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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

Značení veličin a jednotky 

Značka Veličina Jednotka 
hs Součinitel prostupu tepla [1] 

hid 
Součinitel prostupu tepla pro čistý příčný průtok 

proudu 
[1] 

Jc Korekční faktor pro konfiguraci ozvučnice [1] 

Jl Korekční faktor pro ozvučnicový svodový efekt [1] 

Jb Korekční faktor pro svazek a průchozí oddíly 

obtokového namáhání 

[1] 

Js Korekce pro usměrnění rozteče [1] 

Jr 
Korekční faktor pro odporový teplotní gradient 

v laminárním proudění 
[1] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

dh; d; Dh Hydraulický průměr [m] 

vs Střední rychlost proudění tekutiny [m.s-1] 

ν Kinematická viskozita [m2.s-1] 

Pr Prandltnovo číslo [1] 

ρ Hustota [kg.m-3] 

cp Tepelná kapacita [J.kg-1.K-1] 

λ Tepelná vodivost [W.kg-1.K-1] 

Qm Hmotnostní průtok [kg.s-1] 

S Průtočná plocha [m2] 

v Rychlost proudění [m.s-1] 

p Tlak kapaliny [Pa] 

gc Gravitační zrychlení [m.s-2] 

h 
Vzdálenost mezi výtokovým otvorem a hladinou 

nádrže 
[m] 

Q; Qv Objemový průtok [m3.s-1] 

k Konstanta úměrnosti [1] 

O Omočený obvod průřezu [m] 

f Fanningův součinitel tření [1] 

Δp Tlaková ztráta (tlakový spád) [Pa] 

L Délka řešené oblasti [m] 

fD Darcyho součinitel tření [1] 

ε Velikost drsnosti [m] 

Rh Hydraulický rádius [m] 
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Značka Veličina Jednotka 

G hmotnostní průtok skrz průtočnou plochou [kg.m-2.s-1] 

Δpb;id 
pokles tlaku tekutiny spojeného s ideálním  

příčným průtokem 
[Pa] 

Eu Eulerovo číslo [1] 

Nr;cc 
je počet účinných trubkových řad zkříženými při proudění 

prostřednictvím jediné sekce s příčným průtokem 
[1] 

µ;η Dynamická viskozita [Pa.s-1] 

fid Ideální Fanningův součinitel tření [1] 

do Vnější průměr trubky [m] 

Hg Hagenovo číslo [1] 

um Axiální rychlost tekutiny [m.s-1] 

K Koeficient tlakové ztráty [1] 

Cµ Konstanta modelu [1] 

k Turbulentní kinetická energie [m2.s-2] 

ε Rychlost disipace [m2.s-3] 

Y+ Bezrozměrná vzdálenost buněk [1] 

π Matematická konstanta [1] 

T Konstantní teplo [°C] 

ptot_vstup Totální tlak na vstupu  [Pa] 

ptot_vystup Totální tlak na v7stupu [Pa] 

vvstup Vstupní rychlost do chladiče [m.s-1] 

vvystup Výstupní rychlost z chladiče [m.s-1] 

ptot_1rada Totální tlak za první řadou trubek [Pa] 

p1 Tlakový spád mezi vstupem a první řadou trubek [Pa] 

ΔT Rozdíl teplot [K] 

q Tepelný výkon výměníku [W] 

Tvstup_kap. Teplota kapaliny na vstupu do výměníku tepla [K] 

Tvystup_kap. Teplota kapaliny na výstupu z výměníku tepla [K] 

Δpteplo1; 

Δpteplo2 
Tlakový spád kapaliny za prostupu tepla [Pa] 

ρstř Střední hodnota hustoty chladící kapaliny [kg.m-2] 

ξ1 Koeficient místních ztrát [1] 

Δptot_vst-

vys 

Tlakový spád mezi vstupem a výstupem z EGR chladiče [Pa] 

p tot_1.rov Totální tlak na 1. rovině [Pa] 

p tot_2.rov Totální tlak na 2. rovině [Pa] 

Δp1 Tlakový spád v první oblasti [Pa] 

Δp2 Tlakový spád v druhé oblasti [Pa] 

Δp3 Tlakový spád ve třetí oblasti [Pa] 

Eu1 Eulerovo číslo v první oblasti [1] 

Eu2 Eulerovo číslo v druhé oblasti [1] 
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Značka Veličina Jednotka 

Eu3 Eulerovo číslo ve třetí oblasti [1] 

fid1 Ideální Fanningův součinitel tření v první oblasti [1] 

fid2 Ideální Fanningův součinitel tření v druhé oblasti [1] 

fid3 Ideální Fanningův součinitel tření ve třetí oblasti [1] 

Revstup Reynoldsovo číslo na vstupu do EGR chladiče [1] 

Revystup Reynoldsovo číslo na výstupu z EGR chladiče [1] 

fMcAd_vstup McAdamsův součinitel tření na vstupu do EGR chladiče [1] 

fMcAd_vystup McAdamsův součinitel tření na výstupu u EGR chladiče [1] 
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Úvod 

Téma diplomová práce je zadáním z firmy HVCC Visteon- Autopal Services, s. r. o. 

Úkolem mé diplomové práce je stanovit velikost tlakové ztráty chladicí kapaliny ve výměníku 

tepla. A dále tyto hodnoty využít pro určení velikosti místních ztrát v daném chladiči, které 

poté povedou k návrhu 1D řešení pro vyhodnocení tlakových ztrát na straně chladiva. Pro 

řešení dané problematiky je využíván software se zaměřením na numerické modelování 

proudění Fluent. V tomto programu je potřeba nejprve vytvořit funkční model a to pomocí 

aplikace Desing Modeler, a následně vytvořit výpočetní síť. K tomu slouží aplikace Ansys 

Mesching. Samotné výpočty budou probíhat v programu Fluent. 

V úvodní části charakterizuji výměníky tepla, zejména jaké jsou na ně kladeny 

požadavky. Dále uvádím rozdělení těchto výměníků a to z různých pohledů. Také se v této 

kapitole věnuji EGR chladiči, ke kterému se vztahuje problematika této diplomové práci. 

V následující kapitole definuji teoretické vztahy potřebné pro návrh a výpočet výměníku 

tepla. Podrobně zde charakterizuji například Reynoldsovo číslo, Prandtlovo číslo, hmotnostní 

průtok, rychlost proudění či hydraulický průměr. Také v této kapitole uvádím vztahy pro 

výpočet Fanningova součinitele tření, Darcyho součinitele tření. Následně popisují řešení 

tlakových ztrát v závislosti na průtoku, ze kterých odvozuji Fanningův a Darcyho součinitel 

tření vhodných pro vytvoření 1D řešiče tlakových ztrát. Uvádím zde také vzorce pro výpočet 

ideálního součinitele tření. 

V další kapitole se věnuji teorii matematického modelování, a to charakteristice a popisu 

jeho účelu. Postupně zde definuji různé turbulentní matematické modely, které jsou 

k dispozici v prostředí Fluent. Následně zde popisuji význam stěnových funkcí a jejich 

použitelnost ve výměníku tepla. 

Pro aplikaci matematického modelování vycházím z 2D modelu na kterém si vytvořím 

metodiku postupu, kterou následně aplikuji na 3D model. V takto vytvořené metodice lze 

nalézt postup vytváření samotného modelu, určení velikosti první buňky ze vztahu (4.1) a její 

využití při vytvoření sítě. Nejprve jsem vytvořil hrubou síť, kdy jsem nastavil pevnou velikost 

první buňky. Poté jsem vytvořil další varianty s rostoucí velikostí první buňky od stěny (tzv. 

model s mezní vrstvou) viz. kap. 4. Takto vzniklý model včetně odladěné výpočetní sítě dále 

použiji pro CFD výpočty ve Fluentu, kde nastavím potřebné parametry a okrajové podmínky 

nutné k simulaci. V poslední fázi jsem matematický model rozšířil o vedení tepla. 

V kapitole 5 jsem aplikoval matematické modelování proudění na 3D model. Geometrie 

3D modelu mi byla poskytnuta zadavatelem diplomové práce. Geometrii jsem podle potřeby 

CFD modelování upravil v programu AutoDesk Inventor. Tento model jsem ve formátu .step 

pomocí funkce Import převedl do aplikace Desing Modeler. Pro další postup jsem převzal 
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metodiku ze 2D řešení. Dle zadání je třeba provést u 3D modelu několik obměn a 

vyhodnocení jednotlivých variant. Na základě předchozích kroků jsem vypracoval 1D řešení 

dané problematiky. Veškeré výsledky matematického modelování jsem prezentoval ve formě 

tabulek a grafů v jednotlivých kapitolách a přílohách.  
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1. Tepelné výměníky 

Tepelná energie se přetváří spalováním fosilních paliv, štěpnou reakcí jaderných paliv. 

Nebo ji můžeme získat v menší míře z netradičních zdrojů. Každopádně je dnes tepelná 

energie stěžejním členem soudobých energetických soustav. K přeměně tepelné energie na 

energii elektrickou, či přímé využití tepelné energie, popřípadě tepla, pro různé komunální 

účely, nebo pro potřeby průmyslu využíváme tepelné stroje a zařízení, k nimž neodmyslitelně 

patří rozličné varianty teplosměnných systémů. Tyto systémy zabezpečují přepravu tepla mezi 

teplosměnnými látkami, které jsou součástí daného konkrétního procesu. Výměníky tepla jsou 

základním kamenem těchto systémů. Jde o teplosměnná zařízení k uskutečňování přenosu 

tepla převážně mezi dvěma tekutinami.  

Další význam výměníků tepla plyne z toho, že plní dvě důležité funkce: 

• Výměník tepla je hlavní funkční prvek určitých technologických cyklů v energetice, 

hutnictví, chemickém či jiném průmyslu 

• Zvyšují efektivitu využití palivoenergetické základny a zlepšuje ekonomii provozu 

tepelného zařízení. 

Tepelné výměníky jsou nejstarší a nejpoužívanější zařízení, které využíváme v energetice. 

Slouží k průběžnému nebo přerušovanému přenosu tepelné energie v energetickém, 

teplárenském průmyslu, či v řadě dalších technologických odvětví pomocí proudících 

teploměrných médií. [1] 

 Jedná se o zařízení, které používáme k předávání tepelné energie z teplejšího media na 

chladnější. Pracovní medium může být v kapalném či plynném stavu. [2] 

 

Hlavní požadavky na tepelné výměníky 

• Malé rozměry a hmotnost 

• Nízké pořizovací náklady 

• Nízká čerpací práce 

• Spolehlivost v provozu 

• Snadná údržba  

V praxi vzniklo mnoho typů výměníku, které třídíme do skupin podle společného znaku. 

[3] 

 

 

 

 



Tepelné výměníky 

16 

1.1 Rozdělení tepelných výměníku podle vzájemného proudění médií 

Způsob vzájemného proudění médií má vliv na prostup tepla těmito médii. 

• Souproudé -  směry proudů teplejšího i chladnějšího média jsou vzájemně rovnoběžné 

a mají stejný smysl. Princip je vykreslen na obrázku 1.1. [3]  

 

Obrázek 1.1: Souproudé výměníky tepla 

• Protiproudé -  směry proudů teplejšího i chladnějšího média jsou vzájemně 

rovnoběžné, ale s rozdílným smyslem. Princip je vykreslen na obrázku 1.2. [3] 

 

Obrázek 1.2: Protiproudé výměníky tepla 

• Křížové- osy směrů jsou mimoběžné a v kolmém průřezu spolu svírají úhel 90°. 

Princip je vykreslen na obrázku 1.3. [3] 

 

Obrázek 1.3: Křížové výměníky tepla 

• Se šikmým vzájemným proudem- osy směrů v kolmém průmětu svírají úhel větší či 

menší jak 90°. 

• Vícenásobné souproudé, protiproudé, křížové proudění 

• S kombinovaným prouděním [1] 
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1.2 Rozdělení tepelných výměníků podle způsobu předávání tepelné 

energie 

• Rekuperační - obě pracovní média, jsou od sebe odděleny stěnou, která slouží jako 

teploměrná plocha. Princip je vykreslen na obrázku 1.4. [3] 

 

Obrázek 1.4: Rekuperační výměník tepla [14] 

• Regenerační výměník - obě média se v pracovním prostoru výměníku střídají, pro 

přenos tepelné energie slouží pracovní element. Tento element naakumuluje teplo z teplejšího 

média a poté jej předá chladnější látce. Princip je vykreslen na obrázku 1.5. [3] 

 

Obrázek 1.5: Regenerační výměník tepla [14] 

• Kontaktní - obě látky se v pracovním prostoru výměníku promísí a tím si předají 

tepelnou energii. Pak se opět rozdělí. Teplosměrná plocha je tentokrát určena povrchem částic 

pevné fáze. Princip je vykreslen na obrázku 1.6. [3] 

 

Obrázek 1.6: Kontaktní výměník tepla 
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• Směšovací výměník - neobsahuje teploměrnou plochu. Látky se spolu smíchají a 

vytvoří novou homogenní směs. Princip je vykreslen na obrázku 1.7. [3] 

 

Obrázek 1.7: Směšovací výměník tepla [14] 

1.3 Rozdělení tepelných výměníků podle účelu a použití 

• Ohříváky - pracovní médium v zařízení zvyšuje svou teplotu, ale bez změny fáze. 

• Chladiče - ochlazovaná látka v nich snižuje svou teplotu beze změny fáze. 

• Výparníky a odparky - ohříváme kapalinu až se změní na páru. 

• Kondenzátory - dochází ke srážení teplejšího média v parní fázi a vzniká 

kondenzovaná kapalina. 

• Přehříváky a mezipřehříváky - s jejich pomocí zvyšujeme teplotu mokré, syté nebo 

přehřáté páry. 

• Parní generátor - jedná se o soustavu výměníků (ohříváky, výparníky a přehřívače), 

která slouží k získání syté nebo přehřáté páry z kapaliny. 

• Sušárny - přiváděním tepla snížíme vlhkost látky v pevném stavu. 

• Termické odplyňováky vody - parním ohříváním vody k bodu varu dojde k vypařování 

pohlcených plnynů. 

• Topná tělesa ústředního vytápění - slouží k ohřevu okolního vzduchu. [1] 

1.4 Rozdělení tepelných výměníků podle přenosu tepla a proudění 

teplonosných médií 

• Konvekční výměník - o předávaném teple rozhoduje především proudění médií. 

• Sálavý (radiační) výměník - sálání se postará o předání většiny tepla. 

• Kombinovaný výměník - podíl přenosu tepla konvekčním a sálavým výměníkem je 

úměrný. 

• Bez jednoznačného proudění - například vodu a ve velkoprostorových výparnících 

parních kotlů, voda v ležatých parních generátorech jaderných elektráren apod. Voda je 
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napáječkou doplňována do bubnu tak, aby při každém reálném odběru páry zůstala výška 

hladiny zhruba konstantní. Proudění vody je však zanedbatelné. 

• Gravitačním stékáním - jde o sprchové chladiče či kondenzátory páry atd. Horká 

kapalina nebo kondenzát vzniklý z páry obtéká vlastní tíží trubky, ve kterých proudí chladící 

kapalina. 

• S přirozeným oběhem- docílíme ho pomocí statického tlaku v důsledku rozdílných 

hustoto vody v recirkulačních a varných trubkách. 

• S nuceným oběhem - za pomoci oběhového čerpadla nebo kompresoru. 

• S nuceným průtokem - ohřívané médium pouze proteče, již se nevrací. 

V průběhu času vznikla řada typů výměníků, z nichž nejpoužívanější jsou: bubnové, 

skříňové, deskové, trubkové, svazkové, šroubové, hadové, žebrované oštinové, vlásenkové ap. 

[1] 

1.5 Rozdělení tepelných výměníků podle kombinace teplonosných médií 

Toto dělení se vyskytuje nejčastěji v tepelné energetice a teplárenství. Používají se např. 

tyto výměníky: voda-voda, pára-pára, pára-voda, pára-vzduch, pára-olej, spaliny-voda, 

spaliny-pára, spaliny-vzduch, spaliny-uhlí, vzduch-uhlí atd. U jaderné energetiky se používá 

kromě vody a vodní páry také jako teplonosná látka těžká voda D2O, kysličník uhličitý CO2, 

hélium He a pro vysoké teploty se využívá tekutý kov složený ze směsi draslíku K a sodíku 

Na. U malých soustav se někdy používají kapaliny s vysokým bodem varu při normálních 

tlacích, jsou to silikonové oleje nebo deuterm. U chladící techniky a v chemickém průmyslu 

jde o teplonosná média SO2, CO2, NH3, H2, freon a syntetické chladiva získaná z metanu, 

etanu a propanu substitucí atomu chloru a fluoru za atomy vodíku. [1] 

1.6 Požadavky na teplonosné látky tepelných výměníků 

Na teplonosná média máme řadu požadavků, nejdůležitější z nich jsou příznivé tepelné, 

provozní a ekonomické vlastnosti. Požadavky jsou kladeny především na velkou měrnou 

tepelnou kapacitu, popř. měrné výparné teplo, vysoký součinitel tepelné vodivosti a přestupu 

tepla, vhodný vztah mezi teplotou varu a tlakem, nízká viskozita a s ní související nízké 

tlakové ztráty při proudění přiměřenými rychlostmi, nízká koroze zařízení, zdravotní 

nezávadnost i dostatečný výskyt v biosféře a relativně nízká cena. Celkově splňují tyto 

požadavky voda a vodní pára, jejichž možnými nedostatky jsou koroze materiálu, z kterých 

jsou výměníky vyrobeny, dále vznik nánosů solí obsažených ve vodě na výhřevné ploše a v 

případě vody ještě požadavek udržování dostatečného tlaku, aby při dané pracovní teplotě 

nedocházelo k varu a nevznikala pára. Z toho důvodu se u malých otopných soustav někdy 
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používá místo vody kapalina s vysokým bodem varu při tlacích blízkých normálnímu tlaku. 

Tyto kapaliny jsou na bázi silikonu (použitelné do tmax= 366 °C) minerálních olejů (do 

tmax= 316 °C) nebo dowtbermu A (diphenyloxid použitelné do tmax= 400 °C). Tyto látky 

jsou však hořlavé, oproti vodě výrazně dražší a zčásti zdravotně závadné. U teplot do 860 °C 

se používají tekuté kovy (směs sodíku a draslíku v poměru 54:46). Takové sliti mají vysokou 

tepelnou kapacitu, dobrou tepelnou vodivost a přestupní součinitel. Bohužel jsou nevhodné 

tím, že při zchladnutí systému začnou tuhnout a musí se proto včas z okruhu vypustit. Pokud 

výměník špatně těsní, může dojít k prudké reakci sodíku s vodou a začne prudce hořet. [1] 

 

Konstrukční výpočet tepelných výměníků 

Při návrhu nového výměníku tepla je třeba určit hlavně jeho typ, velikost a řešení 

výhřevné plochy, poté je potřeba určit hydraulické resp. aerodynamické tlakové ztráty. 

Výměník se nejprve navrhne pevnostně a poté z možných variant řešení se vybere 

ekonomicky nejvýhodnější varianta. Proto má konstrukční výpočet tyto části: 

• Tepelný výpočet 

• Výpočet hydraulický a aerodynamický 

• Výpočet pevnostní 

• Výpočet ekonomický 

• Optimalizační výpočet [1] 

1.7 Charakteristika EGR chladič 

EGR chladič představuje tepelný výměník, ve kterém jsou ochlazovány výfukové spaliny 

pomocí chladící kapaliny. Použití EGR chladiče je ve velké míře v automobilovém průmyslu. 

Je považován za jeden z nejdůležitějších prvků systému recirkulace výfukových plynů. 

Správným návrhem a realizací výměníku lze poměrně snadno redukovat emise stávajícího 

motoru. Například vhodnou úpravou vnitřních trubiček, vytvořením spirálové drážky. Touto 

úpravou vytvoříme uvnitř trubičky víření a tím výhodnější podmínky pro přestup tepla. 

Součásti chladiče, které jsou v přímém kontaktu s agresivními výfukovými plyny, se 

vyrábějí z nerezové oceli. Tyto díly jsou k sobě pájeny nebo svařovány. Obal je vyráběn 

převážně z hliníkových slitin, dnes se můžeme setkat i s obaly z plastu. [14] 
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Obrázek 1.8: Rozdělení EGR výměníků podle toku média[14] 

1.7.1 EGR chladič typu „I“ 

Je typ EGR chladiče, který se využívá již delší dobu. Vně chladiče je umístěn svazek 

trubek, který má přímý tvar. A mezi tímto svazkem protéká chladicí kapalina. Tyto trubky 

mají běžně kruhový tvar nebo tvar čtvercový. Také je možné se setkat se speciálním 

čtvercovým tvarem s vnitřním vlnovce. [14] 

 

Obrázek 1.9: EGR chladič typu "I" [15] 

1.7.2 EGR chladič typu „U“ 

Chladič je výkonnější s větší rozšířeností, protože splňuje vyšší emisní (Euro 5). Typ „U“ 

je pro daný výkon kompaktnější než výměník typu „I“, na druhou stranu má vyšší tlakové 

ztráty. Tento chladič se skládá z obalu a vnitřní soustavy. Do víka jsou neprodyšně umístěny 

trubky určené pro vedení výfukových plynů. Trubky jsou ohýbány do tvaru písmene U, mezi 

kterými je umístěna přepážka, jejíž pomocí se usměrní proud chladící kapaliny podél trubek 

tak, aby byla zajištěna co největší účinnost ochlazení výfukových plynů a také aby se 

zamezilo lokálním varům v nejvyšším bodě chladiče. V porovnání s typem „I“ má typ „U“ 

EGR chladič

Typ "I"

Souproudý

Protiproudý

Typ "U"

Souproudý

Proutiproudý
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výhodu v nižším počtu spojů a jednodušší zástavbě obtokového kanálu. Také má menší 

pořizovací náklady. Nevýhodou je nutnost několika těsnění. [14] 

 

Obrázek 1.10: EGR chladič tvaru "U"[14] 
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2. Teoretické výpočetní vztahy a parametry 

V této kapitole se věnuji teoretickým vztahům potřebným pro návrh a výpočet výměníku 

tepla. Zabývám se zde například Reynoldsovým číslem, Prandtlovým číslem, hmotnostním 

průtokem, rychlostí proudění či hydraulickým průměrem. Také zde uvádím vztahy pro 

výpočet Fanningova součinitele tření, Darcyho součinitele tření, dále řešení tlakových ztrát 

v závislosti na průtoku, ze kterých odvozuji Fanningův a Darcyho součinitel tření vhodný pro 

tlakové ztráty. Uvádím zde také vzorce pro výpočet ideálního součinitele tření. 

2.1 Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo číslo je bezrozměrnou veličinu, s jejíž pomocí rozlišujeme druh proudění. 

Proudění může být laminární nebo turbulentní. Reynoldsovo číslo určíme ze vztahu 

= ∙
   [1] (2.1) 

Kde d je hydraulický průměr [m]. vs je střední rychlost proudění tekutiny v daném 

průřezu [m.s-1]. ν je kinematická viskozita tekutiny [m2.s-1]. Podle hodnoty Re určujeme tři 

oblasti proudění tekutiny. Při nízkých hodnotách se jedná o proudění laminární, jde o hodnoty 

Re≤2320. Pro turbulentní proudění jsou typické vysoké hodnoty Re≥4000. Úsek mezi těmito 

hodnotami tedy  2320≥Re≤4000 je označován jako přechodová oblast mezi laminárním a 

turbulentním prouděním. 

Reynoldsovo číslo je velmi významná veličina při studiu vzniku odporu na obtékaném 

tělese. [4] 

2.2 Prandltnovo číslo 

Patří mezi podobnostní číslo, které je označováno Pr. Velikost Prandlova čísla získáme ze 

vztahu 

= ∙ ∙
 [1] (2.2) 

Kde ρ je hustota tekutiny [kg.m-3]. ν je kinematická viskozita tekutiny [m2.s-1]. cp je 

tepelná kapacita [J.kg-1.K-1] a λ je tepelná vodivost [W.kg-1.K-1]. [5] 

2.3 Hmotnostní průtok 

Hmotnostní průtok Qm lze charakterizovat jako hmotnost tekutiny proteklé za jednotku 

času. Tuto veličinu získáme ze vztahu 

= ∙ ∙ = . [1] (2.3) 
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Jelikož je třeba, aby rovnice platila, pro všechny úseky proudové trubice, musí pro rovnici 

kontinuity platit 

∙ ∙  ∙ ∙  ∙ ∙ = . [1] (2.4) 

Kde ρ je hustota dané kapaliny [kg.m-3], S je průtočná plocha [m2], v je rychlost proudění 

[m.s-1]. [8] 

2.4 Rychlost proudění 

Rychlost proudění je rychlost pohybu kapaliny daným průřezem potrubí. Lze ji získat z 

několika vztahů a to například z Beunouliho rovnice 

1
2 ∙ ∙ + + ∙ ∙ ℎ =  

              [1] (2.5) 

Kde ρ je hustota dané kapaliny [kg.m-3], v je rychlost proudění [m.s-1], p je tlak kapaliny 

[Pa], gc je gravitační zrychlení [m.s-2] a h vzdálenost mezi výtokovým otvorem a hladinou 

nádrže [m]. 

Po úpravě rovnice (2.5) lze vypočítat výtokovou rychlost z nádrže. 

= 2 ∙ ∙ ℎ ∙  (2.6) 

Nebo lze odvodit z rovnice kontinuity.  

= ∙ ⇒ = 4 ∙
∙  

∙  (2.7) 

Kde Q je objemový průtok [m3.s-1]. S je průtočná plocha. d je hydraulický průměr [m]. π 

je číslo Ludolfovo číslo [1]. [8] 

2.5 Hydraulický průměr 

Je ekvivalent vnitřního průměru trubky, který se používá při výpočtech nekruhových 

průřezů potrubí. Tento rozměr se pak dosazuje do vzorců pro výpočet Reynoldsova čísla, 

součinitele tření a ztrátové výšky 

= ∙ = ∙
∙4∙ = ∙ 4 

 

             [m] 

 

(2.8) 

Konstantu úměrnosti je možno zvolit, stanovuje se tak aby hydraulický průměr dh 

odpovídal průměru d [m] (tzn. dh). Ze vztahu (2.8) plyne, že k=4. 

= 4 ∙  [m]  (2.9) 

Kde S je průtočná plocha [m2] a O je omočený obvod průřezu [m]. [9] 
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2.6 Fanningův součinitel tření 

Jde o koeficient tření, který je jednou čtvrtinou Darcyho koeficientu tření. Z tohoto 

důvodu je třeba věnovat pozornost o, kterém z těchto koeficientů je pojednáváno jak ve formě 

grafu, tak ve formě rovnice. 

Pro kruhový průřez v potrubí při laminárním proudění lze použít vztah 

= 16
 

[1] (2.10) 

Kde Re je Reynoldsovo číslo [1]. 

Pro čtvercový průřez je využíván vzorec 

= 14,227
 

[1] (2.11) 

Pro turbulentní proudění v kruhovém potrubí je vztah k určení Fanningova součinitele 

tření poněkud složitější. Jelikož je upraven Colebrookovou rovnicí, která je implicitní 

v součiniteli tření f: 

= ∆ ∙ ∙ 2 ∙
∙ ∙  

[1] (2.12) 

Kde Δp je tlaková ztráta [Pa]. d je hydraulický průměr potrubí. gc je gravitační zrychlení 

[m.s-2]. ρ je hustota tekutiny v řešené oblasti[kg.m-3]. vs je střední hodnota rychlosti [m.s-1]. L 

délka řešené oblasti [m]. [6][12] 

2.7 Darcyho součinitel tření 

V dynamice kapalin vychází rovnice Darcyho třecího součinitele z experimentálních dat a 

teorií. Darcyho součinitel tření je bezrozměrná veličina, která se používá v Darcy-

Weisbachově rovnici k popisu třecích ztrát v přívodním potrubí, stejně tak v otevřeném toku 

kanálu. Darcyho součinitel tření je čtyřnásobek Fannigova součinitele tření. 

= 4 ∙  [1] (2.13) 

Kde f je Fanningův součinitel tření [1]. 

Darcyho součinitel tření pro laminární proudění pro kruhový průřez získáme ze vzorce 

= 64
 

[1] (2.14) 

Kde Re je Reynoldsovo číslo [1]. Tento vztah lze uplatnit pro Re≤2100. 

Pro přechodovou oblast 2300≥Re≤4000 mohou být hodnoty Darcyho koeficientu tření 

zdrojem velkých nejistot. Pro turbulentní proudění v hladkém potrubí se využívá Blasiusova 

korelace, jedná se o nejjednodušší rovnici pro určení Darcyho koeficientu tření. Blasiusova 

korelace je uplatnitelná do Re= 100000. Využívá se především v hladkých potrubích. Na 

turbulentní proudění v drsném potrubí se využívá Colebrookovy rovnice. 
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1 2 3,7 ∙
2,51
∙  

    

 

 

(2.15) 

nebo 

1 2 14,8 ∙
2,51
∙  

   

 

 

(2.16) 

Kde fD je Darcyho koeficient tření [1]. ε je velikost drsnosti [m], Dh je hydraulický 

průměr [m], Rh je hydraulický rádius [m] Rh=1/4Dh, Re je Reynoldsovo číslo [1]. [7] 

2.8 Tlakové ztráty v tubusovém výměníku tepla 

Pokles tlaku spojený s průtokem přes soustavu trubek se skládá ze stejných tlakových 

spádů jako u deskového výměníku. Kromě toho je tlakový spád mezi vstupem a výstupem 

uveden v třecích faktorech. Z toho důvodu, celkový pokles tlaku na vnější straně okraje 

trubky je dán rovnicí. 

∆
2 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 1 2 ∙ 1  

 (2.17) 

Kde Δp je tlakový spád [Pa], p je tlak [Pa], G je hmotnostní průtok skrz průtočnou 

plochou [kg.m-2.s-1], gc je gravitační zrychlení [m.s-2], ρ je hustota kapaliny [kg.m-3], f je 

Fanningův součinitel tření [1], L je délka protékané oblasti [m], Rh je hydraulický rádius [m], 

 je průměrný specifický objem s ohledem na délku průtoku. [10] 

Konstrukce tubusového výměníku tepla je uvedena na obrázku 2.1 

 

Obrázek 2.1: Trubkový výměník [16] 

2.9 Metoda vyhodnocení Δp v závislosti na průtoku 

Celková tlaková ztráta je definována součtem tlakových ztrát pro jednotlivé oblasti, kde 

lze definovat vztah pro výpočet ideálního poklesu tlaku. Ve vztahu je zohledněn počet řad 

Nr,cc a korelační faktor pro viskozitu 
,

. Z uvedených vztahů jsem si následně 

vyhodnotil ideální Fanningův součinitel tření fid [10] 
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∆ , = ∙ 2 ∙ ∙ ∙ , ∙ ,

= 4 ∙ ∙
2 ∙ ∙ ∙ , ∙ ,

= ∙ ∙ , ∙  

 

 

[Pa] 

 

 

(2.18) 

kde 

= ∆ ,∙2 ∙
∙ 1

,  

= 4 ∙  

= 32 ∙  

[1] 

 

[1] 

[1] 

(2.19) 

 

(2.20) 

(2.21) 

Kde Δpb;id je tzv. ideální pokles tlaku ve vymezené oblasti výměníku [Pa], Eu je 

průměrná hodnota Eulerova čísla v každé trubce [1], G je hmotnostní průtok skrz průtočnou 

plochou [kg.m-2.s-1], gc je gravitační zrychlení [m.s-2], ρ je hustota kapaliny [kg.m-3], Nr;cc je 

počet řad trubek [1], µ je dynamická viskozita [Pa.s], fid je ideální Fanningův součinitel tření 

[1], do je vnější průměr trubky (nebo kolíku) [m], Hg je Hagenovo číslo [1], um je axiální 

rychlost tekutiny [m.s-1], Re je Reynoldsovo číslo na základě hydraulického průměru [1]. [10] 

Fannigův součinitel tření lze také definovat pomocí vztahu pro výpočet tlakového spádu 

při průtoku trubkou, který je definován pomocí jednoduchého vztahu [10] 

∆ = ∙ ∙
2 ∙ = ∙ 4 ∙ ∙ ∙

2 ∙            [Pa] (2.22) 

   

Kde Δp je tlakový spád při průtoku trubkou [Pa], K je koeficient tlakové ztráty [1], ρ je 

hustota kapaliny [kg.m-3], gc je gravitační zrychlení [m.s-2], um je axiální rychlost tekutiny 

[m.s-1], f je Fanningův součinitel tření [1], L je délka protékané oblasti [m], Dh je hydraulický 

průměr průtokových kanálů [m]. [10] 

V literatuře pojednávající o dynamice tekutin se obecně používá Darcyho koeficient tření 

fD, který je spojena s Fanningovými koeficientem tření f pomocí vztahu: 

= 4 ∙ = ∆ ∙ 2 ∙
∙ ∙  [1] (2.23) 

Kde fD je Darcyho koeficient tření [1], f je Fanningův koeficient tření [1], Δp je tlakový 

spád [Pa], gc je gravitační zrychlení [m.s-2], ρ je hustota kapaliny [kg.m-3], um je axiální 

rychlost tekutiny [m.s-1], L je délka protékané oblasti [m], Dh je hydraulický průměr 

průtokových kanálů [m]. [10] 
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Srovnání rovnic ukazuje, že je potřeba znát hydraulický průměr a délku průtoku 

výměníkem v případě, že pokles tlaku (Δp) je uveden, pokud jde o koeficient tření (K). 

Takové informace nejsou pro Δp potřebné, pokud jde o K. [10] 
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3. Teorie matematického modelování s přenosem hmoty a tepla 

Modelování jako metoda experimentálního zkoumání určitého děje vychází z teorie 

podobnosti. Jde o proces, kde se zkoumanému systému (dílo) přiřadí podle určitých pravidel 

systém jiný (model). Při řešení problému nahradíme zkoumaný systém modelem, díky čemuž 

vyhodnocované výsledky zkoumání na modelu přinášejí nové poznatky o zkoumaném 

systému. Ze předpokladu, že dílo a model mají jiné fyzikální vlastnosti, jde o matematické 

modelování.  Pokud jsou fyzikální vlastnosti stejné, jde o modelování fyzikální. [11] 

Matematické modelování je založeno na matematické podobnosti dvou odlišných 

procesů. Stavy rozdílných fyzikálních povah jsou matematicky podobné právě tehdy, když 

jsou popsány formálně shodnými základními rovnicemi. Z této podobnosti pak vyplývá 

úměrnost mezi odpovídajícími si veličinami analogických jevů. 

Analogie má mnohokrát stejný fyzikální základ, související s přenosovými jevy, při nichž 

se přenáší hybnost, energie a hmotnost z jednoho bodu do druhého. Všechny tyto děje souvisí 

s neuspořádaným tepelným pohybem molekul. Typickým příkladem může být sdílení tepla 

konvekcí a molekulovou difúzi. Pokud je splněna hlavní podmínka analogie, což je podobnost 

základních rovnic, pak důsledná analogie mezi popsanými jevy způsobí, že jsou konkrétní 

vzorce pro sdílení tepla konvekcí a pro molekulovou difúzi, stanoveny experimentálně. 

Tato metoda podobnosti je s výhodou použita pokud neumíme řešit základní rovnice 

analyticky. Fakt, že jedna rovnice matematicky obsáhne podstatu několika fyzikálních veličin, 

umožní jeden děj modelovat jiným dějem, který se snadněji realizuje nebo měří. [11] 

Metodou matematického modelování s prostupem tepla se dá řešit celá řada fyzikálních 

jevů, které představují proudění: 

• Laminární 

• Přechodové 

• Turbulentní 

• Stlačitelné 

• Nestlačitelné 

• Vícefázové 

Proudění probíhá jak v jednoduchých tak i ve složitých geometriích (2D, 3D). V takových 

to geometriích může probíhat prostup tepla, a to v tekutinách nebo v tuhých látkách s 

uvažováním přirozené, nucené či smíšené konvekce a radiace. Dále lze řešit přenos chemické 

příměsi i s chemickými reakcemi. V podobných případech je matematický model definován 

rovnicemi, přesněji řečeno soustavou parciálních diferenciálních rovnic. Diferenciální 

soustavy jsou řešeny numerickými metodami, jelikož může jít o děje rovinné dvourozměrné, 
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osově symetrické, či trojrozměrné a časově závislé. Pro usnadnění numerické simulace se 

používají komerční programy CFD (Computation Fluid Dynamics), jako např. FLUENT. Při 

použití těchto programů je nejdůležitější získat správné a fyzikálně smysluplné výsledky pro 

různé aplikace. Může se stát, že simulace proběhne na první pohled v pořádku. Avšak na 

konec se může ukázat, že výsledky správné nejsou, z důvodu absence fyzikálního smyslu. 

Aby simulace proběhla reálně, je třeba, aby řešitel měl dostatečné znalosti o používaných 

numerických modelech a byl schopný určit správné nastavení a parametry modelu pro 

konkrétní problém. Dále je důležité vytvořit vhodnou síť pro řešený model. [12] 

3.1 Turbulentní modely k-ε (Standard, RNG, Realizable) 

Modely k-ε, jsou dvourozměrné modely turbulence, umožňující určit délkové a časové 

měřítko řešením dvou samostatných transportních rovnic. Jsou považovány za historicky 

nejpoužívanější modely turbulence pro průmyslové výpočty. Modely k-ε, řeší transportní 

rovnice pro k a ε a definují Reynoldsova napětí za pomoci turbulentní viskozity µ t dle 

Boussinesquovy hypotézy. Základní rozdíl u takovýchto modelů je ve způsobu stanovení 

turbulentní viskozity, v turbulentních Prandtltových číslech řídící turbulentní difuzi k a ε. 

Dále pak v podmínkách generace a zániku v rovnici pro ε. [13] 

3.2 Standard k-ε model 

V roce 1974 byl navržen Launderem a Spaldingem Standart k-ε model. Nejspíš je 

nejznámější a v inženýrské praxi velmi často používaný model. Je velmi populární pro 

simulaci přenosu hybnosti a tepla v průmyslových aplikacích z důvodu robustnosti, 

ekonomičnosti výpočtu a dostatečné přesnosti pro široký rozsah typů turbulentního proudění. 

Jde o semi- empirický model a odvozené rovnice modelu hodně spoléhají na úvahy a empirii. 

Předpokládá se, že proudění je plně turbulentní a efekt molekulární viskozity je zanedbatelný. 

Z toho důvodu je model Standard k-ε, použitelný pouze při vysokých Reynoldsových číslech. 

Tento model se vyznačuje nadměrnou difuzi pro řadu situací: velké zakřivení proudu, víry, 

rotaci, odtržení proudění a nižší Reynoldsova čísla. To byl důvod, proč se z tohoto modelu 

vyvinuli další modifikace, využívající jeho výhod a snaží se o odstranění jeho nedostatků. 

[13] 

Turbulentní viskozitu lze vypočítat ze vzorce 

∙ ∙  [Pa.s-1] (3.1) 

Kde Cµ je konstanta modelu [1]; k je turbulentní kinetická energie [m2.s-2]; ε je rychlost 

disipace [m2.s-3]; ρ je hustota [kg.m-3]. [13] 
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3.3 RNG k-ε model 

Model RNG (renormalization group method) je odvozen za pomoci statistické metody. Je 

to vylepšený model standard. Obsahuje další člen v rovnici, kterým se zlepší přesnost při 

velkých rychlostech deformace. Obsahuje účinek vírů na turbulenci a tím zvyšuje přesnost 

pro vířivé proudění. Jeho součástí je analytický vzorec pro turbulentní Prandtlova čísla a 

analyticky odvozenou diferenciální rovnici pro efektivní viskozitu. Díky těmto vlastnostem se 

stává RNG model přesnější a spolehlivější pro širší rozsah typů proudění než standard k-ε. 

[13] 

3.4 Realizable k-ε model 

Realizable je nejnovější model z již uvedených modelů k-ε. V porovnání s modelem 

standard obsahuje dva důležité rozdíly. Má jinou formulaci pro turbulentní viskozitu a 

modifikovanou transportní rovnici, která se odvozuje z přesné rovnice pro transport střední 

kvadratické fluktuace vířivosti. Tento model plní určitou matematickou překážku u 

Reynoldsových napětí v souladu s fyzikou turbulentního proudění. I model Realizable přináší 

značné zlepšení oproti modelu standard pro proudění s velkým zakřiveným proudem, víry 

nebo rotací. Z provedených studií plyne, že Realizable k-ε model poskytuje vyšší výkon než 

ostatní modely k-ε. A proto je model Realizable nejvíce doporučován z modelů k-ε. Jeho 

jedním nedostatkem je to, že vytváří nefyzikální turbulentní viskozitu ve chvílích, kdy se 

výpočetní oblast skládá z rotační a stacionární zóny. Stává se to při použití metody Multiple 

reference frames nebo rotační Sliding mesh, které se používají především při simulaci otáčení 

míchadla. To způsobuje zahrnutí účinků střední rotace do definice turbulentní viskozity. [13] 

3.5 Modely k-ω (Standard, STT) 

Modely k-ω, jsou dvourozměrné modely a stejně jako k-ε, řeší dvě dodatečné 

diferenciální rovnice. Rovnice pro určitou disipaci energie ω má několik výhod oproti rovnici 

pro ε. Největší z nich je možnost začlenění rovnice bez dalších podmínek přes viskózní 

podvrstvu. Tyto modely obvykle lépe předvídají záporný tlakový spád, mezní vrstvy a 

odtržení proudění. Model SST se liší od modelu Standard především v postupné změně 

modelu Standard k-ω v oblastech poblíž stěn na model k-ε, pro vysoké Reynoldsova čísla ve 

vzdálené oblasti od stěn. Také obsahuje modifikovanou formulaci turbulentní viskozity s 

ohledem na transportní efekt hlavních turbulentních smykových napětí. [13] 
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3.6 Standart k-ω model 

Ve Fluentu jde o modifikaci Wilcoxova modelu k-ω, který zahrnuje modifikace pro nízká 

Reynoldsova čísla, stlačitelnost a smykové napětí. Slabou stránkou Wilcoxova modelu je jeho 

citlivost při řešení hodnot k a ω ve volném proudu mimo smykové vrstvy. Model Standard 

tuto slabinu částečně odstraňuje, i přesto to může mít velký efekt při řešení smykového 

proudění. V blízkosti stěny je model docela přesný, bohužel se zvyšující vzdálenosti od stěny 

přesnost klesá. Může se říct, že jeho přesnost je opačná oproti k-ε. [13] 

3.7 Shear- Stress Transport (STT) model 

Je to model vytvořený, aby efektivně spojil robustnost a přesnost modelu k-ω v oblastech 

blízko stěny s modelem k-ε, ten zase lépe pracuje ve volném prostoru dál od stěny. Toho bylo 

dosaženo převedením modelu k-ε do formulace k-ω. Oba modely jsou použity současně a 

násobeny funkcí, která je rovna jedné blízko stěny, čímž se aktivuje k-ω. A nule dál od stěny 

a to aktivuje transformovaný model k-ε. Toto a další vylepšení dělají model SST přesnější a 

spolehlivější pro větší množství druhů proudění než model Standard k-ω. [13] 

3.8 Stěnové funkce  

Výskyt stěn výrazně ovlivní turbulentní proudění. V blízkosti stěny se výrazně zvýší 

gradient rychlosti a dalších veličin. U stěny je turbulence potlačena, ale roste směrem k vnější 

části mezní vrstvy. Kvůli velkým gradientům rychlosti dochází k významné produkci 

kinetické energie turbulence. Stěny jsou hlavním zdrojem vírů a turbulence, proto modelování 

proudění u stěn ovlivňuje přesnost řešení v celé oblasti.  

Oblast u stěny se rozdělí na tři části: 

• Viskózní podvrstva -  která se nachází bezprostředně u stěny a která je téměř 

laminární.  

• Přechodová vrstva - kde se stejným dílem uplatňují účinky molekulové viskozity i 

turbulence.  

• Plně turbulentní podvrstva - což je vnější oblast mezní vrstvy. [13] 
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Obrázek 3.1: Rozlišení vrstev v blízkosti stěny [13] 

Při modelování proudění v blízkosti stěny se využívá dvou přístupů k řešení. Zaprvé 

semi-empirické vztahy nazývané stěnové funkce (wall functions), které překonávají viskózní 

a přechodovou vrstvu. Druhou možností je podrobné modelování proudění u stěny (near-wall-

modelling), kde jsou modely turbulence upraveny tak, že je možno řešit oblast u stěny až ke 

stěně a to včetně viskózní podvrstvy. Tyto způsoby řešení mají různé požadavky na jemnost 

sítě. [13] 

 

Obrázek 3.2: Možnost modelování proudění u stěny [13] 

Tyto stěnové funkce mají v sobě zakomponovány logaritmické zákony pro střední 

rychlost, teplotu či jiné skaláry a turbulentní veličiny v blízkosti stěny. Díky stěnovým 

funkcím nejsou řešeny oblasti ovlivněné molekulární viskozitou. Z toho důvodu je výpočetní 

síť u stěny relativně hrubá. Při proudění s velkým Reynoldsovým číslem snižuje použití 

stěnových funkcí nároky na výpočet, za předpokladu že jsou splněny podmínky jejich použití, 

dostaneme dostatečně přesné řešení pro většinu problémů. Pokud je Reynoldsovo číslo nízké, 

použití stěnových funkcí je nevyhovující a je třeba podrobně modelovat proudění u stěny. 

[13] 
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3.8.1 Charakteristika stěnové funkce „Standard Wall Functions“ 

Využívají logaritmický zákon (pro výpočet proudových veličin v blízkosti stěny). Za 

předpokladu že je ∗ > 11,255. V opačném případě se použije laminární vztah. Se snižující 

se hodnotou ∗ přilehlých buněk ke stěně značně narůstá chyba v řešení. Doporučená hodnota 

bývá > 30. [13] 

Výpočet bezrozměrné vzdálenosti y* nebo y+ lze provést až ve Fluentu, proto se zjemnění 

sítě provádí až zde příkazem ADAPT. Díky tomu bude lépe zachycena mezní vrstva pro 

proudové veličiny a tím i k přesnějším výpočtům těchto veličin. [19] 

3.8.2 Enhanced Wall Treatment 

Týká se případů modelování proudění v blízkosti stěny, který kombinuje dvouvrstvý 

model s vylepšenými stěnovými funkcemi (Enhanced Wall Functions). Za předpokladu, že je 

síť u stěny dostatečně jemná ≈ 1 , tedy je možno řešit viskózní podvrstvu, tak se použije 

dvouvrstvý model. Tento model řešenou oblast rozdělí na část, kde se projeví vliv viskozity a 

plně turbulentní oblast. Pokud je síť hrubší, lze pak modelování skombinovat se stěnovou 

funkcí. Doporučuje se vyhnout středně jemné síti 2 < ∗ < 15, jelikož zde dochází ke snížení 

přesnosti. [13] 

V případě k-ω modelu lze integrovat rovnice pro ω skrze viskózní podvrstvu bez použití 

dvouvrstvého přístupu. Zároveň ale využívají vlastností Enhanced Wall Treatment, což 

snižuje citlivost na velikost ∗. [13] 

3.9 Výsledný matematický model výměníku tepla 

Výsledný matematický model problematiky proudění ve výměníku těpla charakterizuji 

jako: 

• 2D model a 3D model geometrie 

• Proudění jako nestlačitelné 

• Turbulentní proudění 

• Izotermický děj (bez prostupu tepla)  

• Proudění jednoho média 
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4. Aplikace matematického modelování na trubkový chladič 

Pro zadaný problém jsem začal nejdříve s řešením 2D modelu. Po konzultaci se 

zadavatelem jsem vytvořil v aplikaci Desing Modeler 2D model. Tento 2D model je 

znázorněn na obrázku 4.1 a představuje řez skrz 3D model reálným výměníkem tepla. 

 

Obrázek 4.1: 2D model 

4.1 Fyzikální vlastnosti proudící kapaliny (chladící kapaliny) 

Fyzikální vlastnosti byly poskytnuty zadavatel diplomové práce HVCC Visteon- Autopal 

Services, s. r. o. Chladicí kapalinou je v této problematice myšlena sloučenina vody a 

nemrznoucí směsi (Water/Glycol). Fyzikální veličiny chladící kapaliny jsou definovány pro 

teplotu 90°C, viz. Tabulka 4.1. Kromě toho jsou v tabulce uvedeny hodnoty objemového 

průtoku. 

Veličina Značka Hodnota Jednotka 

Objemový průtok QV 5;10;15;20 l.min-1 

Hustota ρ 1027 kg.m-3 

Dynamická viskozita η 0,00089349 Pa.s-1 

Tabulka 4.1: Fyzikální vlastnosti chladicí kapaliny 

V prostředí Fluent je třeba tuto látku definovat. Pro definici se využije příkaz Materials 

→Create/Edit...	→ zde se nastaví hustota této kapaliny a dynamická viskozita. 
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4.2 Vytvoření výpočetní sítě 2D modelu 

Po zhotovení 2D modelu jsem vytvořil dvě výpočetní sítě. Zaměřil jsem se především na 

síťování kolem kruhových otvorů, které mají představovat jednotlivé trubičky, kterými proudí 

spaliny. V dalších krocích jsem zkoumal obtékaní chladící kapaliny kolem těchto trubiček. 

Jednu síť jsem vytvořil jako automatickou tedy, tak že jsem neupravoval velikost první buňky 

u stěny trubičky v jednotlivých vrstvách. U druhé varianty výpočetní sítě jsem velikost první 

buňky určil ze vzorce: 

7 ∙ / ∙ ∙ 1000 ∙ 2 [1] (4.1) 

Kde Y+ volím pro základní výpočet Y+=1 a Reynoldsovo číslo Re jsem vypočítal ze 

vztahu (2.1). Pro ukázku výpočtu první buňky používám hodnoty odpovídající průtoku Q2 

(viz. Tabulka 4.2). V tabulce 4.2 jsem uvedl zadané hodnoty průtoku Q, ze kterých jsem 

vypočítal potřebnou vstupní rychlost v, kterou jsem dosazoval do vztahu (2.1). Do této 

tabulky jsem zahrnul výsledné velikosti 1. buňky vypočítané ze vztahu (4.1) 

=  7 ∙ / ∙ ∙ 1000 ∙ 2 =  7 ∙ 12195,78 ∙ 1 ∙ 1000 ∙ 2 = 0,0744  (4.2) 

 

Označení Q[l.min-1] Q[m3.s-1] v [m/s] Re cell 

Q1 5 8,33E-05 0,2653 6097,891 0,1365 

Q2 10 0,000167 0,5305 12195,78 0,0744 

Q3 15 0,00025 0,7958 18293,67 0,0522 

Q4 20 0,000333 1,061 24391,56 0,0406 

Tabulka 4.2: Parametry potřebné k určení 1. Buňky 

Při prvních výpočtech jsem využil velikost první buňky pro jednotlivé průtoky Q. Po té 

jsem určil konečnou velikost první buňky jako polovinu Q2. Úprava cell pro Q= 10 l.min-1:  

ú = 0,0744 ∙ 0,5 = 0,0372 (4.3) 

 

Při návrhu laděné sítě jsem si zvolil počet vrstev s ohledem na nárůst velikosti buňky v 

další vrstvě, s tím že tyto hodnoty musí vyhovovat pro několik různých průtoků 5; 10; 15; 20 

[l.min-1] viz. Tabulka 4.3. V aplikaci Meshing jsem pomocí funkce Inflation vytvořil laděnou 

síť, kdy jsem vybral stěny trubek. Pak jsem v této funkci nastavil růstový koeficient, počet 

vrstev a velikost první buňky. Tyto hodnoty lze nalézt v tabulce 4.3. 
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Růstový faktor 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vrstva Q1 Q2 Q3 Q4 Q2úpr 

1 0,1638 0,0893 0,0626 0,0487 0,0447 

2 0,1966 0,1072 0,0752 0,0584 0,0536 

3 0,2359 0,1286 0,0902 0,0701 0,0643 

4 0,2830 0,1543 0,1082 0,0841 0,0772 

5 0,3397 0,1852 0,1299 0,1010 0,0926 

6 0,4076 0,2222 0,1559 0,1212 0,1111 

Tabulka 4.3: Parametry pro nastavení funkce Inflation 

Velikost jednotlivých vrstev jsem určil jako násobek růstového faktoru předchozí vrstvy. 

ú _ 1,2 ∙ ú 1,2 ∙ 0,0372 = 0,0447 (4.4) 

Po vytvoření sítí v aplikaci Mesching jsem vyhodnotil počet buněk. Počet buněk 

odpovídá jednotlivým sítím, příslušící velikosti průtoku Q. Tyto hodnoty jsem zaznamenal v 

tabulce 4.4. 

Varianta  Elements 

Automatická síť 24587 

Q1 41704 

Q2 83870 

Q3 127830 

Q4 160555 

Q2úpr 184168 

Tabulka 4.4: Počet buněk z Mesch 

Na následujících obrázcích uvádím ukázku síťování: 

• Automatická síť (Obrázek 4.2) 

• Vyhlazená síť odpovídající průtoku Q2 (Obrázek 4.3) 

• Úprava vyhlazené sítě odpovídající průtoku Q2 (Obrázek 4.4) 
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Obrázek 4.2: Hrubá výpočetní síť 

 

Obrázek 4.3: Vyhlazená výpočetní síť pro průtok Q2 
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Obrázek 4.4: Úprava vyhlazení výpočetní sítě pro průtok Q2 

4.3 Okrajové podmínky 

Vstupní okrajové podmínky byly definovány jako velikosti rychlostí („velocity - inlet“). 

Ze zadaných průtoků jsem určil rychlosti proudění chladící kapaliny, která vstupuje do 

chladiče ze vzorce (2.7). Pro ukázku jsem uvedl hodnoty pro průtok Q2= 10 l.min-1. Další 

vypočtené hodnoty jsou dostupné v tabulce 4.2. 

∙ ⇒ 4 ∙
∙ ∙ 60000

4 ∙ 10
∙ 0,02 ∙ 60000 0,5305	 ∙  (4.5) 

Pro názornost dále uvádím Obrázek 4.5, kde jsem zobrazil jednotlivé definované okrajové 

podmínky. Vnější plášť EGR chladiče jsem pojmenoval jako Obal_chladiče a svazek trubek 

jednoduše Trubka  

V pracovním prostředí Fluent jsem nastavil okrajové podmínky „Boundary Condition“ 

takto: 

Obal chladiče         Wall     Jelikož se jedná o model bez prostupu tepla, 

ponechal jsem defaultní nastavení okrajové podmínky. 
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Vstup    Velocity- inlet           Zde nastavím vstupní rychlost, kterou 

jsem spočítal výše. A turbulentní veličiny v mém případě nastavuji turbulentní kinetickou 

energii a hydraulický průměr. 

Výstup         Pressure- outlet            Pressure- outlet se obvykle na výstupu nastaví, 

aby bylo možné zjistit výstupní veličiny poté, co tekutina z geometrie vystoupí. Definuji 

nulový přetlak a také nastavím turbulentní veličiny (turbulentní kinetickou energii a 

hydraulický průměr). 

Trubka        Wall          Jelikož se jedná o model bez prostupu tepla, ponechal jsem 

defaultní nastavení okrajové podmínky. 

 

Obrázek 4.5: Okrajové podmínky 

4.4 Vyhodnocení vypočtených dat z numerické simulace  

Numerické výpočty byly realizovány v programu Fluent na 2D modelu. Vypočtené 

hodnoty jsem pro přehlednost zpracoval do tabulek a dále používal pro další výpočty (např. 

určení součinitele tření, tlakový spád atd.) 

Výpočty ve Fluentu jsem prováděl nejprve pro turbulentní modely k- ε a modely k- ω, 

které definuji v kapitole 3.1. Po vyhodnocení vypočtených dat jsem definoval model k- ε 

Realizable s nastavením výpočtu v blízkosti stěny pomocí Enhanced Wall Treatment. Při 

těchto výpočtech jsem použil hodnotu cell odpovídající průtoku Q2, respektive jeho úpravu.  

V následujících kapitolách budu vyhodnocovat výsledky pro výše popsaný matematický 

model. Další výsledky pro různé turbulentní modely jsem zařadil jako Příloha A a B. 
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k-ε- 

Real 

Q 

[l
.
min

-1
] 

ptot_vstup [Pa] ptot_vyst [Pa] ∆pb,id [Pa] 
vvstup 

[m/s] 

vvystup 

[m/s] 
Y+ 

Q1 5 571,5836 37,5166 534,0670 0,2653 0,2653 2,041 

Q2 10 1887,0194 31,5352 1855,4842 0,5305 0,5444 3,2162 

Q3 15 3811,372 361,0294 3450,3426 0,7958 0,8227 4,3006 

Q4 20 6171,944 645,4643 5526,4797 1,061 1,0623 5,413 

Tabulka 4.5: Hodnoty získané při dosažení přesnosti residuálů (1.10-3) 

V tabulce 4.5 jsem vyhodnotil data vypočtené z Fluentu jako je totální tlak na vstupu a 

výstupu z chladiče. Dále jsem zaznamenal vstupní rychlosti a výstupní rychlosti. Následně 

jsem vyhodnotil Y+ což je bezrozměrná vzdálenost buněk. Stejně tak jsem postupoval při 

zpracování tabulky 4.6 

Dalším postupem výpočtu bylo zvýšení přesnosti residuálu na 1.10-10. Poté jsem 

pokračoval ve výpočtech, až do fáze kdy se residuály ustálily. Výsledky počítaných veličin 

jsem uvedl v tabulce 4.6. 

k-ε- 

Real 

Q 

[l
.
min

-1
] 

ptot_vstup [Pa] ptot_vyst [Pa] ∆pb,id [Pa] vvstup [m/s] vvystup [m/s] Y+ 

Q1 5 577,4594 38,3698 539,0897 0,2653 0,2653 1,8942 

Q2 10 1904,337 157,9511 1746,3859 0,5305 0,5321 3,1805 

Q3 15 3805,474 364,5985 3440,8755 0,7958 0,8317 4,3609 

Q4 20 6170,885 636,5015 5534,3835 1,061 1,0683 5,3641 

Tabulka 4.6: Hodnoty získané po dalším zvýšení přesnosti residuálů (< 1.10-3) 

Z vyhodnocených dat jsem byl schopný vypočítat ideální součinitel tření fid a to ze vztahu 

(2.20), kde bylo nejprve potřeba určit Eulerovo číslo Eu a to na základě vztahu (2.19). 

∆ ,∙2 ∙
∙ 1

, = 1746,3859
1027 ∙ 0,53052 ∙ 1

∙ 1
5 = 2,4482 (4.6) 

= 4 ∙ ⇒ = 4 = 2,4482
4 = 0,6121 (4.7) 

Hodnotu gc jsem zvolil 1, jelikož je rychlost neměnná veličina a proto je konstantu 

úměrnosti ve druhém Newtonově pohybovém zákoně možno zanedbat. Nr,cc je počet řad 

trubek, kterých je v tomto případě 5. 

Příklad výpočtu Eulerova čísla Eu a ideálního součinitele tření fid je pro objemový průtok 

Q2 na vstupu. Výsledky pro zbylé průtoky jsem uvedl v tabulce 4.7. 
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Eu fid 

Q1 2,9841 0,7460 

Q2 2,4482 0,6121 

Q3 2,1163 0,5291 

Q4 1,9147 0,4787 

Tabulka 4.7: Vypočítané hodnoty 

Dále jsem zaznamenával hodnoty tlakové ztráty za první řadou trubek a díky tomu jsem 

byl schopný vypočítat Fanningův a Darcyho součinitel tření na příčný tok ze vztahů (2.22) a 

(2.23). Vypočtené výsledky změny tlaku mezi vstupem a za první řadou trubek jsem 

zpracoval v tabulkách 4.8; 4.9. 

k-ε- Real Q [l.min-1] ptot_vstup Pa ptot_1rada Pa ∆p1 Pa vvstup [m/s] vvystup [m/s] Y+ 

Q1 5 571,5836 339,4797 232,1039 0,2653 0,2653 2,041 

Q2 10 1887,0194 1083,695 803,3244 0,5305 0,5444 3,2162 

Q3 15 3811,372 2158,886 1652,486 0,7958 0,8227 4,3006 

Q4 20 6171,944 3469,61 2702,334 1,061 1,0623 5,4130 

Tabulka 4.8:Hodnoty získané při dosažení přesnosti residuálů (1.10-3) pro výp. f a fD 

V tabulkách 4.8 a 4.9 jsem vyhodnotil hodnoty vypočtené z Fluentu. Jedná se o totální 

tlak na vstupu a za první řadou trubek. Dále jsem zaznamenal vstupní a výstupní rychlost a 

vyhodnotil jsem také Y+ což je bezrozměrná vzdálenost buněk. Stejně jsem zpracoval 

výsledky v tabulce 4.9. 

Poté co výpočty dosáhly konvergence, jsem v nich pokračoval, dokud se výpočty 

neustálily. Stejný postup jsem uplatnil i v předchozím případě. 

k-ε- Real Q [l.min-1] ptot_vstup Pa ptot_1rada Pa ∆p1 Pa vvstup [m/s] vvystup [m/s] Y+ 

Q1 5 577,4594 344,629 232,8304 0,2653 0,2653 1,8942 

Q2 10 1904,337 1102,432 801,905 0,5305 0,5322 3,1805 

Q3 15 3805,474 2172,17 1633,304 0,7958 0,8317 4,3609 

Q4 20 6170,885 3601,865 2569,02 1,061 1,0683 5,3641 

Tabulka 4.9: Hodnoty získané zvýšení přesnosti residuálů (< 1.10-3) pro výp. f a fD 

Příklad výpočtu pro Fanningův a Darcyho součinitel tření pro průtok Q2: 

∆ 1 = ∙ 4 ∙ ∙ ∙
2 ∙ ⇒ = 2 ∙ ∙ ∙ ∆ 1

4 ∙ ∙ ∙  (4.8) 

= 2 ∙ ∙ ∙ ∆ 1
4 ∙ ∙ ∙ = 2 ∙ 1 ∙ 0,02 ∙ 801,905

4 ∙ 0,126 ∙ 1027 ∙ 0,5305 = 0,2202 (4.9) 

= 4 ∙ = 4 ∙ 0,2118 = 0,8807 (4.10) 
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Kde L je vzdálenost mezi vstupem do chladiče a výstupem z chladiče, která odpovídá 

hodnotě L= 0,126 m. 

  Fanning Darcy 

  f fD 

 Q1 0,2557 1,0229 

 Q2 0,2202 0,8807 

 Q3 0,1993 0,7973 

 Q4 0,1763 0,7054 

Tabulka 4.10: Vypočtené hodnoty součinitele tření 

Srovnání jednotlivých součinitelů tření (Ideální součinitel tření, Fanníngův součinitel 
tření a Darcyho součinitel tření) je prezentováno v grafu 4.1. Součinitele tření jsou 
vyhodnocovány v závislosti na Reynoldsově čísle Re. 

Graf 4.1: Porovnání součinitelů tření 

4.5 Grafické výstupy proudových veličin 

Pro vyhodnocování vypočtených dat ve Fluentu lze použít grafické výstupy. Jako příklad 
jsem použil vypočtená data pro objemový průtok Q2. Zde jsem vyhodnocoval velikost 
rychlosti proudění chladící kapaliny řezem EGR chladiče a totální tlak. 
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Obrázek 4.6: Průběh velikost rychlosti kapaliny řezem chladiče v [m.s-1] 

Na obrázku 4.6 je znázorněn průběh velikosti rychlosti 2D modelem. Na obrázku je 
patrné jak se rychlost zvýšila při vstupu do trubkovnice. V mezitrubkové oblasti a oblasti 
mezi trubkami a pláštěm chladiče se zvýšila z nastavené rychlosti 0,530517 m.s-1 na rozsah 
(1,15 ÷1,67) m.s-1. 

 

Obrázek 4.7: Průběh totálního tlaku kapaliny v řezu chladiče ptot [Pa] 

Na obrázku 4.7 jsem znázornil průběh totálního tlaku ve 2D modelu. Z obrázku je patrné, 

jak při obtékání jednotlivých řad totální tlak klesá, až se ustálí na vyhodnocených hodnotách 

viz. Tabulka 4.6. 
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4.5.1 Vyhodnocení průběhu statického tlaku v 2D modelu 

Po výstupu ze vstupní oblasti do prostoru trubkovnice dochází u kapaliny k expanzi. A 

okamžitě po té ke kompresi do mezitrubkového prostoru. Při vstupu do výstupní oblasti se jev 

opakuje jen s opačným pořadím, tedy po poslední kompresi kapalina expanduje do volného 

prostoru za svazkem trubek. Tato charakteristika je prezentována průběhem statického tlaku 

po délce 2D modelu viz. Graf 4.2. 

 

Graf 4.2: Průběh statického tlaku řezem chladiče pro průtok Q2 

 

Obrázek 4.8: Znázornění vyhodnocovací oblasti v řezu chladiče 

Na obrázku 4.8 jsem znázornil oblasti průběhu statického tlaku. Po porovnání s grafem 

4.2 je možné rozlišit vstupní oblast kde je tlak ustálený, poté je viditelná změna při průběhu 

v trubkovnici a dále snaha ustálit statický tlak při výstupu z trubkovnice. 

4.6 Numerický výpočet proudění s prostupem tepla 

Důvodem výpočtu s prostupem tepla bylo, objasnit zda prostup tepla výrazně ovlivní 

ostatní parametry. Především pak hustotu chladící kapaliny a tím i její viskozitu. Pro samotné 

-700

-200

300

800

1300

1800

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08

S
ta

ti
ck

ý
 t

la
k

 [
P

a
]

Průběh po délce [m]

Průběh statického tlaku řezem chladiče 

Prů.stat.tlak-Q2Vstup Výstup

Oblast trubkovnice

Vstupní oblast Výstupní oblast 



Aplikace matematického modelování na trubkový chladič 

46 

ověření jsem použil model a parametry pro průtok Q2. Nejprve jsem spočítal teoretický 

tepelný spád na výměníku ΔT ze vztahu: 

∙ ∙ ∆  [J.kg-1.K-1] (4.11) 

 

∙ ∙ ∆ ⇒ ∆ ∙
2668

0,17117 ∙ 3620 4,3058	  (4.12) 

 

Kde ΔT je rozdíl teplot na vstupu do chladiče a výstupu z chladiče [K]. q je tepelný 

výkon výměníku, který byl definován zadavatelem diplomové práce[W]. Qm je hmotnostní 

průtok chladiva [kg.s-1] a cp je tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]. 

K této hodnotě ΔT jsem se snažil přiblížit při numerických výpočtech ve Fluentu 

iteračním způsobem. Teplotnímu spádu ΔT=4,3 K jsem se přiblížil při nastavení vstupní 

teploty kapaliny T= 320 K a teploty povrchu trubek T= 456 K, což je patrné z tabulky 4.11 

Tvstup_kap. [K] Tvýstup_kap. [K] ∆T [K]  fluent Trubky [K] 

358 358,914 0,914 383 

353 354,2607 1,2607 393 

348 349,7334 1,7334 403 

343 345,2061 2,2061 413 

338 340,6789 2,6789 423 

333 336,1516 3,1516 433 

328 331,6244 3,6244 443 

323 327,0971 4,0971 453 

320 324,2862 4,2862 456 

Tabulka 4.11: Výsledky ΔT na základě numerického modelování 

Následně pro odvozující teplotní rozsah jsem definoval fyzikální vlastnosti viz. Obrázek 

4.9, který byl dodán zadavatelem diplomové práce. 

 
Obrázek 4.9:Výřez podkladů zadavatele 

Tyto hodnoty jsem dále nastavil ve Fluentu v záložce Material jako platné parametry 

použité při nastavení fyzikálních vlastností střední hodnoty.  

Poté jsem opět spustil výpočty a vyhodnotil Δpteplo1 a průměrnou hustotu chladící kapaliny 

mezi vstupem a výstupem, viz. Tabulka 4.12. Následně jsem určil ztrátový součinitel ξ1. 
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ptot_vstup [Pa] ptot_vystup [Pa] Δpteplo1 [Pa] ρstř 

2296,642 156,4042 2140,2378 1052,576 

Tabulka 4.12: Vyhodnocené hodnoty pro výpočet místních ztrát 

∆ = ∙ ř ∙ 2  [1] (4.13) 

 

= 2 ∙ ∆
ř ∙ = 2 ∙ 2140,2378

1052,576 ∙ 0,5305 = 14,45 (4.14) 

Pak jsem ve Fluentu předefinoval fyzikální vlastnost ⇒ ř , provedl nový výpočet a 

vyhodnotil Δpteplo2. Průměrnou hustotu jsem použil pro zjednodušený výpočet Δpteplo2 ze 

vztahu (4.13) kde ostatní hodnoty jsou známé.  

∆ = ∙ ř ∙ 2  

= 14,45 ∙ 1052,576 ∙ 0,5305
2 = 2140,2378  

(4.15) 

Δp = Δp ⇒ 2140,2378 = 2140,2378  (4.16) 

 

Při porovnání tlakových spádů Δpteplo1 a Δpteplo2 vyplývá, že jsou si rovny. A to znamená, 

že teplota nijak zvlášť neovlivňuje hustotu chladící kapaliny. A tedy je možno v dalších 

výpočtech tento faktor zanedbat. 
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5. Aplikace vytvořené metodiky na 3D modelu 

Po vyhodnocení nejvhodnějšího matematického modelu, ujasnění si postupu vytvoření 

metodiky numerického výpočtu na 2D modelu a naměřených dat do přijatelné formy, jsem 

aplikoval tyto postupy 3D model výměníku. 

Jedním z bodů zadání této diplomové práce bylo vytvořit několik variant modelu 

řešeného EGR chladiče. První variantu jsem zobrazil na obrázku 5.1 kde je EGR chladič 

s kruhovými trubkami pro vedení výfukových spalin. Na obrázku 5.2 jsem uvedl EGR chladič 

s oválnými trubkami pro vedení výfukových spalin. Obrázek 5.3 znázorňuje EGR chladič 

s oválnými trubkami pro vedení výfukových spalin a pootočení vstupního otvoru o 90°. Dále 

jsem zvolil jednu variantu geometrie 3D modelu pro návrh 1D řešiče tlakových ztrát na straně 

chladiva ve výměníku tepla. 

 

Obrázek 5.1: 3D model EGR chladiče s kruhovými trubkami pro vedení spalin 

 

Obrázek 5.2: 3D model EGR chladiče s oválnými trubkami pro vedení spalin 
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Obrázek 5.3: 3D model EGR chladiče s oválnými trubkami a změnou polohy vstupu 

 

Obrázek 5.4: Reálný EGR chladič od zadavatele 

5.1 Vytvoření 3D modelu EGR chladiče 

Postup při vytváření 3D modelu je téměř stejný jako v případě 2D modelu. Hlavní rozdíl 

je v tom že, samotnou geometrii chladiče jsem vytvořil v AutoDesk Inventor. Pak jsem tuto 

geometrii pomocí funkce import vložil do pracovního prostředí Ansys Desing Modeler. 

Dalším krokem bylo vytvořit sítě v aplikaci Ansys Meshing. Použil jsem jako ve 2D variantě 

funkci Inflation, pomocí které se vytvoří zhuštění sítě od stěny (mezní vrstva). Velikost první 

buňky od stěny trubky jsem použil cell=0,0744 mm, která odpovídá hodnotě pro průtok Q2 

z tabulky 4.2. K této hodnotě jsem určil růstový faktor 1,6 a počet vrstev 4. Funkci Inflation 

jsem také použil u celého obalu chladiče a to z důvodu přesnějšího výpočtu. Velikost první 

buňky jsem nastavil 0,5 mm s růstovým faktorem 1,2 a počtem vrstev 4.  
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Varianta Elemnets 

Kruhové trubky 4781548 

Oválné trubky 6180019 

Ovál. trub. a pootoč. Vstup 5566697 

Tabulka 5.1: Počet buněk z Mesh 

V tabulce 5.1 jsem uvedl vyhodnocení počtu buněk sítě jednotlivých variant, které jsem 

popsal výše. 

 

Obrázek 5.5: Síť 3D modelu s kruhovými trubkami pro vedení spalin 

Po vytvoření sítě jsem pokračoval v definování modelu přímo ve Fluentu. Postup při 

definování okrajových podmínek je stejný jako v kapitole 4.3. Následně jsem realizoval 

výpočty pro jednotlivé varianty 3D modelu. 

Při srovnání výsledků z těchto modelů jsem se zaměřil konkrétně na průtok Q2, kde jsem 

vyhodnocoval stejné veličiny jako v případě 2D varianty. Tyto hodnoty jsem zpracoval do 

tabulek 5.2 a 5.3. 

k-ε- Real 
Q  

[l
.
min

-1
] 

ptot_vstup 

[Pa] 

ptot_vystup 

[Pa] 

∆ptot_vst-vys 

[Pa] 

vvstup 

[m/s] 

vvystup 

[m/s] 
Y+ 

Kruhové trubky 10 501,0512 148,8853 352,1659 0,5305 0,5316 0,9059 

Proché trubky 10 662,2271 149,9092 512,3179 0,5305 0,5305 0,9290 

Ploché tru. otoč. 

vst. 
10 801,1019 188,0271 613,0748 0,5305 0,5711 0,9674 

Tabulka 5.2: Srovnáni různých variant při dosažení přesnosti residuálů (1.10-3) 

Do tabulek 5.2 a 5.3 jsem zaznamenal vypočtené hodnoty totálního tlaku na vstupu a 

výstupu z EGR chladiče. Dále vstupní a výstupní rychlost chladící kapaliny a Y+ což je 

bezrozměrná vzdálenost buněk. 
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k-ε- Real 
Q  

[l
.
min

-1
] 

ptot_vst 

[Pa] 

ptot_vyst 

[Pa] 

∆ptot_vst-vys 

[Pa] 

vvst 

[m/s] 

vvyst 

[m/s] 
Y+ 

Kruhové trubky 10 509,7935 148,1684 361,6251 0,5305 0,5318 0,9090 

Ploché trubky 10 668,7889 149,2622 519,5267 0,5305 0,5314 0,9478 

Ploché tru. otoč. 

vst. 
10 575,0963 147,8509 427,2454 0,5305 0,5323 0,9473 

Tabulka 5.3: Srovnáni různých variant po dalším zvýšení přesnosti residuálů (< 1.10-3) 

Jak je z těchto tabulek patrné, změny tlakových spádů ∆ptot_vst-vys se u jednotlivých variant 

značně odlišují. V dalších vyhodnoceních jsem pokračoval s variantou první, kterou byl 3D 

model s kruhovými trubkami pro vedení spalin. 

 

5.2 Vyhodnocení 3D modelu s kruhovými trubkami 

Při zpracovávání vypočtených dat jsem postupoval stejně jako v kapitole 4.4. Na obrázku 

5.6 jsem znázornil místa, kde jsem ve Fluentu vytvořil roviny. Z těchto rovin jsem získal 

vypočtené hodnoty a ty jsem zanesl do tabulek 5.4 a 5.6. Grafické výstupy 3D modelů jsem 

zařadil do přílohy C. 

 

Obrázek 5.6: Zobrazení odběrných míst 

Z obrázku5.6 je patrné, že jsem EGR chladič rozdělil na tři oblasti. Z vypočtených hodnot 

v těchto oblastech jsem dále určil ideální součinitel tření fid pro jednotlivé oblasti. 

  

∆p3 ∆p2 ∆p1 

Vstup do 

trubkovnice 

Výstup z trubkovnice 

   Rovina 2     Rovina 1 
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k-ε- 

Real 

Q [l
.
min

-1
] ptot_vst 

[Pa] 

p tot_1.rov 

[Pa] 

p tot_2.rov 

[Pa] 

p tot_vyst 

[Pa] 

vvst 

[m/s] 

vvyst 

[m/s] 

Y+ 

Q1 5 134,655 85,013 81,454 48,504 0,265 0,265 0,5535 

Q2 10 479,673 302,675 293,634 184,559 0,531 0,532 0,9059 

Q3 15 1027,651 646,005 626,758 403,502 0,796 0,798 1,2478 

Q4 20 1731,169 1102,442 1071,856 700,338 1,061 1,066 1,5429 

Tabulka 5.4: Vyhodnocené hodnoty při dosažení přesnosti residuálů (1.10-3) 

Do tabulek 5.4 a 5.6 jsem zaznamenal vypočtené hodnoty z Fluentu. Jde o totální tlak na 

vstupu. V rovině 1, rovině 2 a na výstupu. Roviny jsou znázorněny viz. Obrázek 5.6. Dále 

jsem zaznamenal vstupní a výstupní rychlost chladící kapaliny a Y+ což je bezrozměrná 

vzdálenost buněk. 

k-ε- Real Q [l
.
min

-1
] ∆p1 [Pa] ∆p2 [Pa] ∆p3 [Pa] 

Q1 5 49,64 3,56 32,95 

Q2 10 177,00 9,04 109,08 

Q3 15 381,65 19,25 223,26 

Q4 20 628,73 30,59 371,52 

Tabulka 5.5: Vyhodnocené tlakové spády 

V tabulkách 5.5 a 5.7 jsem zaznamenal tlakové spády Δp mezi jednotlivými rovinami viz. 

Obrázek 5.6. 

Poté co výpočet dosáhl přesnosti 1.10-3 jsem zvýšil hodnotu přesnosti výpočtu na     

1.10-10 a provedl opětovné vyhodnocení. 

k-ε- Real 
Q  

[l
.
min

-1
] 

p tot_vst 

[Pa] 

p tot_1.rov 

[Pa] 

p tot_2.rov 

[Pa] 

p tot_vyst 

[Pa] 

vvst 

[m/s] 

vvyst 

[m/s] 
Y+ 

Q1 5 136,134 85,553 81,656 48,490 0,265 0,266 0,5542 

Q2 10 488,375 304,136 293,677 183,077 0,531 0,532 0,9090 

Q3 15 1041,729 651,455 631,829 402,779 0,796 0,800 1,2376 

Q4 20 1767,011 1117,806 1083,262 705,535 1,061 1,068 1,5291 

Tabulka 5.6: Naměřené hodnoty po dalším zvýšení přesnosti residuálů (< 1.10-3) 

 

k-ε- Real Q [l
.
min

-1
] ∆p1 [Pa] ∆p2 [Pa] ∆p3 [Pa] 

Q1 5 50,58 3,90 33,17 

Q2 10 184,24 10,46 110,60 

Q3 15 390,27 19,63 229,05 

Q4 20 649,21 34,54 377,73 

Tabulka 5.7: Vyhodnocené tlakové spády po dalším zvýšení přesnosti residuálů (< 1.10-3) 
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5.2.1 Výpočet tlakových spádů 

Pro výpočet tlakových spádů pro jednotlivé oblasti (viz. Obrázek 5.6) jsem použil 

jednoduchý vztah 

∆ = −  [Pa] (5.1) 

Pro ukázku jsem zvolil vyhodnocené hodnoty, které odpovídají průtoku Q2 viz Tabulka 

5.7. 

∆ = _ − _ . = 488,375 − 304,136 = 184,24  (5.2) 

∆ = _ . − _ . = 304,136 − 293,677 = 10,46  (5.3) 

∆ = _ . − _ = 293,677 − 183,077 = 110,60  (5.4) 

 

5.2.2 Výpočet ideálního součinitele tření fid 

Postup výpočtu je stejný jako v kapitole 4.4. Pro určení fid použiji vztahy (2.20) a (2.19), 

výpočty jsem provedl pro zvolené oblasti. 

• Výpočty pro 1. oblast (Δp1): 

= ∆
∙2 ∙

∙ 1
, = 184,24

1027 ∙ 0,53052 ∙ 1
∙ 1

5 = 0,255 
(5.5) 

= 4 ∙ ⇒ = 4 = 0,255
4 = 0,06374 (5.6) 

 

• Výpočty pro 2. oblast (Δp2): 

= ∆
∙2 ∙

∙ 1
, = 10,46

1027 ∙ 0,5305172 ∙ 1
∙ 1

5 = 0,0145 
(5.7) 

= 4 ∙ ⇒ = 4 = 0,014472949
4 = 0,00362 (5.8) 

 

• Výpočet pro 3. oblast (Δp3): 

= ∆
∙2 ∙

∙ 1
, = 110,60

1027 ∙ 0,5305172 ∙ 1
∙ 1

5 = 0,1531 
(5.9) 

= 4 ∙ ⇒ = 4 = 0,153054788
4 = 0,03826 (5.10) 

 
Hodnotu gc jsem zvolil 1 a Nr,cc je počet řad trubek, kterých je v tomto případě 5. 

V tabulce 5.8 jsem zaznamenal vypočítané hodnoty Eulerova čísla Eu pro jednotlivé 
oblasti viz Obrázek 5.6. Tyto hodnoty jsem vypočítal ze vztahů (5.5) (5.7) (5.9).  
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Tabulka 5.9 obsahuje vypočítané hodnoty ideálního součinitele tření, které jsem vypočítal 
ze vztahů (5.6) (5.8) (5.10). 
 

 
Eu1 Eu2 Eu3 

Q1 0,2800 0,0216 0,1836 

Q2 0,2550 0,0145 0,1531 

Q3 0,2400 0,0121 0,1409 

Q4 0,2246 0,0120 0,1307 

Tabulka 5.8: Eulerovo číslo 

 
fid1 fid2 fid3 

Q1 0,07000 0,00539 0,04590 

Q2 0,06374 0,00362 0,03826 

Q3 0,06001 0,00302 0,03522 

Q4 0,05615 0,00299 0,03267 

Tabulka 5.9: Ideální součinitel tření 

 

5.2.3 Výpočet součinitele tření podle McAdamse 

Tento výpočet jsem použil pro určení součinitele tření ve vstupní a výstupní trubici, aby 

byla pokryta celá oblast proudění chladící kapaliny chladičem. Pro výpočet jsem použil vztah  

0,046 ∙ ,  [1] (5.11) 

Pro výpočet fMcAd ve vstupní trubici jsem použil Reynoldsovo číslo, které jsem získal 

přepočtem zadaného průtoku na rychlost proudění ze vztahu pro výpočet objemového průtoku 

(2.7) a poté dosadil do vztahu pro výpočet Reynoldsova čísla. Pro výpočet Reynoldsova čísla 

ve výstupní trubici jsem použil hodnoty rychlostí získaných z výpočtů ve Fluentu. 

_ = 0,046 ∙ , = 0,046 ∙ 12195,7811 , = 0,00701 (5.12) 

_ = 0,046 ∙ , = 0,046 ∙ 12231,27 , = 0,00700 (5.13) 

 

Revstup fMcAd_vstup Revystup fMcAd_vystup 

6097,8905 0,00805 6107,377 0,00805 

12195,7811 0,00701 12231,27 0,00700 

18293,6716 0,00646 18384,34 0,00645 

24391,5622 0,00610 24546,62 0,00609 

Tabulka 5.10: Součinitele tření podle McAdamse ve vstupním a výstupním potrubí 
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Tabulka 5.10 obsahuje vypočítané hodnoty Reynoldsova čísla ve vstupní a výstupní 

trubici z EGR chladiče. Tyto hodnoty jsem dosazoval do vztahu (5.11) a dopočítal 

McAdamsův součinitel tření ve vstupní a výstupní trubici.  
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6. Návrh 1D řešiče 

1D řešič slouží pro jednoduchý a rychlý návrh EGR chladiče. Za předpokladu, že jsou 

známy vstupní parametry. Vstupními parametry je myšlen průtok chladiče, počet řad 

kruhových trubiček, hustota proudící kapaliny. V této kapitole je představen postup návrhu 

1D řešiče. 

V tabulce 5.8 jsem zaznamenal hodnoty Eulerova čísla pro jednotlivé hodnoty zadaných 

průtoků. Dále v tabulce 5.9 jsem vyhodnotil hodnoty pro ideální součinitel tření fid. Tyto 

součinitele tření jsem zanesl do grafů. Grafy jsou zařazeny do příloh, (viz. Příloha D). Z grafů 

je patrna závislost součinitele tření fid na Reynoldsově číle Re. Pro zjednodušení jsem tyto 

křivky zanesl do jednoho grafu 6.1. Vzniklé křivky jsem proložil spojnicemi trendů a získané 

rovnice. Rovnice z grafu 6.1 jsem upravil do vztahů (6.1) (6.2) (6.3).  Tyto vztahy mohou být 

následně použity pro metodiku návrh 1D řešiče EGR chladiče s kruhovými trubkami. 

 

Graf 6.1: Ideální součinitel tření pro jednotlivé oblasti 

0,2712 ∙ ,  
 

[1] (6.1) 

= 0,2574 ∙ ,  
 

[1] (6.2) 

= 0,3796 ∙ ,  
 

[1] (6.3) 

y = 0,2712x-0,155

R² = 0,9872

y = 0,2574x-0,448
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Rovnice (6.1) (6.2) (6.3)jsem následně dosadil do vztahu (2.19) v kombinaci s (2.20). Ze 

získaného vztahu jsem odvodil vztahy pro výpočet výsledných tlakových spádů (Δp) pro 

jednotlivé oblasti výměníku. 

4 ∙ = ∆
∙2 ∙

∙ 1
,  

∆ = 4 ∙ 0,2712 ∙ , ∙ ∙ ∙ ,2 ∙  
 

(6.4) 

∆ = 4 ∙ 0,2574 ∙ ,  ∙ ∙ ∙ ,2 ∙  
 

(6.5) 

∆ = 4 ∙ 0,3796 ∙ , ∙ ∙ ∙ ,2 ∙  (6.6) 

∆ = ∆  

 
[Pa]   (6.7) 

Toto je postup řešení pro variantu EGR chladiče s kruhovými trubkami pro vedení spalin. 

Podobný postup lze uplatnit i na jiných alternativách výměníku uvedených v kapitole 5 (jiné 

3D geometrie výměníku). 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se na úvod zabýval teorií související s výměníky tepla. 

Zejména ohledně požadavků kladené na tyto výměníky, jejich rozdělením dle řady různých 

hledisek, požadavků na jejich konstrukci, na teplonosnou látku, obtékání této látky v 

trubkových výměnících. V teoretické části jsem stručně shrnul podstatu ERG chladiče a jeho 

rozdělení podle toku média. 

V následující kapitole jsem řešil teoretické vztahy potřebné pro návrh a výpočet 

výměníku tepla. Zabýval jsem se například Reynoldsovým číslem, Prandtlovým číslem, 

hmotnostním průtokem, rychlostí proudění či hydraulickým průměrem. V této kapitole jsem 

definoval vztahy pro výpočet Fanningova součinitele tření, Darcyho součinitele tření dále 

řešení tlakových ztrát závislých na průtoku, ze kterých jsem odvodil Fanningův a Darcyho 

součinitel tření vhodných pro tlakové ztráty. Uvedl jsem zde také vztahy pro výpočet 

ideálního součinitele tření. 

Ve třetí kapitole jsem se věnoval teorii matematického modelování, respektive stručnému 

popisu jeho účelu. Dále jsem zde uvedl nejpoužívanější turbulentní matematické modely, 

které Fluent obsahuje. Popsal jsem zde význam stěnových funkcí v souvislosti s CFD 

simulacemi. 

V následující kapitole jsem se zabýval vytváření metodiky postupu. Tuto metodiku jsem 

vytvářel na 2D modelu který představoval příčný řez EGR chladičem. Vytvořil jsem 2D 

model, na který jsem uplatnil postup vytváření sítě a ten jsem také popsal v této kapitole 

(vytvoření mezní vrsty). Poté jsem se věnoval nastavení potřebných parametrů v prostředí 

Fluent, kde probíhal samotný numerický výpočet. Nejprve jsem ve Fluentu otestoval 

turbulentní matematické modely a stěnové funkce, které jsem teoreticky popsal v kapitole 3. 

Nakonec jsem vybral nejvhodnější variantu po diskuzi se zadavatelem diplomové práce. 

Z výsledků numerických výpočtů z Fluentu jsem určil ideální součinitel tření fid, který je 

definován pro celou oblastí trubkovnice. Následně jsem určil Fanningův a Darcyho součinitel 

tření pomocí vztahů, které jsou vhodné pro příčný tok média. Tyto vztahy se zabývají vždy 

jen jednou funkční řadou trubek. Dále jsem provedl výpočty s prostupem tepla, kdy jsem 

vyhodnotil zda má teplotní závislost hustoty chladící kapaliny vliv na tlakovou ztrátu. 

Všechny výsledky jsem prezentoval ve formě tabulek a grafů viz. Kapitola 4.  

V kapitole 5 jsem vytvořenou metodiku uplatnil na 3D modelu. Nejprve jsem vytvořil 

několik variant 3D modelů. Následně jsem realizoval numerické výpočty pro všechny 

varianty. Ve vybrané variantě (model s kruhovými trubkami) jsem nastavil ve Fluentu 

pracovní roviny, kterými jsem rozdělil oblast trubkovnice na tři sektory. Na těchto rovinách 
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jsem prováděl výpočet potřebných dat. Tyto data jsem dále použil pro stanovení součinitele 

tření fid. Jelikož se tento součinitel tření vztahuje jen na oblast trubkovnice bylo nutné určit 

součinitel tření i ve vstupní a výstupní trubce. Tyto hodnoty jsem získal pomocí McAdamsova 

vztahu. Výsledky jsem zpracoval ve formě tabulek a grafů viz. Kapitola 5. Tlakové spády 

v jednotlivých oblastech EGR chladiče pro průtok Q2 odpovídají hodnotám: Δp1= 184,24 Pa; 

Δp2= 10,46 Pa; Δp3= 110,60 Pa. Pro ostatní průtoky viz. Tabulka 5.7. 

V poslední kapitole jsem se zabýval vytvářením 1D řešiče navrhovaného EGR chladiče. 

Po získání ideálního součinitele tření jsem vytvořil grafy v závislosti na Reynoldsově čísle 

Re. Křivky v těchto grafech jsem proložil spojnicemi trendů, a dostal jsem tak rovnice 

korelace. Tyto rovnice odpovídají součinitelům tření pro jednotlivé částí trubkovnice. Dále 

jsem tyto rovnice dosadil do vztahu (2.20) a do vztahu (2.19). Tento vztah jsem dále upravil 

tak abych dostal funkční závislosti pro určení tlakového spádu Δp, což je předpokládaný 1D 

řešič. Pokud konstruktér zná vstupní parametry, jako je např. rychlost, průtok a hydraulický 

průměr, může tento 1D řešič urychlit návrh nového EGR chladiče tohoto typu 

Závěrem lze konstatovat, že všechny body zadání diplomové práce, které mi bylo 

poskytnuto firmou HVCC Visteon- Autopal Services, s. r. o. jsem splnil v plném rozsahu.
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                                                                                               podpis studenta 



 

61 

8. Seznam použité literatury 

[1] ČERNÝ Václav. Spalovací zařízení a výměníky tepla. 1.vyd. Praha: České vysoké učení 

technické, 1988. 240 s. 

[2] WIKIPEDIA. – Tepelný výměník [online], [cit. 2013-3-13]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%BD_v%C3%BDm%C4%9Bn%C3%ADk> 

[3] ROSYPAL, Štepán. Výmeníky tepla. 1.vyd. Brno: VUT, 2010. 32 s. Dostupné z: 

<https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/13534/V%C3%BDm%C4%> 

[4] WIKIPEDIA. – Reynoldsovo číslo [online], [cit. 2014-11-3]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Reynoldsovo_%C4%8D%C3%ADslo> 

[5] WIKIPEDIA. – Prandltovo číclo [online], [cit. 2013-3-11]. Dostpné z: 

<http://sk.wikipedia.org/wiki/Prandtlovo_%C4%8D%C3%ADslo> 

[6] WIKIPEDIA. – Fanning friction factor [online], [cit. 2014-11-6]. Dostupné z: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Fanning_friction_factor> 

[7] WIKIPEDIA. – Darcy friction factor [online], [cit. 2014-11-21]. Dostupné z: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Darcy_friction_factor_formulae> 

 [8] HYDRODYNAMIKA. [online]. Dostupné z: <http://radek.jandora.sweb.cz/f06.htm> 

[9] JANALÍK, Jaroslav; ŠŤÁVA, Pavel. – Mechanika tekutin. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TU 

Ostrava 2002. 123 s. Dostupné z: <http://www.338.vsb.cz/PDF/Janalik,Stava-

MechanikaTekutin.pdf> 

[10] SHAH K. Ramesh; SEKULIČ P. Dušan. Fundamentals of Head Exchanger Desing. 

Lexington, Kentucky: John Wiley and Sons,inc., 2003. ISBN 0-471-32171-0 

[11] PŘÍHODA Miroslav; RÉDR Miroslav. Sdílení tepla a proudění. 1.vyd. Ostrava: VŠB- 

TU Ostrava, 1998. 180 s. ISBN 80-7078-549-7 

[12] POLÁŠEK Viktor. Numerické modelování kontrakce a expanze proudu spalin na vstupu 

a výstupu trubkového chladiče plynu. 1.vyd. Ostrava, 2014. 65 s. 

[13] VLČEK, Petr. Modelování turbulentního proudění. Praha: ČVUT v Praze. [cit. 2014-08-

01].Dostupné z: <http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013/pdf/3509.pdf> 

[14] BAZALA, Jiří. Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů. Brno: VUT v 

Brně 2011. 73 s. 

[15] BAZAR AUTOMEDIK - EGR chladič [online], [cit. 2015-4-23]. Dostupné z: 

<http://bazar.automedik.cz/AMD9882916605>  

[16] HARALD LIEBERS - Trubkový výměník tepla [online], [cit. 2015-4-24]. Dostupné z: 

<http://www.liebers-behaelterbau.de/waermetauscher.html> 



 

62 

[17] SHECO SOUTHERN HEAT EXCHANGER - Skořepinový a trubkový výměník tepla 

[online], [cit. 2015-4-24]. Dostupné z: <http://www.souheat.com/> 

[18] APLIKOVANÁ TERMOMECHANIKA PŘEDNÁŠKA 6 - Výměníky tepla [online], 

[cit. 2011-4-17] Dostupné z: <http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yatm/prednasky/125yatm-

06.pdf> 

[19] KOZŮBKOVÁ, Milada. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. 1. Vyd. Ostrava: 

VŠB- TU Ostrava, 2011. 147 s. 

9. Seznam příloh 

Příloha A – Výpočty: modely k-ε 

Příloha B – Výpočty: modely k-ω 

Příloha C – Grafické výstupy 3D modelů 

Příloha D – Grafy ideálního součinitele tření 


