navrhnout umístění topných prvků. 
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2 Tepelné úlohy 

Tepelné úlohy jsou jednou z nejvýznamnějších skupin fyzikálních úloh, která 

vystupuje v různých oborech technických i netechnických. Rozdílnost tepelných úloh je 

dána fyzikálním charakterem procesu a jeho matematickým modelem a dále postupem 

řešení. Ujasněnost těchto dvou základních hledisek při řešení zejména sloţitých tepelných 

problémů je nutným předpokladem pro formulaci tepelné úlohy, volbou vhodné metody a 

prostředku řešení.  

2.1 Stacionární a nestacionární teplotní pole 
Jednosměrné stacionární teplotní pole je závislé pouze na jedné souřadnici. 

U vícesměnného stacionárního vedení tepla je stanovení teplotního pole, které je 

funkcí dvou nebo tří souřadnic, náročnější, neboť se musí řešit parciální diferenciální 

rovnice 2. řádu. V praxi se pouţívá analytické řešení (např. separace proměnných) jen u 

úloh s jednoduchými podmínkami jednoznačnosti. Ve sloţitějších případech je analytické 

řešení velmi těţkopádné a často dokonce nemoţné. Většina dvourozměrných a 

trojrozměrných problémů se řeší numerickými metodami (metoda konečných prvků, 

metoda konečných objemů, metoda konečných diferencí, apod.) s vyuţitím výkonných 

počítačů a moderních softwarů. 

Řada procesů v oblasti sdílení tepla vedením má nestacionární charakter, coţ 

znamená, ţe teplotní pole v tělese je závislé nejen na souřadnicích, ale i na čase. Konkrétní 

tvar teplotní funkce určují, obdobně jako u stacionárních úloh, příslušné podmínky 

jednoznačnosti. 

Všeobecně platí, ţe řešení nestacionárních úloh je sloţitější, neţ řešení případů 

stacionárních. Další proměnná čas způsobuje, ţe i nejjednodušší procesy jednosměrného 

nestacionárního vedení tepla jsou popsány parciální diferenciální rovnicí, zatímco u 

jednosměrné stacionární úlohy jde o obyčejnou diferenciální rovnici.  

2.2 Přímé úlohy 
Při řešení se hledá vnitřní reakce systému na vnější podnět (okrajovou podmínku) a 

počáteční stav (počáteční podmínku) při daných parametrech (tvar oblasti, fyzikální 

parametry, vnitřní zdroje, pohyb hranice nebo zdroje) a známý matematický popis. 

Výsledkem řešení je určení teploty nebo přímo teplotního pole. Přímé úlohy je moţno dělit 

dle různých hledisek, například na lineární a nelineární, stacionární a nestacionární, 
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s jednoduchými, sloţitými, nebo sloţenými okrajovými podmínkami, na úlohy s pohybem 

hranice, se změnou fáze, s vnitřními zdroji apod. 

2.3 Nepřímé úlohy 
Jsou obráceným případem úloh přímých, proto se jim také říká úlohy obrácené 

nebo zpětné. Pro předem známé nebo poţadované vnitřní chování systému, vyjádřené 

známou závisle proměnnou v systému, se hledá odpovídající vnější působení, počáteční 

stav, tvar nebo parametry. Nepřímé úlohy se dají shrnout do tří základních skupin. 

U okrajové nepřímé úlohy se hledá okrajová podmínka, například teplota, tepelný tok 

nebo součinitel přestupu tepla. Hledají-li se počáteční podmínky, úloha je nazývaná jako 

počáteční nepřímá úloha.  Za parametrickou nepřímou úlohu se povaţují úlohy, při 

kterých jsou neznámé tepelně fyzikální parametry systému, například součinitel tepelné 

vodivosti, součinitel teplotní vodivosti nebo tepelná kapacita materiálu. Nepřímé úlohy lze 

dále dělit podobně jako úlohy přímé.   

2.4 Identifikační úlohy 
Experimentálně se hledá (nebo zpřesňuje) matematický model systému, tedy 

základní rovnice nebo příslušné rovnice pro okrajové a počáteční podmínky. Zjišťuje se 

v podstatě přenos zkoumaného systému. Při řešení se hledají odezvy systému na vnější 

podněty, aniţ by bylo známo vnitřní chování systému. Zpětnou transformací lze pak 

v případě lineárních systémů přejít z naměřeného přenosu k základnímu matematickému 

modelu nebo k jeho zpřesnění. Identifikační úlohy se také dají nazvat induktivní.  

2.5 Optimalizační úlohy 
Uvedené úlohy přímé, nepřímé a identifikační se zabývaly chováním systému a 

jeho modelem. Optimalizační úlohy si kladou za cíl optimalizovat chování systému podle 

zadaného kritéria, tedy řídit proces v něm probíhající tak, aby byly splněny podmínky 

jednoznačnosti procesu při zadaných omezujících podmínkách. Protoţe chování systému 

lze ovlivňovat především řízením okrajových či počátečních podmínek nebo jeho 

parametrů, mají optimalizační úlohy úzký vztah k úlohám nepřímým. Omezující podmínka 

je dána charakterem řešené úlohy. Například při optimálně řízeném ohřevu to můţe být 

maximální přípustná teplota, rychlost ohřevu, teplotní gradient, tepelné napětí, deformace 

apod. 
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3 Metody řešení tepelných úloh 

Metody pouţívané k řešení úloh vedení tepla v systémech s rozloţenými parametry 

lze rozdělit na analytické, numerické a experimentální. V podstatě kaţdá z těchto metod 

můţe být dále deterministická nebo stochastická. 

3.1 Analytické metody 
Analytické metody umoţňují získat řešení tepelné úlohy ve tvaru matematického 

výrazu pro teplotu jako funkci prostorových souřadnic nebo času. Řešení musí odpovídat 

určité rovnici a podmínkám jednoznačnosti. Ve většině technických tepelných úloh je 

obvykle nutno zjednodušit matematický model tepelného procesu tak, aby úloha byla 

řešitelná. Správně určit stupeň zjednodušení matematického modelu při zachování jeho 

věrohodnosti je stěţejním problémem při pouţívání analytických, ale zčásti i jiných metod. 

Analytické metody lze rozdělit na přesné a přibliţné. Z hlediska přesnosti řešení 

jsou však i přesné metody v podstatě přibliţné. Vyplývá to z toho, ţe kaţdý model je vţdy 

jen přibliţným vyjádřením skutečnosti na díle. Například zadání okrajových podmínek, 

počátečních podmínek a parametrů systému nikdy zcela přesně neodpovídá skutečným 

poměrům u zkoumaného objektu. Mezi klasické analytické metody patří metoda 

separace proměnných, nazývaná také Fourierovou metodou, jeţ má i další četné 

modifikace. Dále sem patří také metoda Greenových funkcí a metoda tepelných 

potenciálů. Další skupinu analytických metod tvoří metody integrálních transformací, 

zaloţené na principu matematické transformace proměnných.  

  Variační metody jsou na rozdíl od předchozích vhodné i pro přibliţné řešení úloh 

nelineárního vedení tepla. Princip spočívá v tom, ţe se místo řešení diferenciálního 

matematického modelu fyzikálního pole, a tedy i teplotního, řeší variační úloha o extrému 

některého funkcionálu v integrálním tvaru, charakterizující daný proces. Obvykle jde o 

minimum funkcionálu energie. Nejvýznamnější metody jsou Ritzova, Kantorovičova a 

Biotova metoda.   

Algebro-logické metody jsou vhodné zejména pro řešení prostorových tvarově 

sloţitých tepelných úloh ustálených i neustálených. Další analytické metody převádějí 

úlohy s okrajovými podmínkami na jiné typy rovnic a úloh. 
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3.2 Numerické metody 
Numerické metody, jejichţ podstata záleţí v diskretizaci proměnných, mají značné 

potenciální moţnosti uplatnění v podmínkách prudce se rozvíjejícího počítačového 

modelování. Je tomu tak zejména proto, ţe je pro ně typická opakovatelnost jednoduchých 

algebraických operací určitého typu, coţ odpovídá operačním vlastnostem číslicových 

počítačů. Numerické metody umoţňují získat řešení tepelné úlohy v konečném počtu 

diskrétních míst (uzlů) zvolené diferenční sítě nebo sítě konečných prvků, a to v celé 

oblasti či v její povrchové části. Podle toho se numerické metody rozdělují na metody 

konečných diferencí, metody konečných prvků a metoda konečných objemů..  

3.3 Matematické modely v simulačních programech 
Základem vědeckotechnických výpočtů pro potřebu technického rozvoje jsou řešení 

známých diferenciálních rovnic matematické fyziky. Výpočtové postupy před nástupem 

počítačů pouţívaly často velmi zjednodušujících předpokladů, výsledky analytického 

řešení proveditelných jen pro geometricky jednoduché oblasti a zvláštní případy 

okrajových podmínek, příhodných pro výpočet. Rozvoj výpočetní techniky umoţnil 

zavedení novodobých výpočetních metod, způsobilých k řešení úloh v prakticky libovolně 

utvářených geometrických oblastech a při okrajových podmínkách běţně se vyskytující v 

technické praxi. Největší význam mezi přibliţnými numerickými metodami získala metoda 

konečných prvků, která se brzy prosadila jak při řešení úloh z oblasti pruţnosti a pevnosti, 

tak i z oblasti teplotních polí a obecně potenciálních úloh stacionárních i nestacionárních 

3.3.1 Metoda konečných diferencí - FDM 
Metoda sítí (finite differences metod) je vhodná pro mnohé aplikace, kde je 

vyuţito její vhodnosti při aproximaci řešení spojených s teplotním přenosem. Pro pouţití 

této metody nepochybně mluví dva důleţité argumenty. Prvním z nich je jednoduchost při 

programování a numerické realizaci a druhým důvodem je relativní jednoduchost 

v nelineárních matematických modelech. Mezi vady této metody však patří problém s 

aproximací okrajových podmínek na jednotlivých částech hranic, které nejsou vhodně 

pouţitelné na rozdílně husté sítě, zhoršení přesnosti aproximovaného řešení pro síť s 

různým odstupem uzlů a konečně, nezbytnost relativně hustého časového kroku.  

Kaţdá geometrie musí být pro potřeby výpočtů rozdělena na síť. Prostorová (geometrická) 

síť je tvořena skupinou samostatných bodů v určité oblasti. Síť zobrazena na obr. 1 je 

dvourozměrová (2D) obdélníková síť s kladným souřadnicovým systémem. 
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Obr. č. 1   Obdélníková síť 

 V jiných případech bude vhodnější pouţít válcovou, kulovou, kosoúhlou nebo 

toroidní síť anebo komponenty těchto sítí. Kaţdá síť je tvořena uzly, které rozdělujeme na 

vnitřní a hraniční uzly. Na obr. 2 jsou znázorněny hvězdice s 5, 7 a 9 - ti bodovým 

počátkem. V teplotním výpočtu jsou obvykle pouţívány 5 - ti bodové hvězdice. Výchozím 

bodem metody FDM je časově závislé rozdělení teploty v materiálu, jeţ je popsáno 

diferenciálními rovnicemi. Ty však mohou být analyticky řešené jen pro kouli nebo 

nekonečnou plochu. Všechny ostatní tělesa lze řešit jenom na základě podobností. Pomocí 

této diferenční metody se úloha převede dle diferenciálního operátoru, (nejčastěji pomocí 

Taylorova rozvoje), na diferenciální rovnice, podle níţ se různá tělesa mohou řešit za 

určitých omezení - okrajové podmínky pro řešení diferenciálních rovnic. Tohoto postupu je 

vyuţito v simulačních programech. 

 

Obr. č. 2   Hvězdice uzlů v odlišných sítích 

3.3.2 Metoda konečných objemů - FEM 
Metoda konečných (někdy téţ kontrolních) objemů (finite volume metod) 

navazuje historicky i technicky na metodu sítí. Vyšetřovaná oblast se rozdělí na elementy 

(kontrolní objemy, obdélníky, šestistěny apod.) tak, aby v kaţdém elementu byl právě 

jeden uzel. Jemu odpovídající funkce je rovna jedné právě jen v tomto elementu, všude 
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jinde je nulová. Metoda konečných objemů tedy pouţívá nespojité, po částech konstantní 

váhové funkce. 

FEM je zvláštní variantou FDM, která je pouţívána při výpočtech teplotního a 

látkového přenosu. V numerických aplikacích se pomocí ní řeší i velmi komplikované 

úlohy a to s vysokou kvalitou výsledku, které byly následně potvrzeny experimentálními 

metodami. Kromě toho lze dokázat, ţe pro typické tvary upravených objemů (obdélník, 

válec, koule atd.) leţí energetická rovnováha v totoţných vztazích, jak u metody FEM, tak 

u FDM. Řeší-li se přenosové jevy spojené s teplotním polem, prvně se provede rozdělení 

oblasti na elementární objemy, jak je zobrazeno na obr. 3. Předpokládáme-li teplotní pole 

včetně vnitřního zdroje tepla, které je soustředěno do uzlů, zatímco teplotní odpory jsou 

soustředěny v oblastech spojených uzly sítě. FEM transformuje dosti různorodé technické 

úlohy, jako například model makroskopické segregace či určení smrštění a vznik dutin v 

odlitcích. 

 
Obr. č. 3   Dělení oblastí v FEM 

            
Obr. č. 4    Dělení oblasti v BEM 

3.3.3 Metoda hraničních prvků - BEM 
Princip metody hraničních prvků (boundary element method) je zaloţen na dvojí 

aplikaci Greenovy věty, která přenáší všechny první i druhé derivace z řešení na váhové 

funkce, které pak musí být hladší neţ váhové funkce pouţité u předchozích variant. 

 Metoda okrajových elementů je novější metodou pro řešení okrajových 

počátečních problémů. Typické pouţití BEM, je ve spojení s teplotní teorii slévárenských 

procesů, neboť nám více vyhovuje počáteční tvar energetické rovnice (předpokládáme-li, 

ţe termofyzikální parametry kovu mohou být pojaty jako konstanty). Objekt je v takovém 

případě rozdělen na trojúhelníkové oblasti, jak je vidět na obr. 4. 
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3.3.4 Metoda konečných prvků - FEM 
Metoda konečných prvků (finite element metod) představuje moderní, vysoce 

efektivní numerickou metodu pro řešení technických a vědeckých úloh. V současnosti je 

povaţována za jednu z nejúčinnějších přibliţných metod pro řešení problémů popsaných 

diferenciálními rovnicemi. Metodu konečných prvků navrhl v roce 1943 Richard Courant, 

americký matematik německého původu. Zhruba o deset let později byla znovu objevena 

americkými inţenýry při provádění pevnostních výpočtů leteckých konstrukcí. 

Systematické teoretické studium FEM začalo aţ v šedesátých letech. V roce 1968 dokázal 

jako první konvergenci FEM brněnský profesor Miloš Zlámal (1924 - 1997). 

Základní myšlenkou metody je, ţe se nejprve trianguluje vyšetřované těleso, tj. rozdělí se 

na konečný počet jednotlivých oblastí, coţ jsou pro rovinnou úlohu většinou trojúhelníky 

či čtyřúhelníky a pro prostorové úlohy čtyřstěny, pětistěny, kvádry a podobně. Poté se 

minimalizuje odpovídající potenciální energie na mnoţině spojitých a po částech 

polynomických funkcí nad jiţ vytvořenou triangulací. Vhodnou volbou bázových funkcí 

lze tuto úlohu převést na řešení soustavy lineárních (popř. nelineárních) algebraických 

rovnic, jejíţ matice je řídká, tj. obsahuje většinou nulové prvky.  Řídkost matice sniţuje 

nároky na paměť počítače a počet prováděných aritmetických operací. To nám jiţ v 

současnosti umoţňuje řešit obrovské soustavy aţ o miliónech rovnic a milionech 

neznámých na počítačích, které pracují s paralelními výpočty. Pokud je úloha nelineární, 

její řešení se většinou převádí na posloupnost lineárních rovnic. Hlavní výhodou FEM je, 

ţe umoţňuje dokonale aproximovat vyšetřované těleso a ţe celý výpočtový proces lze na 

počítačích zautomatizovat:  

 Interpolace vstupních dat 

 Generování triangulí (trojúhelníkových prvků) 

 Sestavení soustavy algebraických rovnic 

 Vyřešení soustavy algebraických rovnic 

 Vyhlazení numerického řešení 

 Aposteriorní odhady chyby 

 Grafické znázornění výsledků 

Zjemňování sítě probíhá buď interaktivně, kdy si uţivatel sám volí oblasti, kde chce 

získat lepší aproximaci řešení, nebo adaptivně (tj. bez zásahu člověka). V tomto druhém 

případě počítač sám vyhodnocuje velikost chyby na jednotlivých prvcích, které pak 
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případně dále rozděluje. Příslušná výstupní data jsou pak ve formě izolinií, různě 

obarvených, stínovaných či vyšrafovaných ploch. 

Metoda konečných prvků (nebo také elementů) je nejpopulárnější metodou 

pouţívanou pro numerické modelování okrajových a počátečních podmínek, jak v oblasti 

mechaniky, tak i pro přenosové jevy tepla. Vývoj směrem k osobním počítačům a CAD 

systémům ještě zvýšil význam této metody, která je dnes začleňována do CAD systémů a 

tvoří jeden ze základních bloků moderního počítačového navrhování. 

Značná pozornost je v současnosti věnována rozvoji nového směru v metodě konečných 

prvků, pro který se vţil anglický termín "domain decomposition method". Při tomto 

postupu je těleso rozděleno na několik oblastí, které mají relativně jednoduchý 

geometrický tvar, vyuţije se toho, ţe na oblastech takto jednoduchého tvaru lze počítat tzv. 

rychlé algoritmy, čímţ se značně sníţí počet výpočtových operací. 

3.3.5 Shrnutí kapitoly 
Pro řešení tepelných úloh jsou nejpouţívanější metoda konečných diferencí, metoda 

konečných prvků a metoda okrajových prvků.  

Podstata metody konečných diferencí (metoda sítí) spočívá v aproximaci základní 

diferenciální rovnice s příslušnými okrajovými podmínkami odpovídající rovnici 

diferenční, jeţ má tvar soustavy algebraických rovnic. Její pouţití ve vedení tepla je zatím 

stále moţno povaţovat za ojedinělé, přes nesporné přednosti, jeţ se projevují zejména při 

řešení tvarově sloţitých vícerozměrných tepelných úloh. 

Zásadní rozdíl mezi metodou konečných diferencí a metodou konečných prvků je 

v samé podstatě obou metod. Metoda konečných prvků vychází z jedné varianty Rottovy 

variační metody, jeţ je spojená s minimalizací funkcionálu přiřazeného určité tepelné úloze 

a příslušnému matematickému modelu. Metoda konečných prvků má řadu předností proti 

metodě konečných diferencí, ale také některé nedostatky. Metoda umoţňuje aproximovat 

zakřivený tvar oblasti přímkovými prvky nebo přesně popsat křivkovými prvky. Snadno se 

dají vyjádřit oblasti sloţené z různých materiálů i anizotropie materiálu. Obtíţe nečiní 

vyjádření různých okrajových podmínek a jejich nespojitosti. Dají se řešit lineární i 

nelineární úlohy tepelné i tepelně napjatostní. 

Zvláštnost metody okrajových prvků, jinak také zvané metodou integrálních 

rovnic nebo hraničních či povrchových prvků, spočívá na rozdíl od metody konečných 
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prvků a metod konečných diferencí v tom, ţe nevyţaduje diskretizaci a určování hodnot 

teploty v celé oblasti, ale jen v její okrajové části.  

Metoda konečných prvků je v současnosti povaţována za nejefektivnější 

numerickou metodu pro řešení problému matematické fyziky, tj. problému popsaných 

diferenciálními či integrálními rovnicemi nejrůznějších typů, systémy těchto rovnic, 

variačními nerovnicemi apod. Typickým příkladem jsou parciální diferenciální rovnice 

popisující elektrický, magnetický nebo gravitační potenciál, rovnice vedení tepla, systém 

Maxwellových rovnic atd. [2, 3, 4, 5, 6]. 

 

http://www.pdf-technologies.com


11 

 

4 COMSOL Multiphysics 3.5a 

COMSOL Multiphysics (dále jen COMSOL) je 

efektní nástroj pro modelování a řešení všech druhů 

vědeckých a technických problémů popsatelných 

parciálními diferenciálními rovnicemi (PDR). Obecně 

jsou úlohy PDR řešitelné na základě definice prostředí, 

které tato rovnice popisuje a zadáním okrajových 

podmínek na plochách, hranách nebo bodech v daném 

geometrickém modelu. Řešený geometrický model, 

který můţe znázorňovat například zahřívaný tepelný radiátor je zobrazován v grafickém 

editoru. Pro sledování procesu je potřeba znát fyzikální vlivy, které na zobrazenou 

geometrii působí a podle toho vybrat PDR popisující daný jev, v tomto případě šíření tepla. 

COMSOL obsahuje knihovny parciálních diferenciálních rovnic, které definují 

různé aplikační reţimy. Výběrem reţimu se v grafickém editoru automaticky zobrazí 

příslušná dialogová okna pro zadávání vlastností oblastí a okrajových podmínek. Nejedná 

se však o dialogy vyţadující matematické definice, ale jde o zadání vlastností fyzikálních 

veličin jako je součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita materiálu, součinitel 

přestupu tepla, teplota okolí atd. Hlavní výhodou COMSOLu je moţnost kombinace 

několika aplikačních reţimů do jednoho modelu. COMSOL pak zpracovává soubor PDR 

charakterizujících celý model.  

Moţnosti vyuţití COMSOLu  mohou být v následujících oblastech: 

 akustika, biologie, chemické reakce, difúze, elektromagnetismus, dynamika 

tekutin, palivové články a chemie, geofyzika, prostup tepla, 

mikroelektromechanické systémy, optika, proudění v pórovitých médiích, 

kvantová mechanika, vysokofrekvenční součásti, polovodiče, pruţnost a 

pevnost, transportní děje, šíření vln a další. 

Předdefinované reţimy COMSOLu jsou popsány v kapitolách 4.1 aţ 4.9. 

4.1 AC/DC Module 
Je nadstavbový modul určený pro modelování úloh s vlivem střídavého a 

stejnosměrného proudu v oblasti elektromagnetismu. Pomocí aplikačních reţimů lze 

modelovat nízkofrekvenční elektromagnetické systémy, jako jsou motory, magnety, 

 
Obr. č. 5   Logo COMSOL 
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transformátory nebo induktory, kondenzátory, mikrosenzory a další. AC/DC Module 

obsahuje aplikace pro obecný statický a kvazistatický elektromagnetismus pro 2D a plně 

3D geometrie včetně symetrických těles s moţností harmonické, přechodové a statické 

analýzy. Do simulace lze zahrnout i další fyzikální vlivy z dalších aplikací jako je 

například přestup tepla. Za zmínku stojí vyuţití předdefinované aplikace pro točivé stroje s 

vyuţitím pohyblivé sítě. 

Oblasti pouţití: 

 kondenzátory, induktory a rezistory 
 řídící obvody 
 elektrické svařování a elektrostatické 

vypouštění emisí 
 elektroakustické převodníky a 

reproduktory 
 elektromagnetická slučitelnost (EMC) a 

interference (EMI) 
 elektromagnetické převodníky, snímače a 

transformátory 
 šíření vysokého napětí 
 izolátory a vodiče 
 elektrostatické a elektromagnetické stínění 
 MEMS a Hallova čidla 
 motory, generátory a jiné elektromechanické stroje 
 modelování plazmy a magnetohydrodynamika (MHD) 
 šíření hluku z elektromagnetických zařízení 
 odporové a indukované teplo 
 výroba polovodičů a indukčních pecí 

4.2 RF Module 
Radio-frekvenční modul umoţňuje modelovat mikrovlnná zařízení a součásti z 

optiky a obecně usnadňuje návrh systémů pracujících s elektromagnetickým vlněním ve 

vysokých frekvencích. Lze vytvářet prototypy zařízení, která přenášejí, přijímají nebo 

zpracovávají elektromagnetické vlny ve frekvenčním rozsahu od radiových do optických 

vln. Uţivatel má moţnost brát v úvahu multifyzikální vlivy zahrnující například interakce 

mezi přestupem tepla a mechanickým zatíţením konstrukce. Je moţné zkoumat např. vliv 

tepla na frekvenční odezvu mikrovlnného filtru nebo výkonové vlnovody. Modul nabízí 

připravené multifyzikální aplikace například pro mikrovlné teplo.  

 
Obr. č. 6   Elektromagnetizmus v  

                     rovinném transformátoru 

http://www.pdf-technologies.com


13 

 

Oblasti pouţití: 

 antény, vlnovody a dutiny 
 cirkulátory a směrové spojovací 

prvky 
 generování tepla v plazmě 
 vysokorychlostní spoje 
 mikrovlnné a RF vyzařování 
 mikrovlnné ozařování zhoubných 

nádorů 
 mikrovlnná zařízení 
 mikrovlnné spékání 
 výzkum ropy a ropné plošiny 
 analýza S-parametrů při návrhu 

antén 
 vliv teploty na antény a vlnovody 
 zahřívání mozkové tkáně mobilním telefonem 

4.3 NEMS Module 
Tento modul umoţňuje návrh a analýzu fyzikálních jevů v akčních členech, 

snímacích a malých mikrofluidních a piezoelektrických zařízeních. Většina aplikačních 

reţimů v MEMS modulu je multifyzikální, kdy jsou spojeny aplikace jako např. 

elektromagnetismus s pruţností a pevností, vzájemné vlivy proudění a deformace 

konstrukce (fluid strucrure interaction - FSI) nebo elektromagnetismus a proudění tekutin. 

MEMS nabízí rovnice optimalizované pro jednoduché i multifyzikální modely, lze 

provádět analýzu úloh v ustáleném stavu, v čase, ve frekvenční oblasti nebo s parametrem. 

Oblasti pouţití: 

 akcelerometry, akční členy 
 krakorcové nosníky 
 snímače v chemii a biochemii 
 FSI v mikrokanálech 
 heterogenní a dvoufázové proudění v 

mikrokanálech 
 inkoustové tiskárny 
 MEMS akustické snímače 
 MEMS kondenzátory 
 MEMS tepelná zařízení 
 mikroreaktory, mikročerpadla a 

mikromixéry 
 mikrovlnné výkonové snímače 
 MEMS zařízení v RF 
 snímače 
 snímače a filtry povrchových akustických vln (SAW) 

 
Obr. č. 7   S-parametry antény 

 
Obr. č. 8   Piezoodporové tlačítko 
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4.4 Acoustic Module 
Je specializovaný modul pro řešení úloh z akustiky. Připravené aplikační reţimy 

zahrnují oblasti tlakové akustiky, aeroakustiky, aeroakustiky v tekutinách, akustiky 

stlačitelného nerotačního proudění nebo vlivu zvukových vln na tuhé konstrukce 

(deformace a napjatost). Šíření akustických vln v nekonečném prostoru nahrazuje tzv. 

Perfectly Matched Layers (PMLs) - dokonale sdruţené vrstvy, které otevřený prostor 

zmenší na únosnou míru. PML je přídavná doména, která absorbuje vyzářené akustické 

vlny, aniţ by došlo k jejich odrazu. Akustický modul nabízí v tuhých tělesech a tekutinách 

tři způsoby pohlcování tlakových vln. První je zadání akustického odporu pomocí Delany-

Bazley metody, druhý je zadání specifických absorpčních koeficientů a třetí je vyuţití 

obecné absorpční metody s moţností importu souhrnných údajů o materiálu získaných 

např. měřením. 

Oblasti pouţití: 

 interakce zvuku a konstrukce 
 aeroakustika 
 sluchové pomůcky 
 vývoj a návrh mikrofonů a reproduktorů 
 simulace ultrazvuku a odezvy lidské tkáně v 

medicíně 
 zvukové snímače v MEMS 
 hluk a vibrace soustrojí 
 analýza sníţení hladiny zvuku, hlukové 

bariéry, izolační materiály 
 návrh piezoelektrických snímačů 
 reakční a absorpční tlumiče 
 simulace nedestruktivních zkoušek 
 návrh sonaru a simulace jeho odezvy 
 umístění reproduktorů v interiéru 

 

4.5  Heat Transfer Module 
Řeší úlohy zahrnující libovolnou kombinaci vedení, proudění a sálání tepla. Různá 

modelovací prostředí obsahují nástroje pro sálání tepla z povrchu na povrch, neizotermální 

proudění, šíření tepla v ţivých tkáních a přestup tepla v tenkých vrstvách a skořepinách. V 

detailních příkladech jsou předvedeny aplikační úlohy, jako je chlazení elektroniky a 

energetických zařízení, tepelné zpracování ve výrobě, technologie v medicíně a 

v bioinţenýrství. 

 
Obr. č. 9   Zvukové vlny ve výfuku 
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Oblasti pouţití: 

 vyuţití biotepla a terapie teplem 
 odlévání a tepelné zpracování 
 konvekční chlazení elektroniky 
 vysoušení, sušení vymrazováním 

(lyofylizace) 
 zpracování potravin, vaření a sterilizace 
 svařování třením (FSW) 
 návrhy topenišť a hořáků 
 výměníky tepla 
 topení, ventilace a klimatizace budov 

(HVAC) 
 odporové a indukční teplo 
 návrhu součástí z hlediska tepla – disky brzd, chladící příruby, výfuky 
 svařování 

4.5.1 Tepelné rovnice 
Sdílením tepla se označuje přenos energie z oblastí o vyšší teplotě do oblastí 

chladnějších. Rozlišujeme tři základní způsoby sdílení tepla, a to vedením (kondukcí), 

prouděním (konvekcí) a zářením (radiací, sáláním). 

Sdílení tepla vedením souvisí s tepelným pohybem a vzájemným energetickým 

působením molekul, atomů, iontů a elektronů.  

Podle rovnice (1) řeší COMSOL nestacionární vedení tepla. 

p ( )TC k T Q
t




   


     [W∙m
-3] (1) 

kde T je teplota  [K], 

 ρ – hustota  [kg∙m-3], 

 Cp – měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku  [J∙kg-1
∙K-1], 

 k – součinitel tepelné vodivosti  [W∙m-1
∙K-1], 

 Q – tepelný zdroj  [W∙m-3]. 

Sdílení tepla konvekcí je moţné pouze v proudícím prostředí. Pohybující se 

tekutina přitom předává nebo odebírá teplo z povrchu okolních těles.  

Rovnice (2) obsahuje jak výrazy pro vedení tepla, tak členy proudění 

p p ( )TC C u T k T Q
t

 


       


     [W∙m
-3] (2) 

kde u je rychlost  [m.s-1]. 

 
Obr. č. 10   Teplota kotoučové brzdy 
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Hustota tepelného toku je pak definována jako rovnice (3) 

pq k T C Tu         [W∙m
-2] (3) 

Bude-li přenos tepla realizován pouze vedením, rovnice (3) nabude tvaru (4) 

Tkq       [W∙m
-2] (4) 

Sdílení tepla zářením se uskutečňuje pomocí elektromagnetického vlnění. Tepelná 

energie tělesa se mění v elektromagnetické vlnění, které se šíří prostorem, a část záření, 

která je pohlcena povrchy okolních těles, se opět promění v tepelnou energii. 

Hustota tepelného toku zářením je v COMSOLu definována jako 

)( 4TGq        [W∙m
-2] (5) 

kde T je teplota  [K], 

 σ – Stefanova - Boltzmannova konstanta 5,67.10-8   [W∙m-2
∙K-4], 

 ε – emisivita  [1], 

 G – celkové příchozí teplo zářením   [W∙m-2]. 

4.6 Structural Mechanics Module 
Tento modul analyzuje součásti i subsystémy, ve kterých je třeba řešit deformace 

konstrukce v důsledku zatíţení. Modul nabízí speciální aplikace pro modelování skořepin, 

nosníků a Mindlinovských desek. Řešení úlohy můţe být statické, dynamické, 

kvazistatické, parametrické, v úloze lze provádět výpočet vlastních frekvencí nebo 

frekvenční odezvy konstrukce. Modely s velkými deformacemi z elastoplastických a 

superplastických materiálů jsou řešitelné jako 3D tuhá tělesa nebo jako rovinná deformace 

a rovinná napjatost ve 2D aplikacích. Lze propojovat pohyblivou síť v nelineárních 

geometrických úlohách s aplikacemi, jako jsou prostup tepla, proudění tekutin, akustika 

nebo elektromagnetismus. 

Oblasti pouţití: 

 interakce zvuku a konstrukce 
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 biomechanika a bioinţenýrství 
 analýza vzpěru 
 elastoplastická a superplastická analýza 

materiálu 
 elektromechanické stroje 
 analýza únavy a ţivotnosti 
 piezoelektrické vlivy 
 kontaktní prvky 
 mechanika polymerů 
 vlivy očního pnutí 
 teplo vznikající třením 
 tepelné zatíţení konstrukce 
 viskoelasticita a tepelná roztaţnost 

4.7 Earth Science Module 
Umoţňuje modelovat jednoduché i sloţité procesy vztaţené k podpovrchovému 

proudění, k proudění ropy nebo plynů v pórovitých médiích jako je zemský povrch, k 

modelování podzemních vod, nebo znečišťování zemského povrchu. Vyuţívá Richardsovy 

rovnice pro proudění s proměnnou hustotou, Darcyho zákon, Brinkmanovo rozšíření 

Darcyho zákona pro proudění v pórovitých médiích a Navierovy - Stokesovy rovnice pro 

proudění. Modul řeší transport a reakce látek rozpouštěných v roztocích a šíření tepla v 

pórovitých materiálech. 

Oblasti pouţití: 

 proudění v ústích řek a kolem břehů - přenos tepla a difuze 
 rezervoáry plynu 
 magnetohydrodynamické proudění lávy 
 mechanické a gravitační odvodňování pórovitých a vláknitých materiálů 
 analýza těţby ropy 
 analýza škodlivých látek v 

podpovrchovém, povrchovém a 

atmosférickém proudění 
 póroelastické zhutňování a 

usazování, analýza zatíţení a trhlin 
 mělké proudění a transport 

sedimentů 
 proudění jedné a více fází, prodění 

pěny v pórovitých médiích 
 analýza hladiny vody a pronikání 

soli do spodních vod 
 šíření vln a proudění 

poroelastickým řečištěm 
 analýza ústí vrtu 

 
Obr. č. 11   Napětí v klikové hřídeli 

 
Obr. č. 12   Elektrokinetické a magnetické pole 
                    uvnitř sopky 
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4.8 Chemical Engineering Module 
Řeší reakční systémy včetně vlivu materiálu a přenosu hmoty, katalyzátory, filtry, 

reakce chemikálií apod. 

4.9 CFD module 

Tento modul pro simulaci proudění tekutin kombinuje všechny moţnosti 

specializovaných CFD balíků s moţnostmi programu COMSOL Multiphysics. Modul je 

určen pro řešení fyzikálních úloh z oblasti 

dynamiky tekutin a propojuje úlohy 

zaměřené na proudění, přestup tepla a 

transport hmoty [7, 8]. 

Oblasti pouţití: 

 Chlazení elektroniky 
 Tepelné výměníky a mixéry 
 Reaktory 
 Řízení procesů  

Obr. č. 13   Proudění tekutiny za vrtulí 

http://www.pdf-technologies.com


19 

 

5 Svarservis Group 

Historie společnosti se datuje od 

roku 1995. Hlavní činností je provádění 

sluţeb v oblasti tepelného zpracování 

kovů, předehřevů a ţíhání kovových 

materiálů, vysušování vyzdívek kotlů a 

těles. Další činností je poloautomatické 

přivařování trnů a svorníků, výrobu 

ţíhacích zařízení, sušících pecí a 

termopouzder na elektrody.  

5.1 TZ – předehřev a žíhání 
Technologie tepelného zpracování elektroodporovým zařízením je univerzálním a 

nejpouţívanějším řešením ohřevů svarů ve strojírenství, energetice a při montáţi 

technologických celků. Pomocí široké škály topných prvků a ţíhacího zařízení s několika 

nezávislými regulátory je moţno definovat a udrţovat poţadovanou teplotu na rozměrných 

sloţitých svařencích případně na několika menších svarech. 

Velikost součástí vede stále více k tomu, ţe nelze provádět tepelné zpracování 

běţnými postupy. Stabilní ţíhací pece jsou často malé nebo součástí jsou tak těţké, ţe 

nastává problém s dopravou. Nabízejí se dvě moţnosti řešení. 

První způsob je vytvoření jakési dočasné pece ze samotného tělesa tím, ţe se 

z vnějšku zaizoluje a dovnitř se vpouštějí spaliny s určitým přetlakem. Toto řešení je 

moţné pouze za určitých podmínek, jako jsou tvar a vnitřní dispozice apod. 

Druhý způsob aplikace mobilních plynových hořáků je v součinnosti s lehkými, 

tepelně izolovanými panely, ze kterých je moţno kolem zpracovávaného tělesa postavit 

dočasnou pec. 

5.2 Vysušování vyzdívek 
Pro vysušování vyzdívek jsou dvě varianty ohřevu a to elektroodporově, kdy jsou 

topné prvky umístěny na ocelových panelech, anebo vysušování pomocí 

vysokorychlostních hořáků o jmenovitém výkonu 2,1 MW. 

 

Obr. č. 14   Loga skupiny Svarservis 

http://www.pdf-technologies.com


20 

 

5.3 Elektroohřevy 
Elektroohřevy jsou realizovány v mnoha průmyslových odvětvích pro udrţení stálé 

teploty za různých podmínek okolí, např.: 

 Elektroohřevy potrubních tras a armatur, nádrţí, zásobníků, velkých 

(volných) ploch, technologických zařízení, potrubí a nádrţe pro poţární 

vodu procházející exteriéry proti zamrznutí, zařízení v chemickém a 

potravinářském průmyslu, pro udrţení viskozity, kombinované 

elektroohřevné systémy s nasazením samoregulačních i odporových 

topných kabelů… 

5.4 Poloautomatické přivařování stahovacích a kotlových trnů a svorníků 
Touto metodou lze navařovat velmi rychle a celoplošně svorníky s hlavou, se 

závitem, nýty, kotvy atd. na plechy, trubky a jiné. Oproti ručnímu přivařování obalenou 

elektrodou má tyto výhody: 

 Přivaření celého průřezu svorníku, zvýšení produktivity práce, sníţení 

nákladů, vysoká kvalita spojů, nenarušení základního materiálu v rámci 

tepelně ovlivněné oblasti. 

5.5 Produkty 
Společnost Svarservis Group kromě sluţeb také vyrábí ţíhací zdroje, topné prvky, 

příslušenství, sušící pece a termopouzdra na elektrody, termoboxy pro ohřev kartuší, 

zařízení na navařování spřahovacích a kotlových trnů a svorníků [9, 10]. 
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6 Topný prvek 

Topný prvek, či topná dečka, slouţí k realizaci přestupu tepla do materiálu. Je 

sloţen z odporového drátu, na kterém jsou navlečeny keramické elementy, proto je moţno 

„uplést“ libovolný tvar topné dečky. 

6.1 Přehled používaných topných prvků 
 Pro zajištění stejného výkonu tvarově různých deček je nutno dodrţet stejnou 

délku odporového drátu a to 6 m.  

6.2 Technologické paramety topné dečky 
Při délce odporového drátu 6000 mm je udáván při napětí 84 V výkon dečky 4 kW. 

U dečky o rozměrech 410 x 170 mm však 600 mm odporového lanka (tj. 10 % délky) 

připadá na vývody. V praxi to znamená, ţe s  desíti procenty výkonu nelze kalkulovat ve 

výpočtech, protoţe se většinou nacházejí mimo ohřívanou oblast.  

Měřením byly ověřeny hodnoty proudu a napětí na studených koncích topného 

prvku a to 48,4 A a 84,5 V. Dečka byla nová a zdroj byl zatíţen pouze touto jedinou 

dečkou, čili pouhými 4 % maximálního výkonu, proto byly naměřené hodnoty mírně vyšší, 

neţ údaje na zdroji (48 A a 84 V).  

Po odečtení 10 % výkonu a přepočtení na m
2 je výkon dečky 52 kW ∙ m-2. 

 
Obr. č. 15   Tvarové modifikace topných prvků 
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6.3 Skutečný výkon dečky předávaný materiálu 
Aby bylo moţno vypočítat, jaký výkon skutečně bude dečka odevzdávat 

ohřívanému materiálu, je potřeba znát hodnoty některých tepelně-technických veličin, jako 

je tepelný tok a součinitelé přestupu tepla, které budou dále dosazovány do simulace. Jedná 

se tedy o úlohu okrajově nepřímou. Topná dečka s danými rozměry (viz. obrázek č. 16), 

byla poloţena na ocelový plech o rozměrech 2100 x 1500 x 48 mm a zapnutá na plný 

výkon. Během ohřevu byly zaznamenávány teploty v přesně definovaných bodech na 

ocelovém plátu (obr. 18) a po uplynutí 2 hodin a 16 minut bylo měření ukončeno.  

Obrázek 17 ukazuje topnou dečku leţící uprostřed stolu a na ní poloţenou izolaci, 

jedná se o tepelnou izolaci Fibratec o tloušťce 40 mm, která přesahuje dečku o 100 mm na 

kaţdé straně. 

 
Obr. č. 16   Rozměry sledované dečky 
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Na ocelový stůl byly přivařeny termočlánky tak, aby se nacházely jak pod dečkou, 

tak zároveň pod izolací, a rovněţ na volném prostoru ocelového stolu. Na obrázku 18 je 

znázorněno rozmístění termočlánků. Termočlánky číslo 11, 12 a 13 se nacházejí na spodní 

straně stolu, ostatní na horní a to 4, 5, 6 a 7 jsou pod dečkou, 8 a 9 pod izolací a 10 je 

mimo, čili na volném prostoru stolu. 

 
Obr. č. 17   Schéma uloţení dečky 

 
Obr. č. 18   Rozmístění termočlánků 

  

topná dečka 

izolace 

ocelový stůl 

topná dečka 

izolace 

ocelový stůl 
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Výstupem tohoto měření je grafické znázornění průběhu teplot.  

Čísla před teplotami označuji čísla termočlánku tak, jak jsou znázorněny ve 

schématu na obrázku 18 a také budou pouţity v následujících grafech. 

6.4 Simulace zahřívání topného prvku 
Cílem této simulace je ověřit hodnoty okrajových podmínek a to: 

 součinitele přestupu tepla αoc mezi oceli a vzduchem, 
 součinitele přestupu tepla αiz  mezi izolaci a vzduchem, 
 tepelného toku q0 z dečky do materiálu.  

V této kapitole nebude věnována pozornost popisu tvorby modelu v COMSOLu ani 

postupu zadávání počátečních podmínek, to vše bude uvedeno v pozdějších částech práce. 

Po dosazení hodnot získaných experimentem a z učebnic zabývající se ohřevem 

kovů a sdílením tepla, do simulace byl proveden výpočet a následně porovnány teploty 

nasimulované v modelu a teploty získané experimentem. Na obrázku 20 je vyobrazeno 

teplotní pole modelu a v následujících grafech bude vidět, ţe vypočtené teploty se blíţí 

hodnotám naměřeným. 

 

 
Obr. č. 19   Záznam teplot v průběhu měření 
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Obr. č. 20   Teplotní pole testovacího měření 

 
Obr. č. 21   Průběhy teplot termočlánků 8, 9 a 10 

Tč 8 

Tč 9 

Tč 10 
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Obr. č. 22   Průběhy teplot termočlánků 4, 5, 6, 7, 11, 12 a 13 

Tč 11 

Tč 13 

Tč 12 

Tč 4 

Tč 7 

Tč 5 

Tč 6 
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Díky tomuto srovnání teplot je moţné povaţovat dosazené hodnoty okrajových 

podmínekdo simulace za reálné a pouţitelné pro další modelování. Jedná se o tyto veličiny: 

 součinitel přestupu tepla αoc je 8,5 W∙m
-2

∙K-1, 

 součinitel přestupu tepla αiz  je 0,28 W∙m
-2

∙K-1, 

 tepelný tok q0 je 43,5 kW∙m-2.  

Vypočtený výkon dečky byl 52 kW∙m-2, ale hodnota se kterou lze reálně počítat je 

43,5 kW∙m-2. Po zpětném přepočtení má dečka o rozměrech 410 x 170 mm výkon 3 kW. 

Na základě znalostí těchto konkrétních čísel bude vypočten počet deček a navrţeno jejich 

rozmístění na těleso ohříváku. 

6.5 Výpočet potřebného elektrického příkonu pro žíhání 
Příkon potřebný k naakumulování tělesa teplem nP  

 0
n p 3600

vP c V        (W)  (6) 

přičemţ 

  2 2
2 1 t     V r r s    )(m3  

kde 1r  je  vnitřní poloměr potrubí   (m) , 

 2r  - vnější poloměr potrubí   (m) , 

 ts  - topná šířka   (m) , pozn. hodnota vypočtena podle ČSN 05 0211 

  - ts 0,14 0,95 0,365 0,4r h         (m)  

   kde h je tloušťka materiálu   (m)  

    r je poloměr konstrukce   (m)  

 pc  - měrná tepelná kapacita   )Kkg(J 11   , 

   - hustota materiálu   -3(kg m ) , 

 0v  - rychlost ohřevu   )hC( 1 ,  
   pozn.: v reţimu TZ je pro tento případ předepsaná rychlost 50 °C∙h-1 

  2 20,95 0,81 0,4 0,31V           )(m3  
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0
n p

50580 0,4 7650 24650
3600 3600

        
vP c V    (W)  

Ztráty tepla podélným vedením do okolního materiálu OP  

 O 2P S t       )(W  (7) 

je-li 

 2 2
2 1S r r        )(m2  

kde   je součinitel tepelné vodivosti   )Km(W 11   , 

 t  - teplotní spád (zjištěn experimentálně)   1(K m ) . 

 2 20,95 0,81 0,77S          )(m2  

 O 37 2 0,77 1000 57000P         )(W  

Ztráty tepla izolací ZP  

 Z iz iz2 ´    P P d s    )(W  (8) 

kde  ´P  je koeficient tepelné ztráty izolace   )m(W 2 , 

 izd  - průměr, na kterém je izolace   (m) , 

 izs  - šířka izolace   (m) . 

Z 2 600 1,9 1,2 8600P          )(W  

Potom celkový trvalý potřebný příkon je  

 ZOn PPPP     )(W  (9) 

 n O Z 24700 57000 8600 90      P P P P    (kW)  

K výsledku v rovnici (9) se ještě připočítává 30 % jeho hodnoty jako korekce na 

nepřesnosti výpočtu. Za těchto podmínek by dečky hřály na 100 % výkonu, proto je ještě 

potřeba výsledek navýšit o určité procento. Velikost navýšení, závisí na výkonu, kterým je 

poţadováno, aby dečky hřály. Pro 50 % výkon se vynásobí příkon číslem 2, pro 65 % 

číslem 1,7 a pro 75 % číslem 1,5. Tyto hodnoty byly určeny experimentálně. 

sk 1,3 1,7 199   P P    (kW)  (10) 
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Trvalý potřebný příkon je tedy 199 kW.  

V poslední části výpočtu je zapotřebí zjistit, kolika topnými prvky je moţno tento 

příkon zajistit. V  kapitole 5.3 je uveden opravený výkon dečky a to 3 kW. Počet topných 

prvků se zjistí jako podíl trvalého příkonu a výkonu dečky. 

 sk
d

d

199 67
3

  
Pn
P

   (ks)  (11) 

kde  dn  je počet topných prvků   (ks) , 

 skP  - trvalý potřebný výkon   (kW) , 

 dP  - výkon topného prvku   (kW) . 

V případě pouţití 67 topných prvků nebude problém ohřát svar na 620 °C, přičemţ 

by topné prvky měly maximálně pracovat na 65 % svého výkonu. 

Pozn. uvedeným postupem výpočtu potřebného elektrického příkonu pro ţíhání 

počítá firma HUTNÍ MONTÁŢE – Svarservis s.r.o. [11]. 
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7 Příprava modelu pro numerickou simulaci teplotního pole 

Při modelování v programu COMSOL Multiphysics se musí postupovat podle 

následujících bodů: 

 Zvolit jeden z aplikačních reţimů, který je v nabídce při otevření v Model 

navigátoru. Lze zvolit jeden nebo více reţimů a přiřazovat je různým 

geometrickým útvarům v 1D, 2D a 3D. Aplikační reţimy lze přidávat i 

během přípravy výpočtu. Více reţimů v jedné úloze se nazývá 

multifyzikální reţim. 

 Definovat potřebné proměnné ve formě konstant, funkcí nebo výrazů, které 

budou později přiřazeny jednotlivým částem modelu, nebo vyuţívány 

k dalším výpočtům. 

 Vytvořit geometrický model popisující řešenou úlohu. Lze pouţít CAD 

nástroje, které obsahuje COMSOL Multiphysics. Patří k nim základní 

geometrická primitiva v 1D, 2D a 3D, Booleovské operace, protlačování 

nebo rotace uţivatelem definovaných profilů. Je-li model zhotoven v jiném 

CAD programu, lze jeho geometrii importovat v podporovaných formátech. 

 Geometrickému modelu přiřadit okrajové podmínky v příslušném 

aplikačním reţimu. Zadávání okrajových podmínek je interaktivní. 

 Nastavit parametry subdomén, coţ je zadávání parametrů prostředí nebo 

vlastnosti materiálů. Definovaný model můţe mít více subdomén, které jsou 

vzájemně odděleny a mohou být aktivní či neaktivní. Kaţdá subdoména je 

popsána PDR příslušného aplikačního reţimu. 

 Aby bylo moţno úlohu řešit, je nutno v geometrickém modelu vygenerovat 

síť. Síť se nastavuje pomocí dialogových oken, ve kterých je moţno 

nastavovat různé parametry sítě, např. hustotu sítě v určité oblasti, velikost 

prvků, typ sítě apod. 

 Výpočet zajišťují řešiče, které jsou ke kaţdé úloze implicitně nastaveny. 

Samozřejmě je lze také měnit podle potřeby. Ve 2D jsou přednastaveny 

přímé řešiče a ve 3D řešiče iterační. 

 Zobrazení výsledků je moţno mnoha způsoby a zobrazeními (např. grafická 

závislost různých veličin, nebo animací průběhu změny veličin v čase) [12]. 
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7.1 Volba aplikačního režimu 
Před spuštěním COMSOL Multiphysics je nutno znát problém, který bude řešen, po 

fyzikální stránce. V tomto případě jde o řešení nestacionárního teplotního pole v tělese 

ohříváku páry. Proto je nutno zvolit reţim 3D a vybrat moţnost „Transient analysis“, coţ 

znamená, ţe úloha bude řešena v závislosti na čase. Jedná se o řízený ohřev, čili o úlohu 

optimalizační. 

7.2 Geometrický model 
Tato část, ve které se vytváří geometrický model, je časově nejnáročnější. Je 

potřeba nakreslit objekt co nejpodobnější skutečnosti, aby byly výstupy ze simulace 

pouţitelné v praxi.  Příliš detailně vykreslené objekty jsou problematické při vytváření sítě, 

proto by měly být ostré hrany sraţeny, malé mezery mezi objekty zaplněny a některé 

detaily nevykresleny apod. Konkrétně v této řešené úloze bylo nutno zjednodušit 

trubkovnici a svazek trubek. 

 
Obr. č. 23   Model navigátor 
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Následující objekt, ohřívák páry, byl nakreslen v COMSOLu způsobem 

protlačování a rotování 2D objektů. 

Ohřívák se skládá z několika částí, které je pro další výpočet nutno rozlišovat, a to 

ocelový plášť tloušťky 40 mm, ocelové dno tloušťky 140 mm, trubkovnici a svazek 

mosazných trubek.  

S tím souvisí přiřazení fyzikálních vlastností těmto částem modelu. 

 
Obr. č. 24   2D pomocné objekty 

 
Obr. č. 25   Geometrický model ohříváku páry 
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7.3 Materiálové vlastnosti 

 
Obr. č. 26   Okno pro zadávání materiálových vlastností 

V oblasti „Subdomain selection“, jsou zadány konstrukční části. Číslo 1 ocelový 

plášť a dno, číslo 2 trubkovnice a 3 mosazný svazek trubek. Pro poslední dva zmiňované 

prvky bylo nutno vypočítat potřebné teplotní závislosti hustoty, tepelné kapacity a tepelné 

vodivosti a to tak, ţe ve vytyčené oblasti (rovnostranný trojúhelník) z podílu oceli a 

vzduchu, resp. mosazi, byla určena poměrná hodnota oceli (pro tento příklad jsou hodnoty 

tepelné kapacity a hustoty vzduchu zanedbatelné).  

 

Obr. č. 27   Pomocný trojúhelník 

V oblasti „Physics“, se zadávají fyzikální vlastnosti modelu. Pro všechny tři 

veličiny - hustotu, součinitel tepelné vodivosti a měrnou tepelnou kapacitu, byly vytvořeny 

funkce teplotních závislostí: „lamb“, „rho“ a „cp“. Průběhy zmíněných teplotních 

závislostí jsou vykresleny na obrázcích 28, 29 a 30 [13, 14]. 
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Obr. č. 28   Funkce teplotní závislosti součinitele tepelné vodivosti „lamb“ 

 
Obr. č. 29   Funkce závislosti tepelné kapacity na teplotě „cp“ 
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Obr. č. 30   Funkce závislosti hustoty na teplotě „rho“ 

7.4 Okrajové podmínky 
Okrajové podmínky definují rozhraní mezi geometrií modelu a jejím okolím, nebo 

mezi vnitřními hranicemi v geometrickém modelu. Pro fyzikální reţimy a pro přídavné 

moduly COMSOLu se okrajové podmínky definují v předdefinovaných dialogových 

oknech a tím jsou také specifikovány. Geometrickému modelu lze přiřazovat různé 

okrajové podmínky. Rozlišují se vnitřní a vnější hranice. 

V řešené úloze se nejčastěji vyskytuje počáteční podmínka třetího druhu, čili zadání 

tepelného toku (podmínka Neumannova). V COMSOLu se tato podmínka nazývá „specific 

heat flux“ a popisuje ji rovnice (4). 
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Obr. č. 31   Okno pro zadávání okrajových podmínek 

Pro správné zadání podmínky je nutné znát následující hodnoty: 

 tepelný tok q0, 

 součinitel přestupu h, 

 počáteční teplotu Tinf, 

 teplotu okolí Tamb.  

Do dialogových oken lze zadávat nejen konkrétní čísla, ale i matematické a logické 

funkce, proměnné obsahující prostorové souřadnice, nezávislé proměnné definované 

v kaţdém aplikačním reţimu, konstanty, výrazy a svázané proměnné, funkce MATLABu 

apod.  

V řešené úloze musí být dodrţen určitý reţim ţíhání (reţim TZ), coţ je rychlost 

stoupání teploty, výdrţ na této teplotě a rychlost klesání. V této práci je věnována 

pozornost pouze části stoupání teploty na teplotu předepsanou, protoţe cílem je řízeně 

dosáhnout, pomoci vypočteného počtu topných prvků a jejich vhodného rozmístění, ţíhací 

teplotu. 

V případě, ţe by za tepelný tok byla dosazena hodnota, která byla v předešlé 

kapitole určena, tedy 43,5 kW∙m-2, simulace by znázorňovala zapnutí všech topných prvků 

naplno a setrvání v tomto stavu po celou dobu ohřevu, coţ neodpovídá skutečnosti, protoţe 

dečky cyklují. Z tohoto důvodu bylo nutno pro kaţdou řadu deček vytvořit funkce „rez1, 

rez2 …atd.“, které v sobě zahrnují součin maximálního výkonu dečky a momentálního 

procentuálního výkonu dečky. 
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Obr. č. 32   Vykreslení funkce „rez_1“ 

 
Obr. č. 33   Oblasti s odlišnými okrajovými podmínkami 
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Na obrázku 33 jsou barevně odlišeny různé okrajové podmínky. Zelená oblast je 

řada deček o rozměrech 510 x 130 mm, které jsou poloţeny přímo na ţíhaném svaru. 

Modrá je řada deček na trubkovnici, dečky mají rozměr 180 x 405 mm, světle modrá barva 

na polokulatém dně jsou dečky o rozměrech 510 x 130 mm a na přivařených nátrubcích 

jsou na kaţdém 4 ks deček o rozměrech 205 x 365 mm. Fialová řada označuje dečky 

510 x 150 mm. Přes všechny dečky a přes růţovou oblast je poloţená tepelná izolace 

Fibratec. Šedé oblasti jsou nezaizolované ocelové části. 

7.5 Síť 
Výpočtová síť popisuje geometrii modelovaného objektu. Typ a hustota sítě 

ovlivňuje délku a přesnost výpočtu. Proto je důleţité optimálně nasíťovat daný objekt. 

Program COMSOL je schopen vytvářet sítě mnoha způsoby. Například, jak je vidět na 

obrázku 34, je moţno v oblasti svaru nastavit síť velmi jemnou, protoţe v tomto prostoru 

je vhodné znát přesnější teplotní pole. Na částech ohříváku, kde jiţ není potřeba tak přesné 

výsledky lze vytvořit síť hrubou a to jak pomocí tzv. tetraedrů, tak hexaedrů.  

7.6 Řešení  
Kaţdé tepelné zpracování má předem zadaný reţim, tzn. rychlost ohřevu, výdrţ na 

teplotě a rychlost ochlazování. V tomto případě je rychlost ohřevu 50 °C za hodinu a výdrţ 

 
Obr. č. 34   Různé typy sítí 
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je na teplotě 620 °C. Začíná-li reţim od teploty 20 °C zadanou rychlostí, ohřev bude trvat 

12 hodin. V COMSOLu jsou jednotky zadávány v základních SI jednotkách, proto je nutno 

převést hodiny na sekundy, coţ je 43200 s. 

Na následujícím obrázku 35 je zobrazeno dialogové okno pro zadávání parametrů 

řešiče. Jedná se o úlohu řešenou v čase, proto je potřeba vybrat moţnosti „Transient“ jako 

typ úlohy a „Time dependent“ pro řešič. Direct (UMFPACK) je přímý řešič pro 

nesymetrické systémy, ale je náročnější na paměť, neţ některé jiné řešiče. Hodnoty 

v tabulce „Times“ znamenají, ţe v čase 0 začíná být úloha řešena, hodnota 300 je časový 

krok, ve kterém budou zapisovány výsledky, a 43200 je konec řešení tzn., ţe úloha musí 

konvergovat na výsledné hodnoty. 

 

Obr. č. 35   Okno pro zadávání parametrů řešiče 
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8 Analýza výsledků 

Program COMSOL umoţňuje vykreslení výsledků v několika moţnostech: 

 Surface plots (zobrazí plochy), 

 Slice plots (řezy), 

 Isosurface plots (izočáry nebo izoplochy), 

 Contour plots (kontury), 

 Streamline plots (proudnice), 

 Kombinace předchozích variant. 

Další moţností je zobrazení různých veličin jako např. teplotního gradientu, 

tepelného toku, nebo tepelné vodivosti. Také je moţné vygenerovat soubor „.avi“, který 

dokáţe z výsledků v zadaných krocích nahrát video průběhu simulovaného děje. 

          

Obr. č. 36   Teplotní pole na povrchu ohříváku (pohled 1) 

 Zobrazením, které je na obrázku 36 a také 37 si lze udělat představu o teplotním 

poli na povrchu ţíhaného tělesa, avšak pro zjištění přesných hodnot, v tomto případě 

teplot, je zapotřebí vygenerovat grafy v daných bodech. 
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Obr. č. 37   Teplotní pole na povrchu ohříváku (pohled 2) 

Pro zobrazení rozloţení teplot uvnitř tělesa je vhodné zobrazení v řezu, jak je vidět 

na obrázku 38, kde je také v čárkovaném obdélníku označená oblast, ve které bude 

v následující kapitole řešeno teplotní pole. 

           
Obr. č. 38  Teplotní pole v řezu 

Na obrázcích 36 a 37 je vidět, ţe teplota není po celém obvodu svaru stejná. V 

praxi však homogenitu teplotního pole zajistí systém rozdělení deček do zvlášt řízených 
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sekcí. Kaţdá sekce je tvořena maximálně čtyřmi topnými prvky, které jsou řízeny jedním 

termočlánkem. V tomoto konkrétním případě je pouţito 61 topných prvků rozdělených do 

16 sekcí. Potřebný příkon dečkám zajistí 3 ţíhací zdroje o výkonu 96 kW kaţdý. 

8.1 Žíhaná oblast 
Podle normy ČSN 05 0211 musí být při lokálním ţíhání na sníţení napětí rotačních 

konstrukcí, jako jsou potrubí a části tlakových nádob, větších rozměrů (průměr větší neţ 

150 mm a tloušťka větší neţ 12 mm) dodrţeny teplotní gradienty podle následujícího 

grafu, souměrně na obě strany od osy svaru [15]. 

 
Obr. č. 39   Teplotní gradient při lokálním ţíhání 

Délka ţíhané oblasti se pak určí podle vzorce: 

z2  l r h      [mm] (18) 

kde r je poloměr ţíhané konstrukce  [mm], 

 h – tloušťka stěny  [mm]. 
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 Průběh teplotního gradientu se určuje ještě ve vzdálenosti: 

z22 2,2 l r h    a   z42 3,5 l r h      [mm].  (19) 

 
Obr. č. 40   Porovnání rozloţení teplot vypočtených a předepsaných v ČSN 05 0211 v okolí 

svaru  

Po dosazení hodnot r = 880 mm a h = 140 mm do vzorce (18) je výsledná délka 

ţíhaného pásma 2lz = 350 mm a na obrázku 40 je znázorněna červenou křivkou resp. její 

vodorovnou části. Na obrázku 40 je i modře zobrazeno nasimulované rozloţení teplot na 

obě strany od svaru do vzdálenosti 400 mm. Ţíhací teplota musí být dodrţena s toleranci ± 

10°C, čemuţ vypočtena křivka vyhovuje.  

V praxi se délka ţíhaného pásma dodrţí tak, ţe se na hranici pásma přivaří 

termočlánek, který řídí topné prvky na zadanou teplotu. Ze znázornění topných deček 

v obrázku 40 (nahoře) je vidět, kterým termočlánkem je patřičná řada deček řízena a na 

jakou teplotu. 

Tč. 1 
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8.2 Experimentální ověření návrhu 
Po důkladné teoretické přípravě bylo realizováno ţíhání tohoto ohříváku páry. 

Topné prvky byly nastrojeny dle návrhu, rozděleny do sekcí a řízeny termočlánky 

s předem určeným rozmístěním. Ţíhání proběhlo úspěšně podle předpokladů, přičemţ 

dečky topily na 60 aţ 70 % své maximální hodnoty, jak bylo vypočteno. 

Pro ověření simulace byly na několik míst ohříváku přivařeny kontrolní 

termočlánky. Kolem svaru bude ve skutečnosti teplotní pole mírně odlišné vlivem řízení 

ohřevu mnoha termočlánky, ale okolí, tedy oblasti, ve kterých nejsou topné prvky, se 

předpokládá, ţe budou podobné. 

 

Obr. č. 41   Rozmístění kontrolních termočlánků 

V následujících grafech jsou zaznamenány teploty pěti kontrolních termočlánků 

z bodů, které jsou označeny na obr. 41, přičemţ v prvním jsou hodnoty vypočtené a 

v druhém je naskenovaný graf skutečných průběhů teplot, které se zapisují v tiskárnách, 

umístěných přímo ve zdrojích, v průběhu ţíhání. 
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Po srovnání předešlých grafů jsou patrné minimální odchylky průběhů teplot 

skutečných od vypočtených. Tyto odchylky jsou způsobeny tím, ţe těleso nebylo tepelně 

 
Obr. č. 42   Teploty kontrolních termočlánků - vypočtené 

 
Obr. č. 43   Teploty kontrolních termočlánků - skutečné 
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zpracováváno v ideálním prostředí (teplota okolí 20°C po celou dobu ţíhání) a také 

způsobem řízení topných prvků, které byly rozděleny do mnoha zvlášť řízených sekcí. 

Jelikoţ kaţdé modelování je pouze přibliţné, návrh umístění topných prvků a 

zjištěné hodnoty povaţuji za reálné a v praxi pouţitelné.  
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9 Závěr  

V diplomové práci byl proveden návrh rozmístění topných prvků na ohřívák páry, 

přesněji na svar a kolem něj, za účelem jeho vyţíhání. 

V první a druhé části byly teoreticky popsány tepelné úlohy a metody jejich řešení. 

V části třetí je popsán program COMSOL Multiphysics verze 3.5a, jeho moţnosti 

vyuţití a oblasti pouţití. Jsou popsány jeho přídavné moduly s přednastavenými rovnicemi. 

Čtvrtá část diplomové práce obsahuje stručné seznámení se společností Svarservis 

s r.o., zabývající se převáţně tepelným zpracováním, ale i jinými sluţbami. Na základě 

jejich poţadavků byla vytvořena numerická simulace tepelného zpracování ohříváku páry. 

V páté části je popsána topná dečka a vypočten její výkon, dále je uveden výpočet 

potřebného výkonu na ohřátí části ohříváku páry a tím vyţíhání svaru vyvíječe páry. 

Poslední dvě kapitoly jsou zaměřeny na vlastní simulaci ohřevu závěrného svaru na 

vyvíječi páry. Tento ohřívák páry má délku kolem 18 000 mm, průměr 1 900 mm a 

tloušťku stěny 140 mm. Tato část obsahuje podrobný postup při zadávání materiálových 

vlastností a okrajových podmínek, následuje grafické znázornění teplotního pole a 

vyhodnocení výsledku, které obsahuje porovnání vypočtených a skutečně naměřených 

průběhů teplot. 

Podle tohoto návrhu společnost Svarservis s r.o. ţíhá ohříváky páry podobných 

rozměrů bez jakýchkoliv problémů a s dodrţením platných norem. 

http://www.pdf-technologies.com


48 

 

10 Seznam literatury 

[1] RAJAN, T. V., SHAMA, C. P. and SHAMA, Ashok. HEAT TREATMENT – 
Principles and Techniques. India, 2006. ISBN 81-203-0716-X. 

[2] SZWED, Jindřich. 3D simulace teplotních polí pomocí programu FORGE v. 2005: 
bakalářská práce. VŠB – TUO, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, 

2008. 36 s. 

[3] STEJSKALOVÁ, Věra. Modelování teplotního pole oceli při ochlazování: 

diplomová práce. VŠB – TUO, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, 

2007. 64 s.   

[4] KUNEŠ, J. Základy modelování. Praha, 1989. ISBN 80-03-00147-1. 

[5] KOLÁŘ, V., NĚMEC, I., KANICKÝ, V. FEM: Principy a praxe metody konečných 

prvků. Praha: Computer press, 1997. ISBN 80-7226-021-9. 

[6] COGAN, de Donard. Applied numerical modelling for engineers. Oxford University 
Press, 1997. ISBN 0-19-856438-4. 

[7] Humusoft [online]. 2010 [cit. 2010-5-12]. Dostupné na WWW: 
<http://www.humusoft.cz/produkty/comsol/moduly/>. 

[8] Comsol [online]. 2011 [cit. 2010-10-12]. Dostupné na WWW: 
<http://www.uk.comsol.com/products/tutorials/introduction/>. 

[9] Svarservis [online]. 2011 [cit. 2011-10-3]. Dostupné na WWW: 
<http://www.svarservis.cz>. 

[10] Thermoprozess [online]. 2011 [cit. 2011-10-3]. Dostupné na WWW: 
<http://www.thermoprozess.de/en/flash_en.html>. 

[11] IVAN, D. Příručka pro tepelné zpracování, HM-Svarservis, s.r.o., 2005, HMS č. 10, 

14 s. 

[12] PRYOR, W. Roger. Multiphysics modeling using COMSOL: a first principles 
approach. USA, 2009. ISBN 13: 978-0-7637-7999-3. 852 s. 

[13] CENGEL, A. Yunus, TURNER, H. Robert, CIMBALA, J. John. Fundamentals of 
thermal-fluid sciences. New York, 2008. ISBN 978-007-126631-4. 1055 s. 

[14] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0828-5. 129 s. 

[15] ČSN 05 0211. Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí: všeobecné zásady. Federální úřad pro normalizaci a měření, 

1992. 18 s. 

http://www.humusoft.cz/produkty/comsol/moduly/
http://www.uk.comsol.com/products/tutorials/introduction/
http://www.irz.c/
http://www.thermoprozess.de/en/flash_en.html
http://www.pdf-technologies.com


49 

 

11 Seznam obrázků 

Obr. č. 1   Obdélníková síť ......................................................................................... 6 
Obr. č. 2   Hvězdice uzlů v odlišných sítích .............................................................. 6 
Obr. č. 3   Dělení oblastí v FEM ................................................................................ 7 
Obr. č. 4   Dělení oblasti v BEM ................................................................................ 7 
Obr. č. 5   Logo COMSOL ...................................................................................... 11 
Obr. č. 6   Elektromagnetizmus v  rovinném transformátoru .................................. 12 
Obr. č. 7   S-parametry antény ................................................................................. 13 
Obr. č. 8   Piezoodporové tlačítko ............................................................................ 13 
Obr. č. 9   Zvukové vlny ve výfuku ......................................................................... 14 
Obr. č. 10   Teplota kotoučové brzdy ....................................................................... 15 
Obr. č. 11   Napětí v klikové hřídeli......................................................................... 17 
Obr. č. 12   Elektrokinetické a magnetické pole ...................................................... 17 
Obr. č. 13   Proudění tekutiny za vrtulí .................................................................... 18 
Obr. č. 14   Loga skupiny Svarservis ....................................................................... 19 
Obr. č. 15   Tvarové modifikace topných prvků ...................................................... 21 
Obr. č. 16   Rozměry sledované dečky .................................................................... 22 
Obr. č. 17   Schéma uloţení dečky ........................................................................... 23 
Obr. č. 18   Rozmístění termočlánků ....................................................................... 23 
Obr. č. 19   Záznam teplot v průběhu měření .......................................................... 24 
Obr. č. 20   Teplotní pole testovacího měření .......................................................... 25 
Obr. č. 21   Průběhy teplot termočlánků 8, 9 a 10 ................................................... 25 
Obr. č. 22   Průběhy teplot termočlánků 4, 5, 6, 7, 11, 12 a 13 ............................... 26 
Obr. č. 23   Model navigátor .................................................................................... 31 
Obr. č. 24   2D pomocné objekty ............................................................................. 32 
Obr. č. 25   Geometrický model ohříváku páry ....................................................... 32 
Obr. č. 26   Okno pro zadávání materiálových vlastností ........................................ 33 
Obr. č. 27   Pomocný trojúhelník ............................................................................. 33 
Obr. č. 28   Funkce teplotní závislosti součinitele tepelné vodivosti „lamb“ .......... 34 
Obr. č. 29   Funkce závislosti tepelné kapacity na teplotě „cp“ ............................... 34 
Obr. č. 30   Funkce závislosti hustoty na teplotě „rho“ ........................................... 35 
Obr. č. 31   Okno pro zadávání okrajových podmínek ............................................ 36 
Obr. č. 32   Vykreslení funkce „rez_1“ .................................................................... 37 
Obr. č. 33   Oblasti s odlišnými okrajovými podmínkami ....................................... 37 
Obr. č. 34   Různé typy sítí ...................................................................................... 38 
Obr. č. 35   Okno pro zadávání parametrů řešiče ..................................................... 39 
Obr. č. 36   Teplotní pole na povrchu ohříváku (pohled 1)...................................... 40 
Obr. č. 37   Teplotní pole na povrchu ohříváku (pohled 2)...................................... 41 
Obr. č. 38  Teplotní pole v řezu ............................................................................... 41 
Obr. č. 39   Teplotní gradient při lokálním ţíhání.................................................... 42 
Obr. č. 40   Porovnání rozloţení teplot vypočtených a předepsaných v ČSN 05 0211  
v okolí svaru ............................................................................................................. 43 
Obr. č. 41   Rozmístění kontrolních termočlánků .................................................... 44 
Obr. č. 42   Teploty kontrolních termočlánků - vypočtené ...................................... 45 
Obr. č. 43   Teploty kontrolních termočlánků - skutečné ........................................ 45 

 

http://www.pdf-technologies.com

