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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

 

αε, αk  [1]  inverzní Prandtlova čísla pro disipaci a turbulentní energii 

α1, α2   [1]   koeficient přestupu tepla 

κ   [1]  isoentropický exponent 

ν   [1]   kinematická viskozita 

μ   [kg/m.s]  dynamická viskozita 

μt   [kg/m.s]  turbulentní viskozita 

ε   [1]   disipace ztráta části energie nevratnou přeměnou na jiný druh 

energie 

ε/ κ  [
o
K]  Lannardův – Jonesův parametr 

ρ   [kg/m
3
]  hustota 

ρ0   [kg/m
3
]  stagnační hustota 

ρ*   [kg/m
3
]  kritická hustota 

σ   [Å]   Lannardův – Jonesův parametr 

σk, σε   [1]   konstanty určené empiricky 

λ   [W/m.K]  součinitel molekulové teplotní vodivosti 

λt   [W/m.K] součinitel turbulentní teplotní vodivosti 

λeff   [W/m.K]  součinintel efektivní tepotní vodivosti 

a0   [m/s]  počáteční rychlost zvuku 

a*   [m/s]  kritická rychlost zvuku 

c  [m/s]   rychlost zvuku v plynu 

cp   [J/kg.K]  měrná tepelná kapacita při konstatním tlaku 

cv   [J/kg.K]  měrná tepelná kapacita při konstatním objemu 

Cμ, Cε1, Cε2  [1]   konstanty 

C1, C2, C3ε  [1]   konstanty určené empiricky 

D   [m]   vnitřní průměr trubky 



 

 
 

E  [J/kg]   celková energie 

fi  [1]  počet stupňů volnosti 

G   [1]  člen respektující účinek vztlakových sil 

k  [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla 

l  [m]   délkové měřítko 

LMTD  [1]   střední logaritmická teplotní diference 

m   [kg]  hmotnost 

M   [1]  Machovo číslo 

M*   [1]  kritické Machovo číslo 

Mω   [g/mol]  molekulová hmotnost 

Nu   [1]  Nusseltovo číslo 

P   [1]  produkční člen 

p  [Pa]  statický tlak 

p0  [Pa]  klidový tlak 

pd   [Pa]   dynamický tlak 

p*  [Pa]  kritický tlak 

Pr   [1]  Prandtlovo číslo 

q   [J/m
2
.s]  tepelný tok 

qwall   [J/m
2
.s]  tepelný tok na stěně 

Q  [m
3
/s]   průtok 

 r  [J/kg.K]  měrná plynová konstanta 

Re   [Re]   Reynoldosovo číslo 

R    reziduál 

S   [m
2
]  plocha 

t   [
o
C]   teplota 

T0  [K]    klidová teplota 

T*   [K]    kritická teplota 



 

 
 

Tin   [K]   střední vstupní teplota  

Tout   [K]   střední výstupní teplota 

Twall   [K]   střední teplota stěny wall 

ui´, uj´   [Pa]   Reynoldsova napětí 

u, vs  [m/s]   rychlost proudu látky 

v0  [m/s]   klidová rychlost 

v*   [m/s]   kritická rychlost 

V   [m
3
]   objem 

xi,xj,xk  [1]   obecné souřadnice ve směrech “i,j,k” 

Δx   [m]   tloušťka stěny 

 

 

 

  



 

 
 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

MOHLER, L.: Řešení přestupu tepla při proudění plynu v EGR chladiči (Vedoucí diplomové 

práce: RNDr. Kozubková Milada, CSc.) VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra 

Hydromechaniky a hydraulických zařízení – 338, 2011, 72 str., 12 příloh. 

 

V diplomové práci je řešeno numerické modelování stlačitelného proudění plynu 

v uzavřeném oběhu EGR chladiče. Jedná se situaci bez přestupu tepla mezi spalinami a 

chladivem, pro časově ustálené proudění. Byla vytvořena osově symetrická nestrukturovaná 

síť. Geometrie byla testována pro několik počátečních tlaků a různé Reynoldsova čísla. Byl 

použit laminární model (laminární proudění), k-ε RNG model (turbulentní proudění) a 

standardní stěnové funkce.  

K vytvoření geometrie a následně její sítě byl použit software Gambit. Řešení samotné 

úlohy byl použit software Fluent 13.0. Některé parametry byly spočítány a porovnány 

s výsledky ve Fluetnu. 

 

 

ANOTATION OF A DIPLOMA THESIS 

 

MOHLER, L., Solution of heat transfer in the flow of gas in the EGR cooler (Supervisor of 

the diploma work: RNDr. Kozubková Milada, CSc.) VŠB – Technical university of Ostrava, 

Department od Hydromechanics and Hydraulic Equipment – 338, 2011, 72 pages, 12 

attachements. 

 

In this diploma work is focused on numerice modelling of the compressible flow in 

closed circulation EGR cooler. This is a situation without heat-transfer between gas and 

refrigerant for time-steady flow. Were defined symetric-unstructured geometry. Geometry 

was tested for some initial pressure and different Reynolds numbers. There was used laminar 

model (laminar flow), k-ε RNG model of turbulence (turbulent flow) and standard wall 

function.  

For geometry set up and mesh generation software Gambit was used. Solutions were used 

of the Fluent 13.0. Calculated results were compared with those given in Fluent.
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1. Úvod 

 

Cílem diplomové práce, kterou zadala společnost Visteon – Autopal, s.r.o. bylo 

prostudovat vliv fyzikálních a numerických parametrů na přestupu tepla v EGR chladiči 

v poloze „By-Pass“ (jedná se o situaci kdy je otevřen obtok výměníku bez přestupu tepla 

mezi spalinami a chladivem), pro časově ustálené proudění. EGR chladič je trubkový 

výměník, sloužící k ochlazování spalin pro druhotné spalování. Je vystavován vysokým 

tlakům a teplotním vlivům, jak vnitřním, tak vnějším. V diplomové práci je modelován 

obtok výměníku, jedná se o kovovou trubici se dvěma prstenci stejného materiálu. 

 

Bylo provedeno matematické modelování v programu Fluent 13.0 jak pro laminární 

tak i turbulentní proudění s uvažováním přestupu tepla, pro různé režimy proudění. 

Modelování probíhalo ve 2D zobrazení a v závěru byla vyhodnocena možnost modelování 

ve 3D zobrazení. 

 

1.1 Metody řešení 

 

Experimentální řešení – bohužel není možnost experimentálního řešení pro náš případ, 

nejsou k dispozici data, díky kterým, by šli porovnávat rozdíly s matematickým 

modelováním. 

 

Matematické modelování – v našem případě hlavní činnost modelování, pomocí 

výpočetní techniky lze simulovat proudění a přestupy tepla řešeného problému. Definuje 

chování fyzikálních veličin pomocí numerických algoritmů. Jeho výhodou je, vyhodnocení 

výsledků v podobě: 

- zobrazení kontur (teplota, tlak, hustota, rychlost) 

- vyhodnocení teplot solidu v řezu 

- vyhodnocení součinitele přestupu tepla 

- vyhodnocení toku tepla 

- vyhodnocení Nusseltova čísla (Nu) atd. 
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1.2 Základní definice EGR technologie 

 

EGR Chladič – [1] trubkový výměník, sloužící ochlazování spalin pro druhotné spalování. 

Chladícím médiem je směs voda/glykol (směs sloužící k chlazení motoru). Tento systém je 

tedy napojen na primární chladící okruh motoru. Jeho příslušenstvím bývá EGR ventil, 

který má za úkol rozdělovat tok plynu podle rozhodnutí logické jednotky vozu. Ta 

rozhoduje, je-li nutno spaliny ochlazovat či nikoliv a vydá příslušný pokyn ventilu, jenž 

rozdělí tok plynu. 

 

EGR Ventil – slouží k rozdělení toku plynu. Ve většině případů jde o trojcestný ventil, 

různého uspořádání. V základě pracuje ve dvou polohách: 

1. By-Pass - ON – ventil přepouští 100 % vzduchu mimo 

výměník. 

2. By-Pass - OFF – ventil přepouští 100 % vzduchu do 

výměníku. 

 

Technologie EGR je využívána u vznětových spalovacích motorů a dokáže snížit emise 

výfukových plynů na úroveň Euro 4 (diesel NOx 0,25g/km) a vyšší. Název vychází ze 

zkratky anglického názvu – Exhaust gas recirculation (česky: recirkulace spalin). 

Nedílnou součástí EGR chladiče je EGR ventil. EGR ventil je ventil pro zpětné vedení 

spalin do sání a je funkční pouze při režimu částečného zatížení. To je režim, při kterém 

jede na mírnou zátěž, laicky řečeno na čtvrt plynového pedálu. EGR ventil pracuje 

podtlakově v případě, že je motor již zahřátý. Principem je omezení složek výfukových 

plynů NOx (oxidy dusíku, mezi které patří především NO,NO2), které se tvoří na teplém 

motoru při hoření chudé směsi s přebytkem kyslíku, což zvyšuje rychlost hoření nafty po 

vstříknutí, a tím i teplotu. Tato rychlost hoření, tedy i vysoká teplota tohoto procesu 

spojená s výskytem jedovatých složek NOx, které jsou u dieselů velmi nežádoucí 

škodlivinou výfukových plynů, se nechá redukovat vpuštěním nějakého "inertního" plynu 

do sání, který vytlačí přítomnost vzduchu, a tedy i kyslíku z objemu nasátého vzduchu. V 

autě se k tomuto účelu nabízí výfukový plyn, který obsahuje kyslíku mnohem méně než 
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vzduch. Při zátěžových režimech, kdy je směs bohatší, nesmí být EGR otevřen a tedy 

nesmějí proudit spaliny do sání, protože by nedostatek kyslíku přebytkem nafty podporoval 

kouřivost a mařil by výkon (nafta by neměla s čím pořádně hořet). Proto je ventil EGR 

ovládán podtlakovou regulací, aby se při akceleraci zavřel a při režimu mírné zátěže, kdy 

chceme mísit vzduch s výfukovými plyny (kvůli snížení teploty a jedovatých složek NOx) 

otevřel. Princip funkce EGR technologie je zobrazen na obrázku (Obr. 1) včetně 

zjednodušeného znázornění řešené oblasti. 

 

 

 

 

Obr. 1 - Princip funkce EGR technologie 
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2. Teorie proudění plynů a přístupy k řešení 

2.1 Základní pojmy stlačitelného proudění 

 

[2] Stav látky nacházející se v rovnováze může být určen hustotou, teplotou, tlakem 

a rychlostí. 

Hustota ρ (měrná hmotnost) je rovna poměru hmotnosti elementární částice látky dm 

k jejímu elementárnímu objemu dV: 

 ( 2.1.1) 

Převrácená hodnota hustoty je měrný objem v: 

 ( 2.1.2) 

Teplota T [K] je proměnná, která poskytuje informace o vnitřní energii látek. 

Vyjadřuje se ve stupních Celsia nebo Kelvina. 

 ( 2.1.3) 

Tlak kapaliny p je dán velikostí tlakové síly, působící kolmo na jednotku plochy. Je-li 

tlaková síla rovnoměrně rozložena, je tlak dán poměrem velikosti síly a plochy 

 
( 2.1.4) 

Hustota plynů a par je funkcí stavových veličin tj. tlaku p a teploty T (K). Pro její 

výpočet se bude používat jednoduchá stavová rovnice ideálního plynu 

 ( 2.1.5) 
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Teplo Q [J] (nesprávně užívaný termín tepelná energie) je část vnitřní energie, kterou 

systém vymění (tj. přijme nebo odevzdá) při styku s jiným systémem, aniž by přitom 

docházelo ke konání práce. Teplo procházející plochou určuje tzv. tepelný tok. Hustota 

tepelného toku (měrný tepelný tok) je množství tepla, ktéré projde plochou za jednotku 

času. 

 

Základním zákonem šíření tepla je Fourierův zákon, který udává vztah mezi hustotou 

tepelného toku q a teplotním gradientem grad T: 

 ( 2.1.6) 

kde λ [W.m
-1

K
-1

] je tepelná vodivost, která závisí na druhu materiálu a mění se s teplotou. 

Záporné znaménko na pravé straně rovnice vyjadřuje skutečnost, že hustota tepelného toku 

a teplotní gradient mají jako vektory opačný smysl (teplo se šíří ve směru klesající teploty). 

 

Prostup tepla rovinnou stěnou 

[3] Nejjednodušším případem prostupu tepla je stacionární prostup tepla homogenní 

neomezenou izotropní rovinnou stěnou. Podmínkou však je, aby se tekutina obklopující 

stěnu z obou stran se výrazněji nepohybovala a nedocházelo tak ke sdílení tepla 

prouděním. Pro výpočet hustoty tepelného toku v tomto případě platí základní vztah: 

 
( 2.1.7) 

kde α1 a α2 představuje součinitele přestupu tepla na rozhraní stěn a tekutiny, t1 a t2 

představují teploty obou stěn obklopující tekutinu a je tloušťkou stěny. Tento způsob není 

možné použít u stěn složených. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%BD_tok
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Obr. 2 Princip prostupu tepla stěnou [3] 

 

Součinitel prostupu tepla k: 

Charakterizuje přenos tepla z jedné pracovní látky do druhé přes pevnou překážku. 

(Obr. 2). V koeficientu prostupu tepla je zahrnuta tepelná vodivost λ pevných stěn, které 

oddělují obě tekutiny a dále koeficient přestupu tepla α, pro rozhraní mezi pevnou stěnou a 

oběma tekutinami. Stanovení tepelné vodivosti je relativně snadné, protože je pouze 

materiálová vlastnost. Koeficient přestupu tepla, jak již bylo řečeno, specifikuje intenzitu 

přestupu tepla z tekutiny do pevné stěny, a naopak. Tento koeficient je však závislý jak na 

materiálových vlastnostech proudící tekutiny, tak i na charakteru proudění v okolí pevné 

stěny.  

Koeficient přestupu tepla je možné stanovit na základě celé řady empirických vztahů, a 

v praxi se nejčastěji využívá teorie podobnosti. [2] 

 
( 2.1.8) 
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Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo číslo (Re) určujeme z okrajových a fyzikálních podmínek jako 

bezrozměrné kritérium pro rozhodnutí, zda je proudění laminární nebo turbulentní. Jeho 

hodnota charakterizuje proudění v přechodové oblasti mezi laminárním a turbulentním 

prouděním [3]. Pokud je hodnota Re < 2320 jedná se o laminární proudění (částice se 

pohybují ve vrstvách). Při vyšším Re > 2320 se jedná o turbulentní proudění (částice se 

víří) [4]. 

v
 ( 2.1.9) 

kde kinematická viskozita  ν  je dána vztahem: 

 ( 2.1.10) 

 

Prandtlovo číslo 

Prandtlovo číslo je parametr, který se vztahuje k tloušťkám hraničních vrstev rychlosti 

a teploty. 

 ( 2.1.11) 

 

Nusseltovo číslo [5] 

Nusseltovým číslem se vyjadřuje vliv proudění na tepelný tok. 

 ( 2.1.12) 

Pro laminární proudění v trubce se hodnota Nu dá určit ze vztahu: 

 ( 2.1.13) 
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Pro turbulentní proudění platí: 

 ( 2.1.14) 

 

Další možností výpočtu Nusseltova čísla je: 

 ( 2.1.15) 

kde 

 

 

( 2.1.16) 
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2.2 Definice fyzikálních veličin závislých na teplotě  

 

Kinetická teorie [6] 

Podle kinetické energie ideálního plynu můžeme definovat následující parametry: 

- Viskozitu  

- Tepelnou vodivost  

- Měrnou tepelnou kapacitu 

- Koeficienty difuze hmoty (pro multi-speciální druhy směsi) 

Definice dynamické viskozity μ při užití kinetické teorie: 

 ( 2.2.1) 

kde  

 ( 2.2.2) 

kde  

 ( 2.2.3) 

 

Definice měrné tepelné kapacity cp pro při užití kinetické teorie: 

 ( 2.2.4) 

Definice měrné tepelné kapacity k při užití kinetické teorie: 

 

 

( 2.2.5) 
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Parametry vzduchu pro kinetickou teorii [9]: 

látka Molekulová hmotnost 

Lennardovy-Jonesovy 

parametry 

Mω [g/mol] σ (Å) ε/κ (
o
K) 

O2 32 3,433 113 

Tab.1 – Parametry vzduchu pro kinetickou teorii 

 

2.3 Charakteristické veličiny stlačitelného proudění v trubici  

 

[7] Statická teplota T – (mnohdy značíme pouze jako „teplota“), je teplota, kterou 

bychom naměřili teploměrem, pohybující se s tekutinou rychlostí u. (Nejedná se o měření 

teploměrem vloženým do proudu tekutiny) 

Klidová teplota T0 – (také označení jako „celková teplota“ nebo stagnační teplota) Jedná 

se o teplotu isoentropicky zbrzděného proudu tekutiny z rychlosti u na nulovou rychlost. 

Při adiabatickém a isoentropickém proudění je to konstantní hodnota v celém proudovém 

poli. 

Z uvedeného vztahu  dostaneme pomocí rovnice změny stavu i vztah mezi statickým 

tlakem p a klidovým p0, popřípadě vztah mezi ρ a ρ0, a to pro isoentropické proudění: 

 ( 2.3.1) 

Klidový tlak p0 – označovaný jako celkový tlak, stagnační tlak, či Pitotův tlak, je 

isoentropický tlak zbrzděného proudu z rychlosti u na nulovou rychlost. Můžeme jej změřit 

Pitotovou sondou. 
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Statický tlak p – je jediný fyzikální tlak v proudící tekutině, který by šel naměřit tehdy, 

pohyboval by se pozorovatel pohybující se s tekutinou rychlostí u. Lze jej měřit otvorem 

na stěně, podél níž tekutina proudí kolmo k otvoru, takže se neuplatní žádná sloka 

kinetické energie proudu. Je-li tekutina v klidu, je 

 

Dynamický tlak pd – je roven rozdílu klidového (stagnačního) tlaku a tlaku statického. 

 

Tyto vztahy popisují závislost statického tlaku a teploty při změně rychlosti (Machova 

čísla) za isoentropických podmínek (bez tření, entropie = konst.) 

Machovo číslo 

Machovo číslo je parametr, kterým charakterizujeme stav stlačitelného proudění. 

Uvádí poměr rychlosti proudu látky u, k rychlosti zvuku c. 

 (2.3.2) 

Je-li Machovo číslo M<1 je proudění podzvukové, tzv. subsonické, pokud je Machovo 

číslo v rozmezí 0,8<M<1,3 jedná se o proudění transsonické. Nadzvukové, tzv. 

supersonické proudění se nachází v rozmezí 1,2<M<5. Jestliže je M=1, dochází 

v minimálním průřezu k dosažení kritické rychlosti a nastává ke stavu, který nazýváme 

jako aerodynamické ucpání, tzv. sonické proudění. Je-li M>1 jedná se o proudění 

nadzvukové, tzv. supersonické. U nadzvukového proudění dochází k rázovým vlnám a 

expanzím, které významně ovlivňuje proudové pole, a proto je nutné je zahrnout do 

fyzikálního modelu v programu Fluent.  
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Rychlost zvuku je dána vztahem: 

  ( 2.3.3) 

kde 

  ( 2.3.4) 

Kritické veličiny [8] 

Vzhledem k tomu, že je zpravidla dán stav plynu při vstupu do trubice, který 

uvažujeme jako klidový vztah (p0, ρ0, T0), je vhodné určit závislost kritického tlaku na 

tlaku vstupním  a podobně též závislosti kritického tlaku na tlaku výstupním  a   

nebo   . Pro kritický stav platí, že M = M* = 1 

Poměr kritického a vstupního objemu je dán vztahem: 

 

  ( 2.3.5) 

Pro adiabatickou změnu platí vztah . Po dosazení tohoto výrazu do rovnice 

(2.3.5) a úpravě obdržíme závislost kritického tlaku na tlaku počátečním (klidovém) a na 

isoentropickém exponentu κ. 

 
 ( 2.3.6) 

Isoentropický exponent κ je pro vzduch κ = 1,4 

  ( 2.3.7) 
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Pro poměr počáteční teploty a kritické    platí 

  ( 2.3.8) 

Pro poměr počáteční hustoty a kritické    platí 

 
 ( 2.3.9) 

Pro poměr počáteční rychlosti a kritické    platí 

 
 ( 2.3.10) 

Poměr kritické zvukové rychlosti k počáteční je 

  ( 2.3.11) 

 

2.4 Definice matematického modelu stlačitelného proudění 

 

[3] Základní problém výpočtu turbulentního smykového proudění spočívá 

v přítomnosti Reynoldsova napětí v rovnicích popisující střední pohyb tekutiny, takže 

systém pohybových rovnic není uzavřen jako v případě laminárního proudění. Úkolem 

jednotlivých modelů turbulence je vyjádření turbulentního napětí, toků tepla nebo jiných 

skalárních veličin pomocí zvoleného měřítka a určit rozložení těchto parametrů v 

proudovém poli. Většina modelů využívá Boussinesqovy hypotézy o vírové (turbulentní) 

viskozitě, která předpokládá, že turbulentní napětí a turbulentní toky jsou úměrné gradientu 

střední rychlosti, teploty, koncentrace, apod. Pro řešení matematického modelu bylo 

využito dvourovnicový k-ε  RNG model, který popisuje Boussinesqova hypotéza. 

Standardní model k-ε je obsažen v příloze 2. 
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2.4.1 k-ε RNG model 

 

[3] Tento model je odvozen z klasického modelu k-ε modelu, avšak se u něj 

využívá matematického postupu zvaného metoda renomalizačních grup (RNG). Tato 

procedura aplikovaná na turbulenci spočívá v postupné eliminaci malých vírů, přitom 

se přetransformují pohybové rovnice ( Navier – Stokesovy rovnice) tak, že se 

modifikuje turbulentní viskozita, síly a nelineární členy. Model využívá metodu 

časového středování (RANS-Reynolds Averaged Navier-Stokes) veličin turbulentního 

proudění a na následujícím časovém středování bilančních rovnic. Předpokládá-li se, že 

tyto víry souvisí s disipací ε, pak turbulentní viskozita μt je závislá na měřítku 

turbulentních vírů a RNG metoda konstruuje tuto viskozitu pomocí iteračního 

odstraňování úzkých pásem vlnových čísel.  

RNG k –ε model odvozený statickou metodou středování má formálně stejný tvar 

jako klasický  k –ε model. 

- Rovnice spojitosti: 

 
 ( 2.4.1) 

- Rovnice pro přenos hybnosti je ve tvaru: 

 

 ( 2.4.2) 

- Transportní rovnice pro k a ε jsou: 

  ( 2.4.3) 

 

 

 ( 2.4.4) 
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kde αk a αε jsou inverzní Prandtlova čísla pro turbulentní energii a disipaci. A kde iterační 

proces využívá relace 

 
 ( 2.4.5) 

kde 

  ( 2.4.6) 

Metoda RNG je asi o jednu desetinu pomalejší než klasický dvourovnicový model, ale 

v oblastech zavíření (kde se kapalina zpomalí a je tam nižší Re číslo) je přesnější. 

 

2.4.2 Přenos tepla v tekutinách 

 

[3] Matematický model přenosu tepla v tekutinách vychází ze zákona zachování 

hmoty, hybnosti a navíc energie. Rovnice energie za předpokladu turbulentního proudění 

je definována takto: 

  ( 2.4.7) 

kde  celková energie, která je součtem vnitřní a kinetické energie 

 kde λ je součinitel molekulové teplotní vodivosti, λt je součinitel turbulentní 

teplotní vodivosti.  

2.4.3 Přenos tepla ve vodivých stěnách 

 

[3] Přenos tepla ve vodivých stěnách je definován obdobnými veličinami jako 

v tekutinách. Neuvažují se fluktuace teploty, neboť v pevných látkách nemají smysl. 

Rovnice entalpie je: 

  ( 2.4.8) 
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2.5 Stěnové funkce 

 

Fluent umožňuje použití stěnových funkcí nebo modelování u stěny. Modelování 

proudění u stěny ovlivňuje přesnost numerického výpočtu v celé oblasti. V blízkosti stěny 

se řešené veličiny rychle mění, výrazně se zde uplatňuje přenos hybnosti a skalárních 

veličin. Turbulence je těsně u stěny potlačena, ve vnější části mezní vrstvy však dochází k 

výrazné produkci turbulentní kinetické energie v důsledku Reynoldsových napětí a 

gradientu střední rychlosti. 

Stěnové funkce představují soubor poloempirických vztahů a funkcí, které umožňují 

propojení řešené proměnné v buňce v blízkosti stěny s korespondující hodnotou na stěně. 

Stěnové funkce zahrnují logaritmický zákon pro střední rychlost a teplotu a vztahy pro 

turbulentní veličiny v blízkosti stěny. Bližší popis stěnových funkcích v příloze 3. 

FLUENT nabízí dvě základní varianty stěnové funkce: 

- standardní stěnové funkce 

- nerovnovážné stěnové funkce 

Tento přístup je však nevhodný v případě proudění s nízkým Reynoldsovým číslem. V 

těchto případech je nutné zvolit druhý přístup, který umožňuje modelování v bezprostřední 

blízkosti stěny ovlivněné viskozitou proudící tekutiny a ve Fluentu je definován jako tzv. 

- dvouvrstvý model (modelování v blízkosti stěny – vyžaduje velmi jemnou síť 

v blízkosti stěny)
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2.6 Okrajové podmínky 

 [7] Okrajové podmínky na vstupu, výstupu a stěnách oblasti mohou být zadány 

jako konstanty, funkce, popř. derivace daných veličin. Správný výběr vstupních a 

výstupních podmínek pro stlačitelné proudění závisí na režimu proudění v problému, 

který modelujeme. Správné kombinace okrajových podmínek ve Fluentu pro stlačitelné 

jsou v tab. 2 

 

Subsonické  VSTUP VÝSTUP 

 

tlak p0, teplota T0 statický tlak p 

rychlost v0, teplota T0 statický tlak p 

rychlost v0, teplota T0 

OUTLET - Von 

Neumanova okrajová 

podmínka 

hmotnostní tok ρv, teplota T0 statický tlak p 

hmotnostní tok ρv, teplota T0 

OUTLET - Von 

Neumanova okrajová 

podmínka 

Transonické VSTUP VÝSTUP 

vstup subsonický 

výstup 

supersonický 

kterákoliv kombinace hmotnostního toku 

ρv a teploty T0 nebo stagnačního tlaku a 

teploty p0, T0 

supersonický OUTFLOW 

vstup subsonický 

výstup subsonický 

kterákoliv kombinace hmotnostního toku 

ρv a teploty T0 nebo stagnačního tlaku a 

teploty p0, T0 

statický tlak p 

Supersonické VSTUP VÝSTUP 

vstup supersonický teplota T0, statický tlak p, rychlost v supersonický OUTFLOW 

výstup subsonický, 

supersonický 

teplota T0, statický tlak p, rychlost v 

 

subsonický - statický tlak 

p 

Tab. 2 - Kombinace okrajových podmínek pro stlačitelné proudění 
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2.7 Numerická metoda 

Numerické modelování mnoha fyzikálních jevů je úzce spojeno s modelováním určité 

formy pohybu matematickými prostředky. Pohyb tekutin souvisí s řešením nejrůznějších 

problémů, daných fyzikálním modelem: 

- laminární a turbulentní proudění v jednoduchých a složitých geometriích 

- stlačitelné a nestlačitelné proudění 

- stacionární, nestacionární a přechodové proudění 

- přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace 

- vícefázové proudění, atd. 

Matematický model spočívá v definici rovnic výše uvedené děje popisujících. Může se 

jednat o děje rovinné dvourozměrné, osově symetrické nebo obecně trojrozměrné a časově 

závislé, jsou popsány soustavou parciálních diferenciálních rovnic, kterou je nutno řešit 

numerickými metodami. Pro proudění je nejrozšířenější metoda konečných objemů. Pro 

numerické řešení byl použit software Fluent 13.0, který je obecným CFD (Computational 

Fluid Dynamics) kódem určeným pro modelování nejrůznějších problémů z oblasti 

turbulentního proudění.  
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3. 2D – testování stlačitelného a nestlačitelného proudění pro různá 

Reynoldsova čísla 

 

Tato kapitola se zabývá testováním stlačitelných a nestlačitelných modelů různých 

Reynoldsových čísel v rozmezí Re 2 000 – 200 000, od laminárního po turbulentní 

proudění v trubkové části EGR ventilu. Byly vytvořeny matematické modely a ty 

simulovány pomocí softwaru Fluent 13.0. 

 

3.1 Parametry proudícího média 

Simulace proudění byla prováděna při vstupní teplotě 420
o
C a operačním tlaku 

p0=101 325 Pa. Při těchto operačních podmínkách docházelo k nepřesnostem výpočtu a 

jeho divergenci, Machovo číslo se blížilo k hodnotě Ma = 1. To může způsobit výrazně 

nestacionární proudění a vznik rázových vln. Takové proudění není pro reálnou aplikaci 

EGR technologie použitelné, a proto byl při konzultaci zvolen reálnější operační tlak 

p0=180 000 Pa. Proudícím médiem byl vzduch. V tabulce (Tab. 3) jsou uvedeny hodnoty 

pro oba operační tlaky. Pro tlak p0=180 000 Pa je uveden vzorový výpočet matematického 

modelu v podkapitole (kap. 3.2) 

 

Varianta A: Hodnoty pro atmosférický tlak po = 101 325 Pa 

tlak teplota hustota dynamická viskozita kinematická viskozita tepelná vodivost 

[Pa] T [K] ρ [kg/m
3
] μ [kg/m.s] ·10

-6
 ν [m

2
/s]  ·10

-6
 λ [W/m.K] 

101325 693 0.509 32,33 64,74 0.0519 

Varianta B: Hodnoty pro počáteční tlak po = 180 000 Pa 

tlak teplota hustota dynamická viskozita kinematická viskozita tepelná vodivost 

[Pa] T [K] ρ [kg/m
3
] μ [kg/m.s] ·10

-6
 ν [m

2
/s]  ·10

-6
 λ [W/m.K] 

180000 693 0.905018327 32,33 35,723 0.0519 

Tab. 3 – základní hodnoty pro operační tlaky
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3.2 Předběžný výpočet jednorozměrného proudění, počáteční odhad 

vstupních podmínek a kritických veličin 

V této podkapitole je proveden předběžný výpočet vstupních parametrů, pro které byly 

použity upravené výpočty pro Lavalovu dýzu.  Veškeré známé parametry a vzorce byly 

vloženy do programu Excel, kde byly vypočteny statické tlaky pro různá Reynoldsova 

čísla. 

Výpočet počátečních parametrů: 

Vzorový výpočet parametrů pro B: p0 = 180000 Pa, p1 = 179658,77 Pa,  Re = 20 000 

Přepočet hustoty vzduchu  ρ  pro p0 = 180 000 Pa: 

 

Přepočet kinematické viskozity  ν  vzduchu pro p0 = 180 000 Pa: 

 

Průtočná plocha S: 

 

 

Výpočet kritických parametrů: 

Pro výpočet kritických parametrů byli použity vzorce z kap.2.3 

Výpočet kritického tlaku p*: 

 

 

Výpočet kritické teploty T*: 
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Výpočet kritické hustoty ρ*: 

 

Výpočet kritické rychlosti u*: 

 

 

Výpočet kritické rychlosti zvuku a*: 

 

 

Vstupní parametry: 

Výpočet Machova čísla M1: 

 

 

 - nestlačitelné proudění 

Vstupní teplota T1: 

 

Vstupní hustota ρ1: 
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Rychlost zvuku c1: 

 

Rychlost proudění u1 : 

 

 

Hmotnostní průtok Qm: 

 

Výstupní parametry: 

Výpočet Machova čísla M2: 

Protože S2=Skrit. (průřez se nemění), proto  , 
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Výpočet výstupní rychlosti u2: 

 

 

 

Ověřeno , platí že u2=ukrit 

Výpočet výstupní hustoty ρ2: 

 

Výpočet výstupního tlaku p2: 

 

 

 

Opět platí, že  , potom p2=pkrit 
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Výpočet výstupní teploty: 

 

 

 

T2=Tkrit. 

 

Výsledky předběžných výpočtů jsou obsaženy v následujících tabulkách: 

- Varianta A:  p0 = 101 325 Pa (Tab.4)  

- Varianta B:  p0 = 180 000 Pa (Tab.5) 
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Teplota Tlak - počáteční Izoentropický exponent Plocha Hustota Měrná plynová konstanta Průměr 

T0 [
oC] T0 [K] po [Pa] κ [-] S [m2] ρ [kg/m3] r [-] d [m] 

420 693 101325 1,4 0,00053066 0,509378906 287,04 0,026 

VÝPOČET VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Reynolds. číslo Tlak - statický Machovo číslo Teplota  Hustota Rychlost proudění Rychlost zvuku Hmotnostní průtok 

Re [-] p1 [Pa] M [-] T1 [K] Ρ  [kg/m3] u1 [m/s] c1 [m/s] Qm [kg/s] 

2000 101318,68 0,00944 692,9876498 0,509347 4,981519 527,717925 0,001346 

5000 101285,53 0,023593 692,9228606 0,50918 12,450376 527,717925 0,003364 

20000 100695,88 0,094369 691,7678957 0,506216 49,800119 527,717925 0,013378 

100000 86995,65 0,471843 663,4580973 0,437343 248,99999 527,717925 0,057788 

200000 57091,03 0,943686 588,2309645 0,287007 498,000043 527,717925 0,075847 

VÝPOČET VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Reynolds. číslo Tlak Machovo číslo Teplota Hustota Rychlost proudění 

Re [-] p2 [Pa] M2 [-] T2 [K] ρ2  [kg/m3] u2 [m/s] 

2000 53529,9975 1 577,4769 0,322616629 7,86482 

5000 53529,9975 1 577,4769 0,322511074 19,65665 

20000 53529,9975 1 577,4769 0,320633524 78,62442 

100000 53529,9975 1 577,4769 0,277009564 393,12118 

200000 53529,9975 1 577,4769 0,181787955 786,24246 

Reynolds. číslo Tlak - kritický Teplota - kritická Hustota - kritická Rychlost - kritická Rychlost zvuku - kritická 

Re [-] p* [Pa] T* [K] ρ* [kg/m3] u* [m/s] a* [m/s] 

2000 53529,9975 577,4769 0,3229 7,8648 481,8065 

5000 53529,9975 577,4769 0,3229 19,6567 481,8065 

20000 53529,9975 577,4769 0,3229 78,6244 481,8065 

100000 53529,9975 577,4769 0,3229 393,1212 481,8065 

200000 53529,9975 577,4769 0,3229 786,2425 481,8065 

Tab. 4 – předběžný výpočet pro p0 = 101 325 Pa 
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Teplota Tlak - počáteční Izoentropický exponent Plocha Hustota Měrná plynová konstanta Průměr 

T0 [
oC] T0 [K] po [Pa] κ [-] S [m2] ρ [kg/m3] r [-] d [m] 

420 693 180 000 1,4 0,00053066 0,904892209 287,04 0,026 

VÝPOČET VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Reynolds. číslo Tlak - statický Machovo číslo Teplota  Hustota Rychlost proudění Rychlost zvuku Hmotnostní průtok 

Re [-] p1 [Pa] M [-] T1 [K] Ρ  [kg/m3] u1 [m/s] c1 [m/s] Qm [kg/s] 

2000 179996,58 0,005210 692,996238 0,904875 2,749364 527,717925 0,001320 

5000 179978,65 0,013018 692,976514 0,904785 6,869610 527,717925 0,003298 

20000 179658,77 0,052072 692,6243926 0,903177 27,479260 527,717925 0,013170 

100000 171713,00 0,260360 683,7303448 0,863232 137,396671 527,717925 0,062939 

200000 149623,30 0,520719 657,3520367 0,752183 274,792707 527,717925 0,109684 

VÝPOČET VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Reynolds. číslo Tlak Machovo číslo Teplota Hustota Rychlost proudění 

Re [-] p2 [Pa] M2 [-] T2 [K] ρ2  [kg/m3] u2 [m/s] 

2000 95094 1 577,4769 0,573141003 4,34069 

5000 95094 1 577,4769 0,573083911 10,84574 

20000 95094 1 577,4769 0,572065357 43,38425 

100000 95094 1 577,4769 0,546764617 216,92186 

200000 95094 1 577,4769 0,476427098 433,84272 

Reynolds. číslo Tlak - kritický Teplota - kritická Hustota - kritická Rychlost - kritická Rychlost zvuku - kritická 

Re [-] p* [Pa] T* [K] ρ*  [kg/m3] u* [m/s] a* [m/s] 

2000 95094 577,4769 0,5737 4,3407 481,8065 

5000 95094 577,4769 0,5737 10,8457 481,8065 

20000 95094 577,4769 0,5737 43,3843 481,8065 

100000 95094 577,4769 0,5737 216,9219 481,8065 

200000 95094 577,4769 0,5737 433,8427 481,8065 

Tab. 5 – předběžný výpočet pro p0 = 180 000 Pa
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3.3 Vytvoření geometrie 

Byla vytvořena 2D geometrie v programu Gambit a následná simulace v programu 

Fluent. Skutečný tvar trubice EGR ventilu s dvěma solenoidy je v průřezu oválný. Bohužel 

tento tvar není možné ve 2D geometrii zobrazit, tudíž byl namodelován zjednodušený tvar 

kruhového průřezu – tzv. osově symetrická geometrie (Obr.3). Rozměry geometrie jsou 

zobrazeny v mm (Obr.4).  Základní geometrie byla vytvořena pomocí souřadnic bodů, 

které byly následně pospojovány do jednotlivých křivek a ty vytvořily plochu.  

 

 

Obr. 3 – Osově symetrická geometrie 

 

 

Obr.4 – Rozměry geometrie 

 

3.3.1 Síťování geometrie 

Jak již bylo napsáno výše, jedná se o osově symetrickou geometrii, na které byla 

vytvořena čtyřúhelníková nestrukturovaná síť. Výhodou osově symetrické geometrie je 

zjednodušení výpočetní sítě díky menšímu počtu buněk. V případě síťování plochy je lepší 

čtvercová síť, protože je výpočet rychlejší a přesnější. Síť byla zhuštěna na vstupu, výstupu 

a v přechodu fluid/solid, což by se mělo pozitivně projevit v rychlosti výpočtu a přesnosti 

výpočtu. Celkový počet výplně byl 9747 buněk. Posledním krokem bylo nastavení 

okrajových podmínek (Obr. 6) – definice stěn, média, vstupu, výstupu, osa symetrie apod. 

Následně byla geometrie uložena do formátu *.msh a exportována do programu Fluent. 
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Obr. 6 – Nastavení okrajových podmínek 

 

Obr. 7 – detail oblasti síťování
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4. Numerické modelování a jeho výsledky 

Po vytvoření geometrie a jeho exportu do programu Fleuent se mohlo začít řešit 

proudění ve 2D modelu. Prvním důležitým krokem je kontrola sítě – položka 

„General→Check” a kontrola rozměrů sítě „General→Scale”, v tomto případě se upravují 

rozměry modelu na metry. Při špatných rozměrech se výsledky simulace značně rozchází, 

a proto je třeba si na ně dát pozor. Dále sen nastaví  stacionární úloha 

„General→Time→Steady” a Axisymetrický 2D model „General→2D 

Space→Axisymetric”, který napomáhá osově symetrickým částem počítat část modelu a 

zjednodušuje rychlost výpočtu. Nastavení modelu laminárního nebo turbulentního je podle 

Reynoldsova čísla. Pro Re 2 000 se nastaví model laminární, pro ostatní Re (5 000, 20 000, 

100 000, 200 000) model k-epsylon – RNG. V položce „Materials→Fluid→Air” se zvolí 

hodnoty pro stlačitelné nebo nestlačitelné proudění (Tab. 6). U „Materials→Fluid→Solid” 

se nastaví jako materiál Steel (ocel). V položce „Boundary condition→vstup v záložce 

„Momentum” vstupní průtok, turbulentní intenzitu 1%, a průměr otvoru 0.026 m. 

V záložce „Thermal” teplotu 420
o
C. U položky „výstup” se nechá původní nastavení. 

V položce „Operation Pressure“ nastavíme operační tlak naší úlohy (101 325 Pa nebo 

180 000 Pa) U „wall_1, wall_pz a wall_top” v záložce Thermal nastavíme teplotu 200
o
C. 

U záložky „Solution Controls→Under-Relaxation Factors” nastavíme relaxační parametry 

o řád menší pro přesnější výpočet. Následnou inicializaci provedeme ze vstupu 200
o
C. 
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4.1 Okrajové podmínky: 

Pro získání správného výpočtu je nastavení podmínek velice důležité. Typ okrajové 

podmínky je zadán již při tvorbě geometrie a lze jej zadávat a také dodatečně měnit i 

v programu Fluent v okrajových podmínkách. 

 Okrajová podmínka na vstupu: 

Byla zadána vstupní okrajová podmínka MASS-FLOW-INLET, kde se 

zadává hmotnostní průtok podle Reynoldsova čísla v rozmezí:  

Varianta A: p0 = 101 325 Pa → Qm = 0.001346 – 0.075847 kg/s 

Varianta B: p0 = 180 000 Pa → Qm = 0.001320 – 0.109684 kg/s 

přetlak 0 Pa, teplota 420
o
C (693K) 

 Okrajová podmínka na výstupu: 

zde byla zadána výstupní podmínka  PRESSURE-OUTLET,  zadaný tlak 0 

Pa 

zadaná teplota z předběžných výpočtů výstupní teploty T2 (Tab.4, Tab.5) 

 Operační tlak:  Varianta A: p0 = 101 325 Pa, Varianta B: p0 = 180 000 Pa 

 Okrajové podmínky na stěně: 

wall_1, wall_pz, wall_top – 200
o
C (473K) 

 

Nastavení okrajových podmínek je vyobrazeno na obrázku (Obr.6), vzniklé plochy 

jsou pojmenovány jako fluid – oblast proudění vzduchu a solid – oblast materiálu 

 

Nastavení proudícího média (vzduchu) bylo provedeno ve Fluentu ve složce Materials  

a bylo pro stlačitelné a nestlačitelné proudění rozdílné jak je vidět v tabulce (Tab.6) 

Model NESTLAČITELNÝ STLAČITELNÝ 

Hustota incompressible-ideal-gas ideal-gas 

Cp kinethic-theory kinethic-theory 

Tepelná vodivost kinethic-theory kinethic-theory 

Viskozita kinethic-theory kinethic-theory 

Tab.6 – nastavení parametrů proudícího média 
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4.2 Výsledky numerického modelování 

V následující tabulce (Tab.7) jsou vyobrazeny výsledky modelování obou variant 

proudění. Nejprve byla testována varianta A: p0= 101 325 Pa, pro nestlačitelné proudění 

úlohy divergovaly v celé škále Reynoldsových čísel. Pro stejnou variantu stlačitelného 

proudění lze vidět výrazně vysoké Machovo číslo u Re = 200 000. Pro toto transsonické 

proudění testovaná úloha divergovala. Je to zapříčiněno tím, že se Machovo číslo blíží 

k M=1 a může zde docházet k aerodynamickému ucpání, je zde možný vznik rázových vln 

a výrazně nestacionárního proudění. Jedná se o nereálné podmínky, pro EGR technologii 

nepoužitelné, a proto byla po konzultaci zvolena Varianta B: p0 = 180 000 Pa. Tento model 

byl testován pouze jako stlačitelný, protože rozdíly mezi stlačitelným a nestlačitelným 

prouděním jsou u nízkých Reynoldsových čísel v našem případě zanedbatelné. Varianta A 

nám konvergovala v celém spektru Reynoldsova čísla a vždy se jednalo o proudění 

subsonické/podzvukové. 

Varianta A: po = 101 325 Pa NESTLAČITELNÝ MODEL - incompressible ideal gas 

Reynolds. 

číslo 

Machovo 

číslo 

  

proudění konvergence iterace 

Re [-] M [-] 

2000 0,00944 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné NE - 

5000 0,02359 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné NE - 

20000 0,09437 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné NE - 

100000 0,47184 > 0.1 subsonické/podzvukové stačitelné NE - 

200000 0,94369 > 0.1 transsonické stačitelné NE - 

Varianta A: po = 101 325 Pa STLAČITELNÝ MODEL - ideal gas 

Reynolds. 

číslo 

Machovo 

číslo 

  

proudění konvergence iterace 

Re [-] M [-] 

2000 0,00944 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 5885 

5000 0,02359 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 7118 

20000 0,09437 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 6495 

100000 0,47184 > 0.1 subsonické/podzvukové stačitelné ANO 6197 

200000 0,94369 > 0.1 transsonické stačitelné NE - 

Varianta B: po = 180 000 Pa STLAČITELNÝ MODEL - ideal gas 

Reynolds. 

číslo 

Machovo 

číslo 

  

proudění konvergence iterace 

Re [-] M [-] 

2000 0,00521 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 6218 

5000 0,01302 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 7180 

20000 0,05272 < 0,1 subsonické/podzvukové nestlačitelné ANO 6546 

100000 0,26037 > 0.1 subsonické/podzvukové stačitelné ANO 4781 

200000 0,52072 > 0.1 subsonické/podzvukové stačitelné ANO 4503 

Tab.7 – výsledky numerického modelování 
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4.3 Grafické zobrazení výsledků 

 

Po numerickém modelování v programu Fluent 13.0 byly vyhodnoceny následující 

parametry stlačitelného proudění varianty B – p0  = 180 000 Pa pro Re 2 000 – 200 000: 

- Nusseltovo číslo na teplosměnné ploše – wall  (Graf.1) 

- Statická a totální teplota na výstupu    (Graf.2) 

- Statická a totální teplota v řezu – řez_1  (Příloha 4.) 

- Statická a totální teplota v řezu – řez_2   (Příloha 5.) 

- Tok tepla q – wall      (Graf.3) 

- Tok tepla q -  wall_1      (Graf.4) 

- Tok tepla q -  wall_top     (Graf.5) 

- Součinitel přestupu tepla α – wall    (Graf.6) 

- Součinitel přestupu tepla α – wall_1   (Graf.7) 

- Součinitel přestupu tepla α – wall_top   (Graf.8) 

 

 

 

Graf.1 - Závislost Nusseltova čísla na délce - wall 
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Graf.2 - Závislost statické a totální teploty na výstupu 
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Graf.3 – Závislost toku tepla na délce – wall 

 

 

Graf.4 – Závislost toku tepla na délce – wall_1 
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Graf.5 – Závislost toku tepla na délce – wall_top 

 

 

Graf.6 – Závislost součinitele přestupu tepla α délce – wall 
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Graf.7 – Závislost součinitele přestupu tepla α délce – wall_1 

 

 

Graf.8 – Závislost součinitele přestupu tepla α délce – wall_top
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Pozn. Průběh totální teploty a statické se u vysokých Reynoldsových čísel liší (Graf.2, 

Příloha 4., Příloha 5.) vliv Machova čísla na statickou teplotu je téměř nulový, protože 

platí: 

 

U nízkých Reynoldsových čísel se Machovo číslo blíží M=0 

 

Jako další vyhodnocení výsledků byly zvoleny následující kontury pro stlačitelné proudění 

p0 = 180 000 Pa, Re = 20 000 (varianta B) 

Zobrazení následujících kontur: 

- Statická teplota   (Obr.8) 

- Totální teplota   (Obr.9) 

- Statický tlak    (Obr.10) 

- Totální tlak     (Obr.11) 

- Rychlost proudění    (Příloha 6.) 

- Rychlost zvuku    (Příloha 7.) 

- Hustota     (Příloha 8.) 

- Měrná tepelná kapacita  (Příloha 9.) 

- Efektivní Prandtlovo číslo  (Příloha 10.) 

- Turbulentní kinetická energie – k (Příloha 11.) 

- Turbulentní disipace – ε   (Příloha 12.)
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¨ 

Obr.8 – Průběh kontur statické teploty – Re 20 000 
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Obr.9 – Průběh kontur totální teploty – Re 20 000 
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Obr.10 – Průběh kontur statického tlaku – Re 20 000 
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Obr.11 – Průběh kontur totálního tlaku – Re 20 000 
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5. Výpočet středních hodnot Nu čísla, součinitele přestupu tepla α a 

jejich porovnání s výsledky matematického modelování 
 

Z tabulky hodnot pro vzduch (Příloha 1) byly spočteny střední hodnoty pro 

dynamickou viskozitu μ, měrnou tepelnou kapacitu a tepelnou vodivost v rozmezí 200-

400
o
C (Tab.8). V tabulce (Tab.10) jsou porovnány hodnoty Nusseltova čísla Nu a 

součinitele přestupu tepla α pro testované Re čísla. Nu číslo bylo počítáno dvěma způsoby 

uvedené v kapitole (2.1). Pro Variantu – 2 výpočtu se střední hodnoty dostali z Fluentu a 

jsou uvedeny v tabulce (Tab.9).  

 

Střední hodnoty z tabulky (Příloha 1.) 

střední hodnota 

dynamická viskozita měrná tepelná kapacita tepelná vodivost Prandtlovo číslo 

μ cp λ Pr 

[kg/m.s] ·10
-6

 [kJ/kg.K] [W/m.K] [-] 

28,7202 1,0451 0,0448 0,671 

Tab.8 – střední hodnoty 

 

Vzorový výpočet pro Re 2 000: 

Varianta - 1: 

Výpočet střední hodnoty Prandtlova čísla: 

 

 

 

Výpočet střední hodnoty Nu čísla: 

pozn. pro výpočet Nu laminárního proudění použijeme výpočet (2.1.13) a turbulentního 

(2.1.14) 
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Výpočet střední hodnoty součinitele přestupu tepla α: 

 

Varianta – 2: 

Střední hodnoty z Fluentu: 

Reynoldsovo číslo 

střední hodnoty Fluent 

vnitřní 

plocha 

pláště 
tepelný tok 

na stěně wall 

teplo 

vstup 

teplo 

vystup 

teplo na 

stěně 

wall 

střední 

logaritmická 

teplotní 

diference 

tepelná 

vodivost 

Re qwall Tin Tout Twall LMTD λ S 

[-] [W] [K] [K] [K] [-] [W/m.K] [m
2
] 

2000 1333,6 692,986 600,33 473,062 169,3934433 0,0448 

0,02 

5000 4348 692,917 590,95 473,672 162,9796201 0,0448 

20000 10224,15 691,697 630,924 474,393 185,2591245 0,0448 

100000 25119,6 665,744 635,609 476,284 173,9576891 0,0448 

200000 35246,35 622,309 597,869 477,508 132,2047062 0,0448 

Tab. 9 – střední hodnoty z Fluentu 

Výpočet střední hodnoty Nu čísla: 

pozn. použity vztahy pro výpočet Nu (2.1.15) a LMTD (2.1.16) 

 

Výpočet střední logaritmické teplotní diference: 
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Porovnání vypočtených hodnot: 

Reynoldsovo číslo 
střední hodnota 

Nusseltovo číslo Součinitel přestupu tepla 

Re Nu α 

[-] 
[-] [W/m

2
.K] 

výpočet - 1 výpočet - 2 Fluent výpočet Fluent 

2 000 8,63 4,569 16,061 14,866 10,821 

5 000 16,102 15,482 38,088 27,736 25,32 

20 000 48,814 32,0289 79,18 84,08 54,57 

100 000 176,898 83,803 183,703 304,7 131,667 

200 000 307,997 154,725 261,422 530,513 185,088 

Tab.10 – porovnání výpočtených středních hodnot s Fluentem 

U tabulky (Tab.10) jsou výsledky výpočtů dvou variant středních hodnot Nu čísla. Na 

první pohled jsou vidět rozdíly mezi hodnotami Nu čísla vypočítanými a hodnotami 

z Fluentu. Fluent má přesnější výpočet Nu, jelikož jej počítá pro každou plochu sítě zvlášť, 

hodnoty nejsou konstantní, veškeré hodnoty závislé na teplotě se mění. Nejblíže se 

ke středním hodnotám z Fluentu přiblížila Varianta výpočtu – 1. Oba výpočty se shodují 

v řádu hodnot.  Při výpočtu složitější geometrie by se rozdíl mezi výpočtem a Fluentem 

zvětšoval.  

Pozn.  

Při nastavení v položce Materials - Air - Specific heat cp - Kinetic theory – Fluent po 

provedení výpočtu zobrazuje Nu jako nulovou hodnotu. Při nastavení Kinetic theory na 

Piecewise linear u Specific heat cp se Nu zobrazuje. Pravděpodobně se jedná o chybu verze 

Fluent 13.0 

Aby se hodnoty Nu čísla zobrazovali správně, je nutné před začátkem výpočtů provést 

následující nastavení Repors – Reference Values – Length - 1m, Hodnotu Length (délka) 

přepíšeme na hodnotu délky našeho modelu Length - 0,245m. Fluent by jinak počítal 

hodnotu Nu čísla pro délku 1m a to by znamenalo špatné několikanásobně větší 

hodnoty!!! 
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6. 3D modelování v programu Fluent 

 

Bylo modelováno ve 2D geometrii s osově symetrickou sítí s následnou možností 

3D modelování. V závěru byla vyhodnocena možnost modelování ve 3D, která nebyla 

provedena z důvod složité geometrie. Poskytnutý 3D model byl složitý na převod 

do programu Gambit. Výsledky modelování 3D by byly blízké, ne-li stejné jako u 2D. 
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7. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo řešení přestupu tepla při proudění EGR chladiče. Tato 

úloha byla zadána společnosti Visteon – Autopal, s.r.o.  

 

Úkolem bylo prostudovat vliv fyzikálních a numerických parametrů na přestupu tepla 

v EGR chladiči v poloze „By-Pass“ (jedná se o situaci kdy je otevřen obtok výměníku bez 

přestupu tepla mezi spalinami a chladivem), s možností vyhodnocení parametrů přestupu 

tepla ve Fluentu. Jednalo se o modelování obtoku výměníku. Tato část se skládá z kovové 

trubice se dvěma kovovými prstenci. V programu Gambit byla vytvořena osově symetrická 

síť, na které byla vytvořena čtyřúhelníková nestrukturovaná síť (9747 buněk). Po 

modelování 2D byla zhodnocena možnost modelování 3D. 

 

Před samotným modelováním se spočetly předpokládané vstupní a výstupní parametry 

proudění a jeho kritické hodnoty.  

 

Původní operační tlak p0=101 325Pa, byl změněn kvůli nepřesnostem výpočtu a jeho 

divergenci. Machovo číslo se blížilo k hodnotě M=1. To může způsobit výrazně 

nestacionární proudění a vznik rázových vln. Takové proudění není pro reálnou aplikaci 

EGR technologie použitelné. Po konzultaci byl zvolen reálnější operační tlak 

p0=180 000Pa. Tato úloha se řešila jako stlačitelné proudění a konvergovala v celém 

rozsahu Reynoldsových čísel. Konvergence byla dosažena pro ustálené proudění, tedy 

varianta neustáleného proudění neměla smysl. 

 

Po úspěšném modelování byly vyhodnoceny výsledky pomocí grafů výstupních teplot, 

součinitele přestupu tepla, toku tepla a Nusseltova čísla pro všechna Reynoldsova čísla. 

Bylo vybráno Re=20 000 pro vyobrazení kontur v podélném řezu. Např. statická a totální 

teplota, statický a totální tlak, rychlost proudění, rychlost zvuku, hustota apod. 
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Dále byly vypočítány střední hodnoty Nusseltova čísla, součinitele přestupu tepla, 

které se porovnaly s výsledky matematického modelování. Pro výpočet střední hodnoty 

Nusseltova čísla byly zvoleny různé druhy výpočtů. Rozdíly výpočtů a modelování se byly 

v rozmezí jednoho řádu. Při výpočtu složitější geometrie by se rozdíl mezi výpočtem a 

Fluentem zvětšoval.  

 

Pozn. Aby se hodnoty Nu čísla zobrazovaly správně, je nutné před začátkem výpočtů 

provést následující nastavení Repors – Reference Values – Length - 1m. Hodnotu Length 

(délka) přepíšeme na hodnotu délky našeho modelu Length - 0,245m. Fluent by jinak 

počítal hodnotu Nu čísla pro délku 1m a to by znamenalo špatné několikanásobně větší 

hodnoty!!! 
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Přílohy 

 

Příloha 1. 

 

t - teplota 

[
o
C] 

T  

teplota 

[K] 

ρ - hustota 

[kg/m
3
] 

cp - měrná tep. 

kapacita [kJ/kg.K] 

μ - dynamická viskozita
 

[kg/m.s] x10
-6

 

ν - kinematická 

viskozita [m
2
/s] x10

-6
 

λ - tepelná 

vodivost [W/m.K] 

Pr - 

Prandtlovo 

číslo [-] 

200 473 0.747 1.025 25.41 34.53 0.0385 0.67621 

220 493 0.717 1.028 26.13 36.97 0.0398 0.67437 

240 513 0.689 1.032 26.83 39.48 0.0411 0.67325 

260 533 0.663 1.036 27.50 42.04 0.0424 0.67217 

280 553 0.639 1.040 28.16 44.67 0.0436 0.67113 

300 573 0.616 1.045 28.80 47.36 0.0449 0.67078 

320 593 0.595 1.049 29.43 50.10 0.0461 0.66983 

340 613 0.576 1.053 30.04 52.91 0.0473 0.66892 

360 633 0.558 1.058 30.63 55.78 0.0485 0.66869 

380 653 0.541 1.063 31.21 58.71 0.0496 0.66849 

400 673 0.524 1.067 31.78 61.69 0.0508 0.66769 

střední 

hodnota 
573 0.6241 1.0451 28.7202 47.6586 0.0448 0.671 

Příloha 1. – Parametry teplot vzduchu a jejich střední hodnoty 
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Příloha 2. 

k-ε model 

 

Pro řešení stlačitelného turbulentního modelu v programu Fluent jsou definovány 

následující rovnice: 

- rovnice spojitosti: 

  ( 4.3.1) 

- rovnice pro přenos hybnosti: 

 

( 4.3.2) 

V případě dvourovnicového k-ε modelu jsou tyto rovnice doplněny rovnicí pro 

přenos kinetické turbulentní energie k a rychlosti disipace ε. 

 

 ( 4.3.3) 

 

  ( 4.3.4) 

kde P a G představují produkci turbulentní kinetické energie v důsledku napětí 

vztlakových sil: 

  ( 4.3.5) 

kde c1ε=1,44 , c2ε=1,92 , c3ε=1 , σk=1 , σε=1,3 jsou konstanty určené empiricky a 

 je Prandtlovo turbulentní číslo. 
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Pro doplnění jsou Reynoldsova napětí  definována vztahem: 

  ( 4.3.6) 

kde turbulentní viskozita  se předpokládá jako funkce délkového a rychlostního 

měřítka dle Kolmogorov-Prandtlovy hypotézy: 

  ( 4.3.7) 

Příloha 3. 

Stěnové funkce 

Fluent nám umožňuje použití stěnových funkcí nebo modelování u stěny. Modelování 

proudění u stěny ovlivňuje přesnost numerického výpočtu v celé oblasti. V blízkosti stěny 

se řešené veličiny rychle mění, výrazně se zde uplatňuje přenos hybnosti a skalárních 

veličin. Turbulence je těsně u stěny potlačena, ve vnější části mezní vrstvy však dochází k 

výrazné produkci turbulentní kinetické energie v důsledku Reynoldsových napětí a 

gradientu střední rychlosti. 

Četné experimenty prokázaly, že oblast u stěny, tzv. mezní vrstva, může být rozdělena 

na více části. Bezprostředně u stěny se nachází viskózní (laminární) podvrstva, proudění je 

zde téměř laminární a molekulární viskozita má dominantní vliv na přenos hybnosti, tepla 

a hmotnosti. Vnější část mezní vrstvy se označuje jako plně turbulentní vrstva, dominantní 

úlohu zde hraje turbulence. Mezi laminární podvrstvou a plně turbulentní vrstvou se 

vyskytuje přechodová vrstva, kde se stejnou měrou uplatňují účinky molekulární viskozity 

i turbulence. 

Proudění v blízkosti stěny lze modelovat dvěma způsoby: 

- užití stěnové funkce (wall-function), pomocí níž se překlene oblast 

laminární podvrstvy a přechodové vrstvy, kde se uplatňuje molekulární i 

turbulentní viskozita, tj. oblast mezi stěnou a oblastí plně vyvinutého 

turbulentního proudění. 

- modelování proudění u stěny (near-wall modelling) včetně vazké podvrstvy 

v souvislosti s jemností sítě.  
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Podstata obou přístupů je znázorněna na Obr. 12 

 

Obr. 12 - Přístup modelování proudění u stěny [3] 

 

Stěnové funkce představují soubor poloempirických vztahů a funkcí, které umožňují 

propojení řešené proměnné v buňce v blízkosti stěny s korespondující hodnotou na stěně. 

Stěnové funkce zahrnují logaritmický zákon pro střední rychlost a teplotu a vztahy pro 

turbulentní veličiny v blízkosti stěny. 

FLUENT nabízí dvě základní varianty stěnové funkce: 

- standardní stěnové funkce 

- nerovnovážné stěnové funkce 

Tento přístup je však nevhodný v případě proudění s nízkým Reynoldsovým číslem. V 

těchto případech je nutné zvolit druhý přístup, který umožňuje modelování v bezprostřední 

blízkosti stěny ovlivněné viskozitou proudící tekutiny a ve Fluentu je definován jako tzv. 

- dvouvrstvý model (modelování v blízkosti stěny – vyžaduje velmi jemnou síť 

v blízkosti stěny) 
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Příloha 4. 

 

Příloha 4. - Závislost statické a totální teploty v řezu – řez_1 
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Příloha 5. 

 

Příloha 5. - Závislost statické a totální teploty v řezu – řez_2 
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Příloha 6.  

 

Příloha 6. – Průběh rychlosti – Re 20 000 
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Příloha 7. 

 

Příloha 7. – Průběh rychlosti zvuku – Re 20 000
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Příloha 8. 

 

Příloha 8. – Průběh kontur hustoty – Re 20 000 
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Příloha 9. 

 

Příloha 9. – Průběh kontur měrné tepelné kapacity – Re 20 000 
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Příloha 10. 

 

Příloha 10. – Průběh kontur Efektivního Prandtlova čísla – Re 20 000 
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Příloha 11. 

 

Příloha 11. – Průběh kontur Turbulentní kinerické energie – Re 20 000 
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Příloha 12. 

 

Příloha 12. – Průběh kontur Turbulentní disipace – Re 20 000 


