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Abstrakt

Tato  práce  se  týká  problematiky  proudění  vzduchu,  vyvolaného  přirozeným 

ochlazováním povrchu vysokonapěťového kabelu. Dělí se do jedenácti kapitol. V kapitole 1 a 

2 se budeme věnovat vodičům a na nich se projevujících účincích el. proudu. V kapitole 3 

zmíníme  jeden  možných  důvodů  pro  řešení  takovéto  simulace,  a  tím  je  urychlení 

degradačních procesů izolace. Ve čtvrté kapitole zmíníme způsoby uložení kabelů. V kapitole 

5 je souhrn teorie o proudění při ochlazování. V kapitolách 6 a 7 shrneme tvorbu modelu a 

zadávání dat pro výpočet. Kapitola 8 přibližuje použitou metodu výpočtů při simulacích. V 

kapitole  9  se  zmíníme  o  výpočtu.  V desáté  kapitole  popíšeme  na  jednoduchém  případu 

chlazení jednoho kabelu rozdíl, mezi teoretickým výpočtem a simulací. V kapitole jedenáct 

pak už jen zhodnotíme výsledky.

Abstract

This thesis concerns solving of the problem of air flow induced by naturally cooling of 

the surface of high-voltage cable. Thesis is divided into eleven chapters. In Chapter 1 and 2 

will be paid conductors and manifesting effects of electric current. In Chapter 3, mention a 

possible reason for the settlement of such simulations, one of the reasons is accelerate the 

degradation processes of insulations.  In the fourth chapter  we mention ways of imposing 

cables. In Chapter 5 is a summary of the theory of flow in process of cooling. In Chapters 6 
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and 7 summarize the creation of the model and data input for the calculation. Chapter 8, 

approaches the use of calculation methods for the simulations. In Chapter 9, we mention of 

the calculation. In the tenth chapter we will describe the simple case of one cable cooling and 

will review difference between theoretical calculations and simulations. In chapter eleven we 

create an assessment of the results.
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Seznam použitých značek a symbolů

 [W] Tepelný tok

 [W/m2.K] Součinitel přestupu tepla

g [m/s2] Tíhové zrychlení

 [l/K-1] Objemový součinitel teplotní roztažnosti média (kapaliny)

c [J/kg.K] Měrná tepelná kapacita (hmotnostní)

 [Pa.s = N.s/m2] Dynamická viskozita

v [m2/s] Kinematická viskozita

h [m] Charakteristický rozměr chlazeného útvaru (průměr, výška)

 [W/m K] Součinitel tepelné vodivosti kapaliny, nebo plynu

 [kg/m3] Měrná hmotnost kapaliny, nebo plynu

cp [J/kg K] Měrné teplo (při stálém tlaku plynu)

 [K] Teplota povrchu tělesa

0 [K] Teplota prostředí

Nu=
 L


Nusseltovo bezrozměrné číslo

Gr= g
L3


2 −0 Grasshoffovo bezrozměrné číslo

Pr=
 g c p


Prandtlovo bezrozměrné číslo
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Úvod

Záměrným kritériem pro volbu diplomové práce, byla možnost realizace simulace v 

prostředí ANSYS. Rozhodnutí bylo podpořeno zájmem o bližší seznámení se simulačními 

metodami a se zaměřením na řešení problematiky v elektrotechnice, pomocí tohoto software. 

Původním  plánem  a  cílem  práce  mělo  být  zkoumání  elektrostatických  polí  u 

vysokonapěťových vodičů a jejich vzájemné ovlivňování. Vlivem okolností bylo upuštěno od 

původního tématu. Variantou bylo zůstat u tematiky vysokonapěťových kabelů, avšak věnovat 

se  jiné  části  problematiky  a  to  teplotním  poměrům  mezi  kabely,  ztrátovým  výkonem  a 

prouděním při ochlazování.

Tematika  oteplování  vodičů,  resp.  jejich  izolací  a  s  tím spojené  proudění  a  vznik 

rozdílných teplotních polí, je dnes spíše empiricky prozkoumaná a odzkoušená problematika. 

Takovým to tématům se až na výjimky nevěnuje příliš pozornosti. V praxi nám jde především 

o splnění technických norem. Proto volíme předepsané nadimenzování a dál se již řešením 

nezabýváme.  Zkušenosti  z  porovnání  empiricky  zjištěných  dat,  teoretického  výpočtu  a 

simulací reálných podmínek, lze v budoucnu využít k usnadnění rozhodování nad použitím 

konkrétního typu kabelu, izolace, či uložení. 

Zadání práce, je ve skutečnosti jen velmi základní úlohou, na které se lze seznámit se 

základními aspekty práce se software ANSYS. Zpracování této práce věnující  se simulaci 

dlouhodobého, ustáleného, provozního stavu vysokonapěťových kabelů a jejich vzájemnému 

působení  a  teplotnímu  ovlivňování,  nám  umožňuje  upřesnit  si  představu  o  poměrech 

proudění. V prostoru,  pro který dané případy vyšetřujeme, by se mohlo zdát,  že proudění 

nehraje velkou roli a že teplota se jednoduše rozprostře v celém objemu. Jak se přesvědčíme, 

úplně tomu tak není. Téma se tedy lehce vybízí k možné simulaci. 

K  dosažení  předem stanovených  a  předpokládaných  výsledků  bylo  potřeba  využít 

speciálního software, který je již součástí programového vybavení ANSYS, a to programu 

CFX. Program CFX se nakonec ukázal jako velmi cenný, poněvadž mimo jeho schopnost 

řešit  úlohy  spojené  s  prouděním,  se  prosadil  jako  velmi  schopný  nástroj  pro  vytváření 

výpočetní  sítě  modelu.  Protože úlohy spojené s  dynamikou kapalin,  nebo plynů mají  svá 

specifika, vyžadují i určitá pravidla při vytváření výpočetních sítí pro jejich simulaci. Zde se 

právě použití software CFX ukázalo jako neobyčejně snadné, rychlé a efektivní. Díky těmto 

úlohám lze posoudit jak nezbytnou roli v dnešní době hraje výpočetní technika. Provádění 

MKP simulace přirozeného chlazení vodičů a kabelů 6



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava Rok 2009

teoretických výpočtů je nepřesné a z hlediska složitosti a množství operací také nemožné. Pro 

pohodlné výpočty proudění  složitějších zadání  je výhodné použití  několika-procesorových 

stanic, nebo nejlépe soustavu takových to stanic. 

V  prostředí  SolidWorks  bude  vytvořena  kompletní  geometrie  modelu,  který  po 

exportu, ve formátu PARASOLID, bude možné importovat do prostředí ANSYS. Zde modelu 

přidělíme adekvátně optimalizovanou výpočetní síť.  Po úspěšném proložení výpočetní sítí 

bude model importován do prostředí CFX, které je jak jsem již zmínil nadstavbou prostředí 

ANSYS.  Zde budou definovány počáteční  podmínky,  které  budou tvořit  základní  vstupní 

informace pro zpracování modelu proudění. Pro průzkum problematiky chlazení jsme vybrali 

tři  základní a nejčastěji  používané způsoby uložení,  kterých se také normálně v průmyslu 

používá a to konkrétně uložení ve vzduchu, v trubce a v kabelovém žlabu. Každý z těchto 

případů bude ještě rozdělen podle orientace kabelů při uložení a to buď souose resp. volně a 

do trojúhelníku. Toto je taky zásadní pro rozprostření odváděného tepla z povrchu kabelu. 

Výsledky  budou  srovnány  a  interpretovány  pomocí  grafického  vyhodnocení,  přímo  v 

zobrazení fyzických rozměrů jednotlivých modelů pomocí postprocesoru programu CFX.

Kapitola  1.  Vodiče

Úkolem  vodiče  je  tvořit  vodivou  cestu  pro  průtok  elektrického  proudu. 

Nejjednodušším případem je holý vodič,  který je tvořen vodivým jádrem, přičemž izolaci 

tvoří  vzduch,  který ho obklopuje.  V praxi  se  používají  jak holé  vodiče  (trolejové  trakce, 

venkovní  vedení,  atd.),  tak  vodiče,  jejichž  jádro  je  opatřeno  izolačním  materiálem,  tzv. 

obalem. Izolované vodiče mohou mít jeden, nebo více obalů.

Obr. 1: Složení dvojité izolace kabelu

1. Jádro – samotný vodič (Al, nebo Cu) plný, nebo   
    komprimovaný z určitého množství tenčích vodičů.
2. Vnitřní izolace 
3. Vnější izolace

Na obrázku Obr. 1, je jednoduchý případ vodiče, který má dva obaly, z nichž vnitřní 
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obal izoluje vodivé jádro a vnější obal (plášť), který chrání izolaci před vnějšími škodlivými 

vlivy, jako jsou atmosferické podmínky, chemické, mechanické, tepelné a jiné.

Jádro s izolací se nazývá žílou, přičemž několik žil může mít společný obal. Podle 

počtu žil rozdělujeme vodiče na jedno-žilové a několika-žilové, které mají dvě až pět žil, a na 

vodiče mnoho-žilové s větším počtem žil, více než pět.

Několika žilové a mnoho-žilové se souhrnně nazývají  vícežilové vodiče.  Izolované 

žíly mohou být též olisovány společným obalem, tzv. výplní, nad níž jsou další obaly. Na 

obaly se nejčastěji používají elastomerové, nebo plastické materiály. Izolované vodiče větších 

průměrů, složené z většího počtu prvků, které jsou vzhledem k ostatním izolovaným vodičům 

méně ohebné, se nazývají kabely. Hranice mezi izolovanými vodiči a kabely však není zcela 

přesná. Název „kabel“, kterého se původně používalo pro označení lana,  se s přívlastkem 

„elektrický“ přenesl do kabelářské terminologie a označuje silné vodiče, které jsou stočené, 

neboli „slanované“ z velkého počtu drátů. Vodiče a kabely lze třídit z nejrůznějších hledisek. 

Podle toho, k jakému účelu mají být použity, např. silové a sdělovací.

1.1  Silové vodiče a kabely

Silové vodiče a kabely jsou určeny k přenosu elektrické energie, řádově v rozsahu 10 

až 108 W stejnosměrného nebo střídavého proudu, s kmitočtem několika desítek Hertzů.

Většina silových vodičů je konstruována pro jmenovité napětí, které nepřesahuje 1 kV.

Výjimku tvoří vodiče pro zvláštní účely, které mohou mít jmenovité napětí vyšší.

Silové kabely podle jmenovitého napětí dělíme na:

– nízkonapěťové (nn) pro napětí do 1kV,

– vysokonapěťové (vn) pro jmenovitá napětí 3,6,10,22 a 35 kV,

– kabely pro velmi vysoké napětí (vvn) 110 a 220 kV.

Vodiče,  které  mají  jádro  plné,  nebo  složené  jen  z  malého  počtu  drátů,  jsou  málo 

ohebné, a proto je lze použít jen pro pevné uložení. Podle určení se vkládají do trubek, lišt, na 

podpěry, do zdi, betonu, země apod. Vodiče pro připojování pohyblivých elektrických zařízení 

mají jádro složené z většího počtu tenkých drátů, jsou proto dostatečně ohebné a nazývají se 

též šňůry. Lehkých šňůr se používá pro přívody k malým domácím spotřebičům, pro vnitřní 

instalaci, ve svítidlech apod. Střední a těžké šňůry snášejí větší mechanické namáhání, a proto 

se převážně používají v průmyslových provozech. [4]
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1.2  Uvažovaný kabel

V našem případě jsme pro vytvoření modelu jako předlohu použily typového vodiče, 

používaného v běžné praxi.  Jedná se o silový jedno-žilový kabel s XPE izolací,  s jádrem 

tvořeným  komprimovanými,  slanovanými,  hliníkovými  vodiči.  Hliníkové  jádro  kabelu  je 

izolováno šesti vrstvami izolace, plus stínícím opletem měděnými vodiči a proti-spirálou z 

měděné  pásky.  Viz.  Obr.2 Tento  typ  kabelu  má  v  portfoliu  výroby více  firem,  uvedeme 

například firmu NKT kabely. Konkrétní fyzické parametry kabelu jsou viz. Tab. 1.

Jmenovitý průřez Informativní 
průměr jádra

Jmenovitá tloušťka 
izolace

Jmenovitá tloušťka 
pláště PVC

Max. Průměr přes 
izolaci

Informativní 
hmotnost (na 1 km 

délky)

1x500/35 mm2 27 mm 3,4 mm 2,5 mm 36,4 mm 2850 kg

Tab. 1: Fyzické parametry uvažovaného kabelu

Co se týče dalších vlastností uvažovaného kabelu, uvádíme informace poskytované 

výrobci, viz. Tab. 2.

Maximální 
odpor jádra při 

20 °C

Kapacita 
kabelu

Indukčnost kabelu při 
uložení do  trojúhelníka

Indukčnost kabelu 
pří volném uložení

Dovolený 
zkratový proud 

jádra

Dovolený zkratový 
proud stínění

0,06 0,6 0,29 0,53 47 7,2

Tab. 2: Elektrické parametry uvažovaného kabelu

Obr..2: Složení vn kabelu XPE, konkrétní model firmy 
NKTcables

           1. Komprimované hliníkové jádro
           2. Vnitřní polovodivá vrstva
           3. Izolace XPE
           4. Vnější polovodivá vrstva
           5. Plovodivá páska
           6. Stínění z Cu vodičů a protispirála z Cu pásky
           7. Páska, folie, či voduodpuzující vrstva
           8. PVC [Y] nebo PE [2Y] plášť

Pro vytvoření geometrie modelu kabelu jsme použily program pro 3D modelování, 
který se  jmenuje SolidWorks.  Zde jsme pomocí  umísťování  soustředných kruhů vytvořily 
první  2D  model  řezu  kabelu.  Pro  zjednodušení  jsme  jádro  kabelu  nedělili  na  jednotlivé 
vodiče, z kterých je ve skutečnosti složeno a uvažujeme ho jako jednu celistvou pevnou část 
(solid).
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Geometrie ze SolidWorks viz Obr.3 předloha, řez skutečným kabelem viz.Obr.4.

Obr. 3: 3D model vn kabelu vytvořený v prostředí 
SolidWorks Obr. 4: Řez skutečným kabelem s izolací XPE

Pro  naše  účely  zkoumání  přestupu  tepla  z  povrchu  kabelu,  tzn.  povrchu  izolace, 
postačí pokud tedy budeme jádro uvažovat jako homogenní hliníkovou tyč. Model jsme se 
dále rozhodli zjednodušit ještě tím, že zanedbáváme některé mezivrstvy izolace. Poněvadž 
jejich tepelné vodivosti,  které jsou jinak těžko zjistitelné, jsou řádově shodné. Dále pak je 
naše úloha  řešena  jako  statická,  tzn.  výsledky reprezentují  ustálený stav  systému,  kdy se 
teploty vyrovnají  a ustálí.  Proto jsme izolaci  a polovodivé vrstvy pro výpočet sloučily do 
vrstvy jedné.  Model  jsme následně vynesli  do třetího rozměru a zvolily pro tento rozměr 
hodnotu  10  cm.  Tuto  délku  jsme  následně  ještě  zohledňovaly  vzhledem  ke  složitosti 
výpočetní sítě a její optimalizaci. Po prvních zkouškách jsme dospěli k tomu, že pro stejný 
výsledek  je  možné  uvažovat  desetinu  zvolené  délky.  Předpokládáme-li  totiž  nekonečně 
dlouhou válcovou rovinu, bude pak rozdělení teploty určeno pouze poloměrem  r a teplota 
bude pro r = konst. ve všech místech stejná. To znamená, že pro výpočtový model můžeme 
použít  jakkoli  dlouhý vodič. Proto  po  konečné  úvaze  byla  zvolena  pro  všechny  modely 
standardní délka a to 1cm.

[14]

Kapitola  2.  Tepelné účinky proudu

Protéká  li  proudovodnými  částmi  elektrický proud,  vznikají  v  nich  průchodem el. 

proudu ztráty na odporu vodiče a ty se projevují jako vznikající teplo a vodiče se zahřívají. To 

znamená, že jejich teplota se zvyšuje nad teplotu okolí resp. prostředí. Pokud nejsou vodiče 

izolovány pouze vzduchem, tzn. nejčastěji nějakou izolační hmotou, pak je provozní teplota 

omezující faktor pro zvolení vhodné izolace. Izolace se dle tohoto hlediska člení do teplotních 

tříd. Ty pak přesně definují označení a příslušnou teplotu. Viz. Tab. 5. Tuto skutečnost je třeba 

respektovat, protože se zásadní měrou podílí na dimenzování vodičů a kabelů vedení.
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         Obr. 5: Přestup tepla z povrchu kabelu                          Obr. 6: Oteplovací a ochlazovací křivka

[5]

2.1  Tepelné ztráty

dQ=R . I 2 dt (1)

resp. teplo se dělí na dvě části. Jedna část se akumuluje v tělese a druhá se odvede 

ochlazováním do okolí. Je to množství:

0 . A.dt (2)

Veličinu  0 [W/m2.K] nazýváme  součinitel přestupu tepla, A [m2] je ochlazovací 

povrch, resp. plocha předávající teplo,   [K] je okamžité oteplení tělesa oproti okolí. 

Druhá část tepla v tělese zůstává a zvyšuje jeho teplotu o d  . Křivka časového průběhu 

oteplování resp. ochlazování má tedy exponenciální charakter, viz Obr. 6.

2.2  Odpor vodiče

Pro určení tepelných ztrát ve vodiči:

Q=R . I 2 . t (3)

je nutné znát odpor vodiče R. Pokud je proud rovnoměrně rozložen  v průřezu vodiče 

S po délce l platí pro velikost odporu vztah:
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R=.
l
S

(4)

kde   (.m) je elektrická rezistivita.  Rezistivita je závislá na teplotě.  U kovových 

materiálů  odpor  s  teplotou  vzrůstá.  Pro  technickou  praxi,  kdy uvažujeme  relativně  úzké 

pásmo provozních teplot, kdy mezní hodnota není příliš vysoká, pak pro výpočet platí vztah:

=rf 1 (5)

kde  rf je  rezistivita  zvolená  při  referenční  teplotě  rf  a  =−rf je 

odpovídající oteplení oproti teplotě vodiče  . V našem případě jde o hliníkový vodič, pro 

nějž  jsou  tabulkové hodnoty rezistivity  v  závislosti  na  teplotě  a  součinitel  přestupu tepla 

uvedeny v tabulce Tab.3.

Materiál 0  . m 0K
−1
 40 .m 40K−1



Al 15,4 4,5 18,2 3,8

Tab. 3: Rezistivita a teplotní součinitel odporu

 [K-1]  je  teplotní  součinitel  odporu,  protože  udává  poměrné  zvýšení  odporu,  při 

zvýšení teploty o 1 K oproti  teplotě  rf .U střídavého proudu dochází vlivem vlastního 

magnetického pole k nerovnoměrnému rozložení proudu ve vodiči,  vlivem tzv. skinefektu, 

kdy elektrony prochází vodičem s proudovou hustotou klesající směrem od povrchu vodiče do 

jeho středu. Tímto se odpor vodiče zvětší. Pro tyto případy doplňujeme do rovnice  činitele  

povrchového zhuštění proudu kp a činitelem blízkosti kbl . Potom tedy:

R=rf 1
l
S

.k p k bl (6)

Povrchové zhuštění a jev blízkosti jsou jevy závislé a jejich činitelé rostou v závislosti 

na frekvenci, proudu, poměrné permeabilitě, elektrické vodivosti a na tvaru průřezu vodiče. 

Hodnoty pro různé tvary průřezů bývají shrnuty v elektrotechnických tabulkách. Povrchovým 

zhuštěním se zvětšuje odpor u skutečných vodičů z hliníku, nebo z mědi o více než 5%, ale to 

až u odpovídajících profilů pro jmenovité proudy vyšší, než 200 A.
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2.3  Tepelné pole

Teplo se obecně šíří z místa vzniku do okolí, a to trojím způsobem: vedením, nebo-li 

kondukcí,  prouděním,  nebo-li  konvekcí  a  sáláním,  neboli  radiací.  Vedením  se  teplo  šíří 

především  v  pevných  látkách.  V  kapalinách  se  uplatňuje  převážně  proudění,  vedení  jen 

částečně. V plynech se teplo přenáší všemi třemi způsoby, přitom vedením jen v omezené 

míře. Naopak ve vakuu se teplo šíří pouze radiací. Matematicky a exaktně lze zachytit šíření 

tepla pouze tehdy, probíhá-li jen vedením, nebo jen zářením. Nutným předpokladem je také 

homogenita prostředí. Prakticky to znamená vedení tepla látkou nebo jeho šíření v plynech a 

ve vakuu zářením.

Jde-li o takové stejnorodé prostředí, vytváří se v něm tepelné pole, které je podobně 

jako pole elektrostatické, či proudové, polem skalárním. Jeho potenciální veličinou je buďto 

teplota ϑ [°C], popř. Θ [K] nebo oteplení Δϑ [K]. Její rozložení v prostoru se zdroji popisuje 

Poissonova rovnice, v prostoru bez zdrojů pak rovnice Laplaceova. Řešení polí tepelných je 

tedy analogické s řešením polí elektrických. 

2.4  Analogie tepelných a elektrických obvodů

Analogické jsou obvody ovšem jen do jisté  míry,  protože mezi  tepelnou vodivostí 

kovů a izolantů je rozdíl o několik řádů menší, než mezi jejich elektrickými vodivostmi. Z 

tepelného hlediska představují izolanty prostředí, kterým na rozdíl od hlediska elektrického 

odchází  do  okolí  ne  vždy  zanedbatelná  část  tepla.  Tvar  polí  se  tedy  u  obou  případů 

nezanedbatelně liší. Přesto lze analogii v praxi využít a počítat tepelný tok podle vztahů, které 

mají formálně stejná znění jako vzorce pro vedení proudu v elektrických obvodech. 

Výpočet  velikosti  el.  proudu  je  obdobou  pro  výpočet  tepelného  toku  ϕ tepelným 

vodičem délky l [m] a průřezu S [m2], naznačeným na Obr. 7, Vztah:

=
2−1

R

=


R

(7)
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Obr. 7: Analogie tepelného toku v tepelném vodiči

Přitom  =1−2K  je  teplotní  rozdíl,  který  na  tepelném odporu  R [K/W] 

vyvolává tepelný tok   [W]. Při součiniteli tepelné vodivosti materiálu   [W/m.K] má tyč 

konstantního průřezu tepelný odpor:

R=
1


.
l
S

(8)

Přepíšeme-li tuto rovnici do diferenciálního tvaru:

dR=
1


.
dl
S

(9)

máme  pak  výchozí  vztah  pro  výpočet  tepelného  odporu  tělesa  jakéhokoli  tvaru, 

známe-li  analytické  vyjádření  změny průřezu  po  délce  ve  směru  tepelného  toku.  Častým 

útvarem v tepelných obvodech je válcová vrstva, viz. Obr. 8.

Obr. 8.: Radiální tepelný tok válcovou vrstvou

              

Pomocí uvedeného vztahu (10)  lze pro její tepelný odpor R radiálním směrem dospět 

integrací v mezích r1 , r2 (dl = dr, S = 2.r.h) k rovnici:
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R r=

ln 
r2

r1



2 h

(10)

Čím větší je tepelný odpor, tím je stoupání přímky zobrazující vztah mezi oteplením 

jádra  vůči  okolí  mírnější.  Obrázek  Obr.9 znázorňuje  rovnovážný  stav  mezi  ztrátovým 

výkonem vznikajícím ve vodiči a výkonem odevzdávaným do okolí.

Obr. 9: Ztrátový výkon vodiče odevzdávající teplo do okolí; tepelný odpor

Analogicky elektrickým obvodům, slučujeme také tepelné odpory úseků, které jsou 

řazeny za sebou, nebo vedle sebe. Jde-li o tepelnou dráhu složenou z n desek stejného průřezu 

S, ale rozdílné délky li a součinitele tepelné vodivosti i, pak jejich odpory sečítáme.

Jde-li o teplo několika paralelními větvemi, sčítáme naopak jejich tepelné vodivosti 

i. Porovnáním rovnice pro výpočet oteplení povrchu vodiče:

∞=
R. I 2

0 . A
(11)

se základním vztahem pro tepelný tok  (7),  zjistíme  tepelný odpor přestupu tepla z 

povrchu A tělesa do ovzduší.

Tedy:

∞=
R. I 2

0. A
= . R (12)

potom nám vyjde, že výraz:

R=
1

0 A
(13)
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který představuje tepelný odpor přestupu tepla z povrchu A tělesa do ovzduší. Stojí-li 

tepelnému toku, produkovanému vodičem s povrchem Av v cestě do ovzduší počet n tepelně 

izolačních vrstev různého odporu, pak je celkový odpor takové cesty Rc určen vztahem:

R c=∑
i=n

i=1

R i
1

0 An

(14)

Kde  An je povrch vnější  vrstvy ve styku s okolním vzduchem a  0 jeho součinitel 

přestupu tepla. Pro zpřehlednění výpočtu převádíme často vnější chladící podmínky na povrch 

vodiče  Av a  počítáme  s  náhradní  velikostí  součinitele  přestupu  0n Pro  stanovení  0n 

vycházíme  z  rovnosti  tepelných  odporů,  odkud  eliminací  poměru  l/S  =  R =  R/ 

dostaneme  převodní  vztah  mezi  elektrickým  a  tepelným  odporem dílce  stejného  tvaru  a 

rozměru.

ϱ=
R
R

(15)

Tento  převodní  vztah je  ten,  jehož pomocí  lze  počítat  tepelný odpor  tělesa  z  jeho 

odporů elektrických. Přičemž platí jen za předpokladu, že obě pole jsou totožná.

2.5  Oteplení

2.5.1  Krátkodobé oteplení

Prochází-li vodičem proud po dobu kratší, než asi 0,2, můžeme zanedbat odvod tepla 

do okolí a uvažovat, že veškeré uvolněné teplo se akumuluje v tělese a zvyšuje jeho teplotu. 

Za tohoto stavu klademe  = 0 v rovnici:

RI 2 dt=0 . AdtcV dt (16)

kde cV.d  je teplo spotřebované k oteplení,  c [J/m3.K] je objemová tepelná kapacita 

uvažovaného úseku vodiče s objemem V [m3] . Potom rovnice přechází ve vztah:
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RI 2 dt=cV.d  (17)

Integrací  při  vstupní  podmínce  t =0,  =kd=0  dostáváme  pro  velikost 

krátkodobého oteplení kd tkd vztah:

kd=
RI 2

cV
.t kd (18)

Jde-li o vodič průřezu S (m2) a délky l (m), lze předchozí vztah upravit na:

kd=
 . l . I 2

c .l .S 2 .t kd=

c

.
I
S

2

. t kd=


2

c
. t kd (19)

Podle  rovnice  (18) respektující  celý  objem  vodiče  počítáme  s  tím,  jde-li  o 

nepravidelné těleso, u něhož nenacházíme nejmenší průřez, kterým prochází veškerá složka 

proudu.  Pro  výpočet  častěji  používáme  vztah  (19) ,  kde  je  rezistivita [ .m ]  a 

proudová hustota  [ A/m2
] , potom počítáme oteplení v jediném průřezu. Pokud jde tedy 

o vodič po celé jeho délce konstantního průřezu, pak obdržíme hodnotu pro celé těleso. Mění-

li se průřez, pak počítáme oteplení v případě nejmenšího průřezu, tzn. v místě kde je nejvyšší 

hodnota proudové hustoty resp. oteplení. Krátkodobý ohřev je doprovodným jevem při jevu 

přechodném  či  zkratu.  Obě  výše  zmíněné  rovnice  platí  pokud  známe  efektivní  hodnotu 

proudu I během doby ohřevu tkd . Pokud dochází ke změnám proudu v čase, musí být rovnice 

nahrazeny vztahem:

I 2. t kd=∫0

t kd

i 2
t . dt (20)

Pokud  jde  o  přechodný  jev  projevující  se  při  provozních  podmínkách  a  to  při 

ustáleném stavu,  pak  počítáme  výslednou  teplotu  proudovodné  dráhy  kd  jako  součet 

teploty okolí 0 , oteplení krátkodobého kd a oteplení jmenovitým proudem ∞ .

tedy:

kd = 0 + kd + ∞ (21)
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Teplota  kd nesmí dosáhnout teploty, při níž by se změnily mechanické vlastnosti 

vodiče,  nebo  elektrická  pevnost  izolace.  Proto  se  za  mezní  hodnotu  krátkodobé  teploty 

považuje teplota 200 °C u dílců z hliníku. U Dílců z mědi je tato teplota 300 °C a u dílců z 

oceli 400 °C. Pokud jsou vodiče izolované, potom je horní hranicí dovoleného krátkodobého 

tepla mezní hodnota pro izolaci. U izolantů typu Y je tato hodnota 200 °C, u izolantů třídy A 

a  vodičů  izolovaných  v  oleji  je  to  250  °C.  U  případu  vyšších  tříd  izolace  je  pak  krajní 

přípustnou hodnotou teploty kd již jen materiál, ze kterého je vodič vyroben.

2.5.2  Dlouhodobé oteplení

Vyšetřujeme-li analyticky průběh teploty tělesa, protékaného proudem, předpokládáme 

obvykle pro matematické zjednodušení, že těleso má stejnou teplotu v celém svém objemu. 

Příkladem může být dlouhý vodič o konstantním průřezu, protékaný stejnosměrným proudem. 

V takovém případě jsou ztráty rovnoměrně rozmístěný po celé délce vodiče.

Def: Pak v každém časovém okamžiku dt vzniká v tělese o objemu V [m3] teplo

dQ = q.V.dt (22)

Ve vztahu pak značí  q [W/m3] tepelnou ztrátu v jednotce objemu:  q =  ρσ2 (kde  ρ je 

měrný odpor v Ωm, σ je proudová hustota v [A/m
2]. Toto teplo se dělí na dvě části. Jedna část 

se odvede ochlazováním ve stejném čase do okolí. Je to množství α0 . S . Θ . dt, kde 

α0 [W/m
2,˚C]  je  měrná  chladivost  jednotky  povrchu,  S  [m2]  ochlazovací  povrch,  Θ  [˚C] 

okamžité oteplení tělesa oproti okolní teplotě. Druhá část tepla v tělese trvale zůstává a zvýší 

jeho teplotu o dΘ. Teplo k tomu to spotřebované je cV . dΘ, přičemž c [Ws/m3 ˚C, ˚C] je měrné 

teplo tělesa o objemu V [m3]. Platí tedy rovnice:

q . V . dt =  α0 . S . Θ . dt + c . V . d Θ (23)

Tuto rovnici lze také vyslovit na následovně: teplo, které v tělese zůstane za čas dt, se 

spotřebuje na zvýšení jeho teploty o dΘ. Rovnici pak zapíšeme takto:
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q . V . dt -  α0 . S . Θ . dt = c . V . d Θ (24)

Tuto diferenciální rovnici řešíme separací proměnných:

dt=
dΘ

q
c
−

α0 .S
c .V

.Θ
, t=

−c .V
α0. S

. ln 
q
c
−

α0 . S
c .V

.ΘA (25)

Integrační konstantu A stanovíme z okrajové podmínky: v čase t = 0 je také oteplení 0. Tedy:

A= c .V
α0 .S

. ln  q
c
 (26)

Úplná rovnice tedy zní:

t= −
c .V
α0 .S

. ln 
q
c
−

α0 . S
c .V

.Θ
c
q

= −
c .V
α0. S

. ln 1−
α0 .S
q .V

.Θ  (27)

Odtud okamžitá hodnota oteplení:

e
−t .

α0 . S

c. V =1−
α0 . S
q .V

.Θ ,

Θ=
q .V
α0 .S

.1−e
−

α0 . S

c. V
.t
=Θmax . 1−e

−
t


(28)

Píšeme-li, že 
q .V
α0 . S

=Θmax  a zavedeme-li časovou konstantu =
c .V
α0 .S

.

Oteplovací  křivka  je  exponenciála  viz.  Obr.  6,  která  s  počáteční  nulové  hodnoty 

narůstá  stále  pomaleji,  až  za  nekonečně  dlouhou  dobu  (t  = ∞ )  dosáhne  hodnoty 

maximálního  oteplení  Θmax. Časová konstanta  τ  je  přitom čas,  za  který by těleso dosáhlo 

ustáleného oteplení, kdyby se z povrchu tělesa neodvádělo žádné teplo. Časová konstanta má 

tedy rozměr času. V grafickém znázornění vytíná čas  τ  na pořadnici  Θmax tečna k oteplovací 

křivce v jejím počátku. Při odvození vzorce pro časový průběh oteplení jsme předpokládali, 
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že časová konstanta  τ se během oteplování nemění. To není úplně pravda, protože měrná 

chladivost  α0 je úměrně závislá na velikosti oteplení Θ a během oteplování se mění. Měnit se 

může i  měrné teplo  c.  Proto obvykle měřená oteplovací  křivka nesouhlasí  zcela  přesně s 

křivkou vypočtenou. Protéká-li  stejný proud vodičem velmi dlouhou dobu, těleso dosáhne 

teplotně ustáleného stavu. 

V ustáleném stavu je 
d 

dt
=0 , tedy základní rovnice se změní na tvar:

qV =  α0 . S .  Θ (29)

Dosáhne-li  vodič  maximálního  oteplení,  nastává  tepelná  rovnováha.  Veškeré  teplo 

vzniklé ve vodiči se předává povrchem vodiče do okolí. Odtud pak:

max=
qV
0 S

=
∑ RI 2

0 S
 [˚C;Ω;A;W/˚C,m2;m2] (30)

To je také případ našeho modelu, kdy uvažujeme tepelnou stabilitu a ustálený stav. 

Oteplení  v  ustáleném  stavu  je  přímo  úměrné  ztrátám  ve  vodiči  a  nepřímo  úměrné 

ochlazovacím podmínkám, to je velikostí chladícího povrchu a měrné chladivosti α0. Měrná 

chladivost udává množství energie ve Wattech, které předává těleso každou jednotkou svého 

povrchu do okolí při rozdílu teplot 1˚C. Je-li těleso teplejší, jde teplo z tělesa ven a těleso se 

chladí. Je-li teplejší okolí, teplo vstupuje do tělesa a to se tímto ohřívá. Měrná chladivost není 

pro určité médium hodnota stálá. Závisí na materiálu tělesa , na stavu jeho povrchu, na tvaru a 

velikosti povrchu a na velkosti oteplení. Obvykle počítáme s empiricky zjištěnými středními 

hodnotami. Je proto důležité znát podmínky, za nichž byly používané hodnoty zjištěny.

Často  se  setkáváme  s  úlohou  opačnou.  Podle  druhu  použité  izolace  máme  dánu 

hodnotu  dovoleného  oteplení  a  zjišťujeme,  jaký  krajní  proud  může  může  při  daných 

ochlazovacích podmínkách vodičem trvale protékat. Nebo jak musíme upravit ochlazovací 

podmínky,  aby  při  daném  proudu  oteplení  nepřekročilo  dovolenou  mez.  Jinými  slovy, 

podmínky chlazení a materiál  izolace určují  velikost jmenovitého proudu daného zařízení. 

Podle  toho  lze  pak  jmenovitý  proud  definovat  jako  proud,  který může  vodičem protékat 

trvale, aniž oteplení kterékoliv části přesáhne dovolenou mez. ČSN norma připouští u izolantů 
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třídy  Y trvale teplotu nejvýše 90 ˚C, u třídy  A nejvýše 105 ˚C. Uvážíme- li, že maximální 

teplota okolí je normami určena na 40 ˚C, pohybuje se dovolené oteplení běžně izolovaných 

vodičů mezi 50 – 65 ˚C. U vodičů holých a izolantů tepelně odolnějších je úměrně vyšší. 

RT1=
1

2π .l .λ1

. ln
r2

r1

RT2=
1

2π . l . λ2

.ln
r 3

r 2

RT3=
1

2π .l . λ3

. ln
r 4

r 3

Obr. 10: Znázornění tepelných odporů, rozdělených podle vrstev.

V našem případě jde o vodič konstantního průřezu, jde o jisté výpočetní zjednodušení 

a vodiče jsou definovány jako homogenní, hladké, plné tyče.

Pro hliníkové vodiče platí následující údaje viz. Tab 4:

Materiál Rezistivita Konduktivita Teplotní součinitel odporu

Hliník 0.03 35.2 0.004

Tab. 4: Rezistivita, konduktivita a teplotní součinitel odporu

[6]

Kapitola  3.  Vliv působení tepla na degradaci materiálu 
izolace

Jeden z důvodů, proč se nad oteplováním, resp. ochlazováním vodičů pozastavujeme 

je také to, že změny teploty způsobují procesy, které působí degradačně na izolaci kabelu. U 

kabelů,  kterými  se  zabývá  tato  práce,  tzn.  silových  kabelů  na  vysoké  napětí  je  většinou 

předpokládán trvalý provoz, což znamená, že vyloučíme extrémní případy a jen krátkodobé 

oteplení. V praxi jde o to, že se nejedná o dlouhodobé nepřetržité působení teploty, ale jen o 

řadu po sobě jdoucích časových intervalů o různé délce, při kterých se teplota působící na 

izolaci mění. Důležité je také zmínit vliv povětrnostních podmínek, které mohou hrát také 
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podstatnou roli na rozsahu měnících se teplot. Zde je rozhodující, jak je kabel uložen a jestli 

má volný přístup atmosferického vzduchu, či  jestli  je vystaven venkovním teplotám, nebo 

jestli leží v kabelovém žlabu s odporovým vytápěním. Vlivem oteplovacích průběhů, a změn 

teploty vzduchu,či média, tvořícího bezprostřední okolí povrchu kabelu, dochází ke změnám 

objemu materiálu tvořícího izolační vrstvu a vzniká mechanické pnutí ve struktuře samotného 

materiálu. Tyto pochody mají za následek vznik mikrotrhlin struktury materiálu. Pokud vlivy 

působí  dostatečně  často,  nebo  dlouho,  dochází  pak  k  rozšiřování  trhlin  a  tím k  praskání 

izolace. To má samozřejmě přímé důsledky na změnu elektrické pevnosti takového izolantu a 

jeho dielektrické vlastnosti  vůbec.  Moderní kabelová technika již používá materiály,  které 

nejsou tolik náchylné k tečení,  ale některé  těsnící  hmoty mohou při  přehřátí  změnit  svoji 

viskozitu a kabelové jádro by se mohlo v takto změkčeném izolantu „vyosit“ a přiblížit se 

vnější stěně izolace, což má za následek opět snížení dielektrických vlastností izolace. Může 

také docházet k vysoušení materiálu,  či  změně modulu pružnosti  a pevnosti.  Degradace a 

stárnutí izolačních materiálu vlivem tepla jsou nevratné chemicko-fyzikální změny, které jsou 

způsobeny  oxidací,  hydrolýzou  (působení  vodních  par),  pyrolýzou  či  odpařováním 

nízkomolekulárních složek izolace.  S tímto přímo souvisí Montsingerův zákon o žiovotnosti 

izolačních materiálů, zní takto: 

t=t0 . e−b (31)

kde t je životnost izolačního materiálu, který je vystaven teplotě . t0 je zase životnost 

při výchozí teplotě 20°C a b je konstanta pro daný materiál [K-1]. 

Časový  průběh  tepelného  stárnutí  je  exponenciální  funkce,  také  definovaná 

Montsingerem v první polovině 20. století a zní takto:

t=A . cm

(32)

kde t je doba života, m, A jsou materiálové konstanty a  je teplota ve °C. Později byl 

tento vztah upraven panem Bussigem na tvar:

t=C .e
B
T (33)
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kde B a C jsou materiálové konstanty a T je absolutní hodnota teploty [°K]. Užívá se 

druhého  vztahu  poněvadž  dle  měření  provedeného  řadou  výzkumníků  jsou  naměřené 

výsledky jen s malou odchylkou shodné s vypočítanými daty. Podle tepelné odolnosti jsou 

pak izolační  materiály řazeny do tepelných tříd.  Tepelná třída je pak definována nejvyšší 

možnou přípustnou teplotou na kterou může být materiál v provozu trvale oteplen, aniž by 

změnil své dané parametry. Třídy teplotní odolnosti jsou definovány pro materiály, které mají 

podobnou fyzikální  stavbu,  a určité  chemické složení.  Protože okolí  většinou působí  jako 

chladící médium, tzn. v našem případě vzduch, ale mohou to být různé kapaliny, či plyny, pak 

přičítáme k dovolenému oteplení materiálu nejvyšší dovolenou teplotu chladícího média a tím 

dostaneme nejvyšší dovolenou teplotu izolace. Pro rychlost stárnutí není důležité množství 

energie, ale velikost teploty. Monsigner v této otázce definoval zákon, který říká, že zvýšíme-

li teplotu oproti teplotní třídě izolace o 8-10 °C, pak životnost izolantu se sníží na polovinu.

Teplotní třída Teplota

Y 90 °C

A 105 °C

F 120 °C

B 130 °C

E 155 °C

H 180 °C

200 200 °C

220 220 °C

250 250 °C

Tab.5: Teplotní třídy izolací kabelů a vodičů (Tyto teploty jsou skutečnými teplotami a neudávají oteplení)

Teplotní třídy izolace viz. Tab 5. Dle následující tabulky Tab. 6 jsou rozděleny izolace 

podle teplot, pro které ještě vyhovují. Podle provozní teploty tedy volíme typ izolace, u které 

v  závislosti  na  dané  teplotě  uvažujeme  i  její  životnost,  či  můžeme  předpokládat  postup 

degradačních procesů .
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Typ izolace Povolená provozní teplota [°C] Základní teplota vzduchu [°C]

Pryž („guma“) 60 25

Teplotně odolná pryž 80 45

Izolace ze skelných vláken 130 90

PVC 65 25

Impregnovaný papír 80 25

Tab. 6: Dovolené hodnoty trvalých provozních teplot různých druhů izolačních materiálů.

[9]; [10]

Kapitola  4.  Uložení kabelů

Jak již jsme výše zmiňovali, tak kabely pokud nejsou uloženy prostě v zemi, nebo jen 
chráněny cihlami,  jsou ukládány do trubek,  do kabelových žlabů,  nebo jsou upevněny na 
konzolách, prostě, ve vzduchu viz. Obr 11. 

4.1  Uložení v trubkách

Trubky jsou používány k vedení a ochraně silových, datových a sdělovacích kabelů. 

Při pokládce je možné je spojovat spojkami nebo svařovat. Většinou jsou z umělých hmot a 

pak jsou dodávány ve smotcích nebo na bubnu. Ve větších průměrech se dodávají v tyčích. 

Vnější stěna je vrapovaná, vnitřní stěna je hladká pro snadné zatahování kabelů. U trubek 

flexibilních, ve smotcích, je předinstalován i tažný prvek. 

            a) Uložení v trubce               b) Uložení ve žlabu            c) Uložení volně ve vzduchu

Obr. 11: Způsoby uložení kabelů
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4.2  Uložení v kabelovém žlabu

Kabelové žlaby mají široké použiti v oblasti energetických sítí,slouží jako mechanická 

ochrana kabelů, HDPE trubek pro optické kabely či další rozvody inženýrských sítí uložených 

v zemi.  Moderní  technologie  v této  oblasti  je založená na vysoce kvalitních plastech.  Ty 

předčily veškeré dosud používané materiály. Byly vyvinuty jako náhrada za žlaby betonové a 

jejich  předností  je  nízká  váha,  snadná  manipulace  a  velmi  dobrá  mechanická  pevnost. 

Uplatňují se také v železniční technice, telekomunikačních rozvodech, stavebnictví apod.

V případě naší úlohy uvažujeme rozměrově takovýto žlab, viz. Obr. 14 a vycházíme z 

tvaru  kabelového žlabu ZEKAN od firmy CWS. Takovýto  kabelový žlab  se  používá  pro 

pokládku kabelů a kabelových chrániček do země.  Je vyroben z PVC a jeho mechanické 

vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi kabelového žlabu betonového. Spojení vrchního a 

spodního dílu je zajištěno zámkem, který zaručuje stabilitu víka. Víko žlabu je usazeno v 

zámku s velkou pevností a těsností. Používají se pro ochranu před mechanickým poškozením. 

Splňují technickou normu ČSN 34 1050.

Obr. 12: Kabelový žlab ZEKAN Obr. 13: Kabelový žlab – uložení v zemi

Obr. 14: Rozměry námi uvažovaného kabelového žlabu

[15]
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Kapitola  5  Ochlazování povrchu

5.1  Principy chlazení

Každé těleso, které má teplotu vyšší, než okolní ovzduší, předává svému okolí teplo. 

Je to přirozené chlazení teplých těles vzduchem. Předávání tepla z povrchu tělesa do okolí 

probíhá obecně sáláním, vedením a prouděním. Předávání tepla z povrchu tělesa probíhá tak, 

že se vedením ohřívá rozhraní tělesa a média přiléhajícího k tomuto povrchu. Těsně u povrchu 

má médium stejnou teplotu jako těleso.  Ohřátím se objem média zvětší  a jeho hustota se 

zmenší.  Rozdíl  tíhy studeného a  teplého prostředí  způsobí  vztlak,  který působí  na ohřátý 

objem směrem proti gravitaci Země. Teplejší prostředí se začne pohybovat směrem vzhůru a 

jeho dosavadní místo zabírá prostředí chladnější.  Tento děj se pak dále opakuje. Proudění 

proto  značně  zvětšuje  intenzitu  ochlazování  povrchu tělesa.  Newtonův zákon  pro  přestup 

tepla  z povrchu tělesa do okolí 

 = 0A., (34)

kde 0 je veličinou teplotně závislou: 0 = F().

5.1.1  Sálání

Pojmem sálání rozumíme vyzařování elektromagnetického vlnění s vlnovou délkou o 

něco větší, než má viditelné spektrum, tedy záření ultrafialové. Toto tepelné záření se šíří do 

prostoru přímočaře rychlostí světla z povrchu každého tělesa. Uvažujeme-li rovinnou plochu 

A [m2], mající všude stejnou teplotu 0 (K) tepelný tok s [W].

 s = 57 . ES . A . (4 - 0
4) . 10-9 [W] (35)

Konstanta 57.10-9 je součinitel sálání absolutně černého tělesa a Es je emisivita, neboli 

poměrný  součinitel  sálání  povrchu.  Emisivita  absolutně  černého  tělesa  je  1  pro  všechny 

ostatní povrchy je Es<. Velikost emisivity závisí na teplotě povrchu, jakosti povrchu a barvě. 
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Pohybuje se v hodnotách od 0,02 pro zrcadlově vyleštěné povrchy kovů až do hodnoty 0,98 

pro povrchy matné a černé. Součinitel přestupu tepla sáláním pak odvodíme porovnáním výše 

uvedené rovnice s obecnou Newtonovou rovnicí a odtud:

s= 57 . ES . A . (2 - 0
2) . ( - 0) 10-9 (36)

Materiál Povrch Es

Hliník Leštěný, hladký, oxidovaný 0,04; 0,1 až 0,8

Měď a barevné kovy Pololesklý, hladký, oxidovaný 0,06; 0,6 až 0,8

Tab. 7: emisivity povrchů různých materiálů a nátěrů

Při  výpočtu chlazení  tělesa sáláním,  musíme uvažovat  ještě  vliv  tvaru tělesa.  Tvar 

povrchu a uspořádání okolního prostoru.

1) Za plochu  A můžeme z hlediska sálání považovat skutečný geometrický povrch 

tělesa jen v případě, že je všude vypuklý, tzn. konkávní, nebo rovinný. Je-li sálající povrch 

zborcen dovnitř, pak je vydutý, nebo-li konvexní a pak část sálání dopadá na jiném místě zpět 

na  vlastní  povrch  a  účinná  sálající  plocha  As je  ve  skutečnosti  menší,  než  skutečný 

geometrický povrch  A.  V takovém případě počítáme zjednodušeně jen s  obalovou a  vždy 

konkávní nebo rovinnou plochou.

2) Uvedené  vzorce  pro  sálání  předpokládají  kolem sálače  zcela  volný  prostor.  Ve 

skutečnosti  se  ale  běžně  v  blízkosti  tělesa  nacházejí  jiná  sálající  tělesa,  nebo  je  těleso 

uzavřeno v prostoru omezeném tzv. sálajícími stěnami. Za takových to podmínek brání ostatní 

tělesa  volnému  šíření  tepelných  paprsků  do  celého  prostoru,  dále  pak  část  energie  vrací 

odrazem, popřípadě podle vzájemné velikosti teplot, část vlastního vysálaného toku, předávají 

sledovanému sálači. Každá z těchto okolností zmenšuje účinnost chlazení. Proto vzorce pro 

tepelný tok s   a součinitel přestupu tepla s doplňujeme o činitel zmenšení tepelného toku, 

resp chladivost k<1.

3) Jde-li o předávání tepla sáláním, mezi dvěma stejně velkými stěnami, označme je 

například stěna1 a stěna2, o emisivitách Es1 a Es2 a teplotami 1 < 2, pak hodnota účinné 

emisivity se mění na velikost ES12 a to podle rovnice:
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E s12=
1

1
E s1


1

E s2

−1
(37)

5.1.2  Přirozená konvekce, proudění

Při  přenosu  tepla  konvekcí,  hraje  rozhodující  roli  proudění  média.  Obecně 

rozeznáváme dva extrémní druhy proudění a to laminární proudění a turbulentní proudění.

5.1.2.1  Laminární proudění

Při  laminárním  pomalém  proudění  se  jednotlivé  částice  pohybují  rovnoběžně  se 

stěnami, které vedou proud tekutiny, nebo plynu. Rozložení rychlosti částic podél průřezu je 

parabolické  s  maximem v  ose  kanálu  a  nulovou  hodnotou  u  stěn.  Přestupy tepla  jsou  v 

laminárním proudění podstatně nižší než v turbulentním, takže všude tam, kde se jedná o 

odvod tepla, se laminárnímu proudění vyhýbáme. 

5.1.2.2  Turbulentní proudění

Naopak,  při  turbulentním  (rychlém)  proudění  je  pohyb  částic  neuspořádaný  a 

chaotický. Médium, s výjimkou tenké vrstvičky u stěn tloušťky   s laminárním prouděním 

tzv.  hraniční  vrstvy,  vytváří  vířící  proud.  Rychlost  proudění  těsně  u  stěn  je  opět  nulová, 

narůstá však strměji,  na poměrně málo se měnící  rychlost  v převažující  části  kanálu,  kde 

maximum je opět v jeho ose. Přechod od jednoho mezního stavu k druhému je pozvolný a 

souvisí s nárůstem rychlosti proudění. Tvoří se makroskopické shluky obsahující řádově 109 

molekul (turbulony), které neuspořádaně vybočují ze směru proudění, rozdělují a rozpadávají 

se a znovu se vytvářejí v jiné, nestálé podobě a velikosti. V proudícím médiu trvá tak vedle 

hlavního pohybu druhotný pohyb, který způsobuje velké zvýšení vnitřního tření, které není již 

dáno viskozitou (μ nebo v), ale je 103i 104 krát větší. Než se dostatečně teoreticky probádalo 

turbulentní proudění nebylo možno faktor tření (f nebo λ) ν rovnicích určit výpočtem, ale 

pouze měřením. Struktura obou rovnic ovšem napovídala, že f bude funkcí Reynoldsova čísla. 
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Tímto empirickým způsobem byly odvozeny četné vzorce. Pro hladké kanály, přesněji kanály 

o drsnosti stěn ležící pod určitou mezí . Hlubší rozbor turbulentních jevů v kanálech (také na 

desce v paralelním proudu apod.)  podali  hlavně Prandtl a Kármán. Pouze v bezprostřední 

blízkosti stěny kanálu kde se turbulence nemůže projevit, v tzv. laminární mezní vrstvě  , 

stoupá místní rychlost u se vzdáleností y od stěny lineárně, tedy jen tam má viskozita média μ 

původní význam. V přechodné vrstvě A se turbulence projevuje částečně, a to místně i časově. 

V turbulentním jádru zaniká účinek vazkých sil v proudícím médiu, neboť vnitřní tření zde 

velice vzrostlo  následkem turbulence.  Proto byla  zavedena fiktivní  turbulentní  dynamická 

viskozita μ, a pro tečné napětí jí odpovídající použil Prandtl výrazu :

τ = Q(y)2 (du/dy)2 (38)

kde u je rychlost ve vzdálenosti  y od stěny a  konstanta, kterou lze dodatečně určit 

empiricky (z měření rychlostních profilů). Předpokládáme-li, že t /ro je konstantní, což 

platí  velmi  přibližně.  Množství  přenášeného tepla  určuje  pek  téměř  výhradně  jen  tepelný 

odpor hraniční vrstvy. Přenos tepla prouděním je velmi složitý pochod, na němž se kromě 

vedení tepla podílí proudění prostředí závislé na rychlosti média, a tím i na teplotním rozdílu 

mezi ochlazovanou stěnou a střední teplotou chladícího média av .

5.1.2.3  Proudění v přechodném oboru

Hranice Re = 2 000, která odděluje turbulentní a laminární proudění, se dá zjistit na 

hladkých, kruhových kanálech jen při opatrném laboratorním měření. Prakticky je přechod 

mezi oběma druhy proudění nejistý a záleží na tom, zda v daném případě převládají vlivy 

turbulenci  podporující  nebo  ji  zmírňující.  Proto  přechod  z  laminárního  do  turbulentního 

proudění nelze vymezit přesně, rozšiřuje se na celé pásmo zabírající rozsah asi od Re = l800 

do 4000, které je možno označit jako přechodný obor. Jsou-li vlivy podporující turbulenci 

velmi  silné  (chvění,   vysoká  turbulence  před  vstupem  do  kanálu  aj.),  může  vzniknout 

turbulentní proudění i pro Reynoldsova čísla málo vyšší než Re = l000, což často nastává 

například v elektrických strojích. Průběh činitelů tření v tomto přechodném oboru byl dlouho 
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a je částečně ještě nyní dosti nejistý. Podle měření Colebrookových se ukázalo, že v tomto 

oboru záleží mnohem výrazněji než v turbulentním oboru nejen na hodnotě e< střední výšce 

nerovností  stěny,  ale  i  na  pravidelnosti  a  na  rozdělení  těchto  nerovností,  tedy  na  celém 

charakteru drsnosti stěn. Pro technickou praxi se dnes považují výsledky Colebrookovy za 

postačující. 

Druh proudění  média určuje fyzikální podstatu přenosu tepla ve směru kolmém ke 

směru  proudění.  Při  laminárním  modelu  proudění  se  teplo  předává  jen  vedením.  Při 

turbulentním proudění  se  teplo přenáší  vedením jen v laminárně proudící  hraniční  vrstvě. 

Protože v turbulentně proudícím jádře nastává intenzivní promíchávání částic  média, pak v 

něm  probíhá  i  intenzivní  předávání  tepla.  Porovnáním  teoretických  úvah  a  empiricky 

zjištěných dat se časem přistoupilo ke zobecnění vztahu pro výpočet chlazení prouděním:

k h


=C k 

g h3

v2 .
c





(39)

Tyto  výrazy  jsou  dle  zvyklosti  nazývány  jako  čísla: Nusseltovo,  Grashoffovo  a 

Prandtlovo. Označovány jsou pak symboly Nu, Gr a Pr. Tedy jinak:

Nu=C k.Gr.Pr (40)

Součinitel přestupu lze určit pomocí Nusseltova čísla. Z teorie podobnosti je zjištěno, 

že Nusseltovo číslo je určitou funkcí Grasshoffova a Prandtlova čísla, tedy Nu = f(Gr, Pr). 

Příslušné závislosti nazýváme kriteriálními rovnicemi. Určovat zmiňované funkce je velmi 

obtížné, vhodnější tedy je cesta experimentu, nebo řešení matematickým modelem.

Kriteriální rovnice pro součinitele přestupu tepla mají při uvažování volného proudění 

mezi povrchem tělesa a prostředím tvar Nu = c [Gr.Pr]s
n . Tuto rovnici lze použít pro libovolné 

kapaliny a plyny při Pr  0,7 a její platnost je ověřena pro válcová tělesa průměru 0,015 až 

245 mm.

[8; 9; 11]
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Pro chlazení  vzduchem dané normami s  parametry pro atmosferický tlak a  střední 

teplotu  av≈65°C, zahrnutými do činitele Ck, se rovnice pro chladivost prouděním mění na 

tvar rovnice součinitele přestupu tepla pro h < 0,3 m 

k=C k .
4 h

h
(41)

pro h >0,3 m se dostáváme k horní hranici vytyčeného rozmezí (Gr. Pr), resp. i za ni. 

Pak už zaniká vliv charakteristického rozměru chlazeného útvaru a vzorec se zjednoduší na:

k=C k . 4 (42)

pro případ vodorovného válce s průměrem d = h ≤ 0,3m.

5.1.2.4  Proudění v omezeném prostoru

Pro  dvě  z  šesti  variant  modelů  je  jejich  umístění  přímo  v  prostoru  obklopeno 

vzduchem. Prostor je v našem případě limitován rozměry 300x300 mm. Je to k vůli možnosti 

sledování  volného  proudění.  Zbylé  čtyři  případy  jsou  typickým  příkladem  uzavřeného 

systému, kde neuvažujeme proudění otepleného vzduchu do volné atmosféry, ale dochází k 

víření a turbulencím vzduchu. Poněvadž chladící médium, tzn. v našem případě vzduch, má 

pouze omezený prostor. To je pro nás zajímavé a proto zkoumáme proces odevzdávání tepla 

povrchem kabelu do okolí. 

V omezeném prostoru nelze zajistit dostatečné odvádění tepla do okolí a proto budeme 

sledovat, kde se v jednotlivých případech vyskytují místa s nejvyšší teplotou a naopak která 

místa jsou nejchladnější. Dále budeme pozorovat, jak teplota a pohybující se částice vzduchu 

ovlivňují jeho cirkulaci a tím následně vztlak a místní tlak. Z těchto výsledků budeme schopni 

si  udělat  představu  o  místech  s  největším  součinitelem  přestupu  tepla.  Ten  se  pro 

zjednodušené  počítání  uvažuje  na  celé  ploše  odevzdávající  teplo  do  okolí  stejný.  Díky 

modelům  se  můžeme  přesvědčit,  že  tomu  tak  není  a  tento  parametr  je  nerovnoměrně 

rozmístěn po ploše kabelu podle okolních podmínek a možnosti cirkulace vzduchu. Jako další 

výsledek upřesňující obraz proudění v omezeném prostoru je vektorové zobrazení rychlosti 
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proudění chladícího média. Pomocí tohoto zobrazení si můžeme komplexně spojit všechny 

projevy chlazení a jejich závislostí. Budeme moci porovnat místa hůře se chladící s místy , 

která se chladí lépe v závislosti na rychlosti cirkulace vzduchu.

5.1.2.5  Drsnost povrchu

Pro výpočet proudění v kanálech je směrodatná drsnost povrchu stěn. Rozhodujícím 

parametrem je relativní drsnost  e/D. Záleží na Reynoldsově čísle Re = 1800-4000, je-li Re 

dostatečně malé, pak jsou malé drsnosti (vyvýšeniny ) utopeny v laminární vrstvě a kanál ve 

skutečnosti drsný (neboť vždy je e > 0) se chová jako „hydraulicky hladký“. Měření, kterými 

se  zjišťoval  průběh  činitele  f (nebo  )  na  Reynoldsově  čísle,  byla  prováděna  s  umělou 

drsností, která se připravila nalepením vrstvy písku o zrnech známého průměru (nebo skelným 

papírem  o  dané  velikosti  zrn),  což  byla  „písečná  drsnost“  s  vyvýšeninami  e,  celkem 

pravidelně plošně rozloženými a stejnými. Prakticky taková drsnost, pravidelná o stejné výšce 

e, se v technické praxi nevyskytuje. Bližší skutečným podmínkám je drsnost s nepravidelně 

rozmístěnými  vyvýšeninami.  Bývají  také nepravidelně plošně rozloženy,  jejich velikost  se 

pohybuje od určitého minima až po maximum, přičemž je pak nutno vzít pro jejich e střední 

hodnotu.  Úvahou  lze  posoudit,  že  skutečnou  drsnost  a  její  vliv  na  proudění  nelze 

charakterizovat  jedinou hodnotou středního vyvýšení e, ale že také záleží na tvaru, plošném 

rozložení  a  také  na  vzdálenosti  těchto  vyvýšenin.  V  technických  odvětvích,  kde  jakost 

povrchu má zvláštní důležitost, tvoří měření drsnosti zvláštní obor se samostatně vyvinutými 

normami, metodami a i měřícími přístroji.

V  našem  případě  jde  o  relativně  hladké  povrchy.  Poněvadž  je  povrchová  úprava 

natolik homogenní, že povrch kabelu považujeme za hladký. Ve skutečnosti i v případě stěn 

trubky pro uložení kabelů, či v případě kabelového žlabu, bychom povrchy považovali za 

hladké. Je to dáno již technologií výroby, kdy za tepla tvářené plastové dílce (některé druhy 

kabelových  trubek,  pokud  nejsou  z  jiných  materiálů  a  kabelových  žlabů,  pokud  nejsou 

betonové, či sestavené z cihel) mají své nerovnosti a vyvýšeniny v řádech mikrometrů. Tedy 

jsou  hladké,  ale  pro  výpočet  pomocí  výše  zmíněných  metod  je  musíme  v  preprocesoru 

programu CFX definovat jako hrubé. Je to proto,že pro výpočet podmínek proudění je pro 

simulaci lepší uvést že jde o povrchy nehladké a dát tak solveru najevo, že má od začátku 

uvažovat turbulentní proudění. Ne že by k tomuto jevu nedošlo, pokud bychom definovaly 
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plochy jako hladké, ale na proces výpočtu by taková úloha byla značně náročnější a doba 

výpočtu a  počet  iterací  by byl  nesrovnatelně  vyšší.  Z těchto důvodů také  zavádíme další 

výpočtové zjednodušení, a to, že místa jenž jsou tvořena průsečíky obvodů kabelů, při uložení 

s orientací do trojúhelníku, neuvažujeme jako vyplněná médiem typu FLUID, ale prohlásíme 

je  za  SOLID  (neboli  pevné).  Definované  vlastnosti  jsou  shodné  s  vlastnostmi  vzduchu, 

uvažovaného jako okolí mimo tato místa, ale s tím rozdílem,že zde nedochází k proudění na 

základě vznikajícího vztlaku. Opět není důvodem takovéhoto přístupu nemožnost řešení,ale 

výpočetní náročnost a přesnost řešení. Po mnoha četných pokusech jsme si také ověřili, že 

spousta  zadaných  úloh  vůbec  nezkonvergovala  a  nezbývalo  nic,  než  experimentovat  s 

velikostmi elementů v náročných místech. Výpočty probíhaly velmi dlouho a úloha se i po 

dlouhé době jevila, že se výsledek realitě blížit nebude.

5.2  Souhrnná chladivost povrchu

Při odvodu tepla z povrchu tělesa do ovzduší nelze oddělit proudění od sálání. Oba 

jevy působí vždy současně. Proto při výpočtech oteplení musíme obě odděleně určené složky 

chladivosti slučovat ve výsledný součinitel přestupu tepla z povrchu. Obě složky součinitele 

přestupu tepla můžeme přímo sečíst jen v případě totožnosti chladících povrchů. Pokud je 

chladící povrch pro sálání As menší než účinný povrch pro proudění Ak, vztahujeme zpravidla 

celkový součinitel přestupu 0 k povrchu chlazenému prouděním Ak. V tomto případě píšeme: 

0=kk s .
As

Ak

.s=kN  s
(43)

Vztah  N1  vyjadřuje  souhrnný opravný  činitel  chlazení  sáláním vlivem okolních 

stínících těles a vlivem případné konkávnosti povrchu.

5.3  Přestup tepla stěnou trubky

Na obrázku  Obr. 15 je naznačen řez trubkou o vnitřním průměru 2r0  a vnějším 2R. 

Vnitřní stěna má teplotu 1, vnější 2. Předpokládejme, že teplo se šíří trubkou pouze radiálně, 
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Kdežto ve směru osy trubky ke sdílení tepla nedochází. Vzhledem k souměrnosti uspořádání 

probíhá změna teploty ve směru libovolně zvoleného poloměru stejně. 

Obr. 15: přestup tepla stěnou trubky dutého válce

Můžeme tedy uvažovat vzorec pro tepelný tok: 

=− .
d 

dr
2 rl (44)

kde  je tepelný tok procházející válcovou plochou o poloměru r, a délce válce l.

Poněvadž se věnujeme kladnému oteplení, předpokládáme, že vnitřní stěna trubky má vyšší 

teplotu, než vnější povrch, tzn. 1>2 . Proto:

1−2=


2 l
.ln

R
r 0

 (45)

Odvozená rovnice popisuje šíření tepelného toku ve válcové trubce daných rozměrů. 

Při praktických výpočtech vztahujeme všechny výpočty na jednotkovou délku válce, proto 

pracujeme s tepelným tokem:

1=


l
(46)

takže:
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1−2=
1

2
. ln

R
r0

(47)

Tepelný odpor jednotkové délky válce určíme tedy vzorcem: 

RT=
1−2

1

=
1

2
.ln

R
r 0

(48)

Pokud  se  tedy  trubka  skládá  z  většího  počtu  dutých  soustředných  válců,  určíme 

výsledný tepelný odpor součtem tepelných odporů jednotlivých vrstev:

RT=
1

2
∑
n=k

n=1

.

Rn1

Rn

n

(49)

Rozdíl teploty vnější vrstvy izolace  p a okolního prostředí  0 určíme z Newtonovy 

rovnice:

 p−0=
P

 .S p
(50)

kde Sp je plocha na délce 1cm vodiče včetně izolační vrstvy tloušťky .

Výsledný tepelný odpor pro válcový izolovaný vodič je určen výrazem:

 p−0

P
=

1
 . S p


1

2
.ln

R
r 0

(51)

Jak jsme již výše zmínily, tak kabely se při instalaci ukládají do kabelových žlabů, do 

trubek, nebo se montují svisle, či vodorovně na konzoly buďto na zeď (svisle), nebo se zavěsí 

na nosném rámu v prostoru (vodorovně). Žlaby mohou být betonové, konstruované z cihel v 

zemi,  nebo  plastové.  V  reálné  situaci  je  materiál  také  důležitý  pro  ucelení  představy  o 

ochlazování povrchu vodičů, ale v našem případě bude vliv materiálu zanedbán, protože se 

budeme zaměřovat  na  proudění  vzduchu,  které  bude  závislé  pouze  na  prostoru  a  objemu 
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vzduchu v něm. Uložení v trubkách bude hrát stejnou roli, pouze se změní tvar stěn a objem 

vzduchu, což jiným způsobem ovlivní proudění. Materiál opět nehraje roli.

Uložení  kabelů  značně  ovlivňuje  do  jaké  míry je  schopen  vzduch  kolem povrchu 

kabelu proudit, to znamená jak se může povrch kabelu chladit. Kabely sice mají své provozní 

teploty, ale ty se mohou měnit v závislosti na chlazení povrchu kabelu a jsou důležité, protože 

do  jisté  míry  ovlivňují  životnost  kabelu.  Povrchová  teplota  je  totiž  jedním  z  faktorů 

způsobujících degradaci izolací.

Kapitola  6.  Tvorba modelu

Pro  základní  geometrii  kabelů  jsme  použili,  jak  je  zmíněno  výše,  prostředí 

SolidWorks. Zde jsme převedli 2D průřez do 3D, pomocí funkce vytažení podle skici. Takto 

nachystaný 3D model  je  pro  prostředí  ANSYS  stále  nepoužitelný  a  proto  je  potřeba  jej 

exportovat v kompatibilním formátu. Tento se jmenuje „parasolid“ a jeho koncovka je *.x_t. 

Takto exportovaný soubor je možné importovat do prostředí ANSYS, kdy se zobrazí jako 

drátový model vymezující základní geometrii. Další postup by znamenal vytvoření výpočetní 

sítě, kterou je třeba proložit model. Je to na celém zpracování takovéto úlohy ta nejdůležitější 

věc. Je to proto, že výpočetní síť, často označována anglickým slovem MESH, určuje jak 

bude výpočet pracný resp. rychlý, efektivní a přesný. 

Poněvadž modely geometrie, které byly pro tyto účely prvotně vytvořeny obsahovaly 

značné  množství  míst  náročných  na  vytvoření  kvalitní  sítě,  přistoupili  jsme  k  postupu 

běžnému  v  takových  to  případech  a  rozhodli  jsme  se  model  dále  rozdělit,  aby  síťovací 

program prostředí ANSYS mohl pečlivěji a efektivněji plochy vysíťovat. Použili jsme tedy 

funkci dělení a příslušná místa, která byla po konzultaci označena za výpočtově náročná, byla 

dále rozdělena. Jednalo se především o mezery mezi povrchem kabelu a stěnou trubky, či 

kabelového žlabu. U uložení ve vzduchu tento případ nastal pouze u vodičů orientovaných do 

trojúhelníku, protože v původní myšlence přiblížit se realitě jsme geometrii konstruovali s 

ohledem na nepřesnosti, či nerovnosti celého povrchu. Tím vznikly mezi jednotlivými kabely 

řádově milimetrové mezery, viz.  Obr. 16, kterými by při precizní výpočetní síti a nesmírně 

náročném a  velmi  dlouhému  výpočtu  mohlo  být  pozorováno  proudění  vzduchu,  jenž  by 

chladil vnitřní povrchy těchto prostor a dále by cirkuloval.
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Obr. 16: Detail vzduchové mezery mezi dvěma povrchy kabelů; A - linie kabelu 1; B – linie řezné roviny dělící 
vzduchovou mezeru vejpůl; C – linie kabelu 2

Proto jsme se rozhodli do takto malých prostor vložit půlící řeznou rovinu a model v 

nich rozdělit. Je to běžná praxe, která se v takových to případech používá. Dále pak jsme ještě 

rozdělili kruhové čelní plochy vodičů a čelní plochu prostoru pro uložení kabelů (trubka a 

kabelový žlab).  Pro použitelnou síť takového modelu,  je  žádoucí,  aby v místech dělení  a 

místech,  kde  je  vzdálenost  ploch  natolik  malá,  že  programem vytvořená  síť  je  stále  moc 

hrubá, byl na takových to místech dostatečný počet elementů, který je dán typem úlohy a 

uvažovaným  řešením.  Pro  vysíťování  takových  to  ploch  jsme  použily  pro  jádro  kabelu 

mapované síťování, s elementem ve tvaru čtverce. Pro jádro, kde později zadáváme tepelné 

ztráty nemusí být výpočetní síť nijak precizní. Jde totiž o homogenní prostředí a je to pevná 

část (solid) která není na rozhraní s žádným médiem typu fluid. Pro tento účel jsme volili 

velikost elementu 0.002 m. Pro vysíťování vrstvy izolace už jsou požadavky na jemnost sítě a 

velikost elementů jiné. Poněvadž je povrch izolace kabelu na rozhraní se vzduchem, je nutné, 
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aby přechod do média typu fluid, bylo co nejjemnější. Proto jsme volili typ sítě čtvercová 

volná  a  velikost  elementu  0,0018  m.  Dále  jsme  použili  funkci  REFINE  pro  detailnější 

zjemnění jen určitého počtu elementů po obvodu povrchu izolace. Tím jsme dosáhli, že síť, 

kterou  jsme  vytvořili  ve  zbylé  ploše  reprezentující  vzduch,  přesně  a  dostatečně  pečlivě 

navazovala na elementy vyplňující malé mezery mezi kabely. Pro vysíťování zbylé plochy 

reprezentující vzduch jsme použili síť volnou trojúhelníkovou o velikosti elementu 0,0019 m. 

Takto vytvořené sítě, které vzniky na základě ploch v řezu kabelů a prostor pro jejich uložení, 

jsme pomocí funkce SWEEP vytáhli do prostoru, resp. do zbytku délky modelu viz. Obr. 17. 

Pro tuto  operaci  je  nutné  zavést  typ  elementu  pro  3D síť.  Přesně  jde v  tomto  případě  o 

TetraHedrony.  Po  kompletním  vysíťování  už  zbývá  jen  příslušně  pojmenovat  podle 

jednotlivých  symetrických  částí.  Po  těchto  krocích  stačí  veškeré  informace  exportovat  z 

prostředí ANSYS do správného typu souboru, který je možné načíst do programu CFX. 

Obr. 17: Příklad vytažení 2D výpočetní sítě do 3D pomocí funkce sweep v ANSYS u modelu  uložení vysokonapěťových 
kabelů v trubce, do trojúhelníka

Po tomto kroku jsme zjistili, že síť ve všech modelech kvůli své přesnosti obsahovala 

téměř milion elementů. To je pro řešení takovéto úlohy zbytečně moc a je to neefektivní. 

Navíc  se  objevil  problém s  tím,  že  pro  pozorování  námi  plánovaných  jevů  nebyla  síť  v 

modelech při stěnách a površích kabelů na všech místech dostatečně zjemněna. To je důležité 

pro  sledování  tenké  vrstvičky  vzduchu  s  laminárním  prouděním,  kde  dosahuje  gradient 

součinitele přestupu tepla nejvyšších hodnot. Navíc se u takto vytvořených výpočetních sítí 

zvyšuje chyba výpočtu, která od určité hodnoty narůstá s počtem elementů. Pro korekce by 

bylo  nutné  velmi  zdlouhavého  ručního  síťování.  Abychom  nemuseli  ztrácet  čas  takto 
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pracnými  postupy,  rozhodli  jsme  se  že  využijeme  vestavěného  programového  vybavení 

prostředí ANSYS, které se jmenuje ANSYS WorkBench. Je to prostředí, které je oproti jeho 

základu  značně  intuitivnější  a  celkově  jednodušší.  Výhodou  použití  je  také  obsažený 

MESHER vyvinutý pro  program CFX v době,  když  ještě  CFX nebylo  součástí  vybavení 

ANSYS.  Tento  perfektní  software  má  zabudované  předvolby,  které  umožňují  optimální 

nastavení síťování s ohledem na to, že plochy mohou tvořit rozhraní s médiem typu fluid. 

Sám proto program po zadání nezbytných parametrů optimálně plochy vysíťoval a to tak, že 

člověk, který by se takovéto síti chtěl přiblížit by nad jejím tvořením strávil podstatně více 

času. Program sám zvolil optimální velikosti jednotlivých elementů a povrchy kabelů a stěn 

pokryl jemně se stupňující sítí.  To bylo velmi důležité kvůli výše zmiňovanému gradientu 

změny  teploty.  Síťování  jsme  tedy  zefektivnily,  tím  se  výrazně  změnil  konečný  počet 

elementů (průměrně kolem 35-40 000).  Vytvořené sítě  jsme pak již jednoduše převedly z 

dvourozměrných na třírozměrné Viz. Obr. 18.

Obr. 18: Vzorek výpočetní sítě vytvořený meshovacím nástrojem programu CFX.

Kapitola  7.  Konfigurace

V programu  CFX  probíhá  konfigurace  v  prostředí  nazývaném PREPROCESSOR. 

Modely s vytvořenými sítěmi jsme uložily a importovali do programu CFX. Zde byla načtena 
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jak geometrie, tak vytvořená síť. Zde se vytvoří takzvané domény, které určují dělení modelu 

a zároveň specifické poměry a podmínky modelu. Musíme také definovat symetrie, to jsou 

plochy, které jsou symetrické z obou stran modelu. V našem případě tedy jde o čelní plochy 

vodičů, čelní plochy izolací a vzduch, který také z přímého čelního pohledu svým obsahem 

tvoří symetrii se stejnou plochou druhé strany  modelu. Pro definování podmínek musíme 

zohlednit  typy  materiálů,  které  budou  zadány  pro  jednotlivé  domény.  Pro  vzduch,  jehož 

prostřednictvím budeme sledovat proudění, definujeme počáteční teplotu, negativní hodnotu 

gravitace a tlak. Ten jsme prohlásili za atmosferický. Zbývá již pouze nadefinovat podmínky 

jako: proud, teplotu okolí,  odpor vodiče,  tepelnou vodivost izolace,  … a můžeme provést 

výpočet.  Podmínky  definujeme  přímo  vybíráním  jednotlivých  domén,  resp.  subdomén  a 

zadáváme jednoduše pomocí kontextového menu v roletkách, kde se nám po vybrání domény 

automaticky nabízí. 

Nejdůležitějším  parametrem zadávaným do  vlastností  modelu  je  elektrický  proud, 

poněvadž to je hlavní iniciátor vzniku tepla. Ten se v závislosti na okolnostech uložení kabelu 

lišil. Vycházeli jsme z informací, dostupných v dokumentaci kabelu a pro jednotlivé případy 

jsme nastavovali různé hodnoty el. proudu viz. Tab. 8

Proudová zatížitelnost 
 v zemi uložení v 

trojúhelníku 

Proudová zatížitelnost v 
zemi uložení vedle sebe 

Proudová zatížitelnost ve 
vzduchu uložení v 

trojúhelníku 

Proudová zatížitelnost ve 
vzduchu uložení vedle sebe 

602 A 627 A 767 A 868 A

Tab. 8: Maximální povolené proudy pro kabel podle druhu uložení

Tedy veškeré  výsledky,  jsou  uvažovány s  výše  zmíněnými  proudy,  v  závislosti  na 

způsobu uložení.

Poznámky k modelům

Pro potřeby výpočtu není třeba uvažovat vnější povrch stěny tvořící limit objemu v 

němž jsou kabely uloženy. Proto není ani u modelů třeba uvažovat šířku stěny a kreslit ji. 

Zkoumat  budeme  pouze  stavy  uzavřeného  systému,  definovaného  objemem  vzduchu  a 

povrchem uvolňujícím ztrátový výkon v podobě přestupujícího tepla do okolí.

Pro  model,  který  počítá  s  uložením  ve  vzduchu  jsme  volili  objem  vzduchu 

reprezentován hranolem o stranách 300x300x10 mm (šířka, výška, hloubka). Rozměr hloubky 
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je dán délkou kabelu, resp. modelu kabelu, který bude testován. Tato délka byla zvolena, po 

konzultaci, jako optimální pro reprezentativní výpočet 3D modelu a zároveň jako optimální 

pro svou výpočtovou náročnost. Vzhledem k tomu, že ze čtyř různých možností uložení, resp. 

osmi, poněvadž kabely mohou být v jednotlivých úložných „prostorech“ uloženy vzájemně do 

trojúhelníku,  nebo  souose  resp.  volně,  se  vliv  volného  ochlazování  povrchu  prouděním 

projevuje jen u tří  z těchto způsobů, máme z toho tedy šest  možných variant uložení.  To 

znamená uložení volně ve vzduchu a to souose orientovaných kabelů, nebo kabelů uložených 

do trojúhelníku. V tomto případě jsme uvažovali vliv vlastní šířky ocelových spon, jimiž se 

kabely upevňují  v konzolách,  na kterých jsou většinou uloženy.  Konzoly bývají  nejčastěji 

tvaru L a jsou svařeny z oceli buďto z Jäklových profilů, či ze svařené pásoviny, do kterých 

jsou  prošroubovány  spony.  Proto  jsme  u  modelu  uložení  ve  vzduchu  souose  uvažovali 

vzdálenost  mezi  sousedními  kabely  20  mm.  U  uložení  do  trojúhelníku  jsou  kabely  v 

bezprostřední  blízkosti.  Vliv  chladících  schopností  konzoly  pro  uchycení  kabelů  je 

zanedbatelný a navíc plocha konzoly není shodná s plochou dotyku kabelu s ní na celé délce, 

proto ji uvažovat nemá smysl. Pro model uložení ve vzduchu byl úmyslně přidělen prostor o 

stejných rozměrech jako nad tak i  pod kabely.  Je to z důvodu lepší  interpretace proudění 

vzduchu různých teplot kolem kabelu směrem nahoru i dolů. A pro interpretaci poměrů tlaku 

v modelu je  dostatečně názorné,  kde vznikají  místa  s  nižší  hodnotou tlaku a naopak kde 

vzniká přetlak. 

U vodičů je model záměrně vytvořen tak, že nepočítáme se všemi vrstvami izolace, 

resp.  neuvažujeme vliv  tepelného  odporu  polovodivých  vrstev  a  měděné  pásky,  tvořících 

rozhraní  mezi  jádrem kabelu a  protivlhkostní  izolací  a  PVC vrstvou proti  mechanickému 

poškození. V modelech je pro nás nejdůležitější povrchová teplota, proto nejsou obsaženy ani 

další vrstvy, které se ve skutečnosti v kabelu nacházejí. Pro model tedy počítači vyhovuje 

zadání vrstvy jedné, tzn. že uvažujeme střed kabelu tvořen hliníkovým jádrem o d=25,23mm 

a pak už jen vrstvu izolace. Do jádra kabelu jsme definovali ztráty a na povrchu vrstvy s 

určitým tepelným odporem budeme pozorovat provozní povrchovou teplotu a v závislosti na 

ní ochlazování povrchu a proudění vzduchu při tepelné výměně. 
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Kapitola  8.  Použitá metoda výpočtů

8.1  MKP nebo-li Metoda Konečných Prvků

8.1.1  Vznik metody a oblast použití

Metoda  vznikla  v  období  kolem  roku  1956  ve  výzkumném  ústavu  aeronautické  a 

kosmické mechaniky v Ohiu, USA (Wright Paterson Air Force Base). Výzkumný tým byl veden 

prof. R.W. Cloughem a spolupracovali zejména R.L. Melosh, H.C. Martin, J.L. Tocher a další. 

Výzkum a vývoj uvedené numerické metody vyvolal striktní požadavek "měsíčního" programu 

Apollo v oblasti vývoje a konstrukce nosných raket. V daném čase a při známém objemu financí 

(3 miliardy ) se po rozboru zjistilo, že se pomocí experimentu nedá úkol splnit. Zbyla jediná cesta 

a sice vývoj takové numerické metody, která by výpočty potřebné pro projekty nových typů raket 

a dalších systémů projektu Apollo zvládla. Výsledky výzkumu byly dále intenzívně využívány na 

uvedené vojenské základně při projektech letadel, ponorek, raket všech typů, atd. Tato skutečnost 

způsobila utajení detailů metody tak, že programy a teoretické články ležely nejméně deset roků 

ve vojenských sejfech. První konference v Ohiu (1965 a1968) uváděly jen kusé informace. Další 

vývoj byl pak  často poznamenán  četnými duplicitami v odvození základních "nástrojů" metody 

(uvádí  se,  že  deskový  trojúhelníkový  prvek  odvodilo  na  sobě  nezávisle  aspoň  7  autorů).  Je 

zajímavé,  že  inženýři  s  metodou  dlouhé  roky  úspěšně  počítali,  než  matematikové  dokázali 

konvergenci  metody a vlastně  posvětili  desetileté  výpočtářské úspěchy.  V civilním sektoru se 

nejbouřlivěji  metoda  konečných  prvků  (MKP)  rozvíjela  v  letech  1965-1975.  Prvním 

propagátorem a neochvějným zastáncem metody byl v ČSFR prof. V. Kolář, DrSc. z Brna, který 

také dosáhl značného mezinárodního uznání za programy řady NE. Pomocí MKP se dnes řeší celá 

řada úloh, jejichž realizace nebyla dosud možná a to nejen v oblasti mechaniky spojitých těles či 

soustav. Svou obecnou matematickou formulací umožňuje MKP řešit problém: mechaniky hornin, 

proudění  kapalin  a  plynů,  šíření  tepla  a  záření,  stacionárních  a  nestacionárních 

elektromagnetických  polí  atd.  Dokonce  jsou  známy  pokusy  o  řešení  sociologických  úloh  a 

modelování ekonomických problémů. O MKP má smysl hovořit pouze v souvislosti s nasazením 

na číslicových počítačích - směle se dá říci, že metoda je produktem doby moderních počítačů. V 

současné době jsou to pro zajímavost vědecko-technické výpočty meteorologů, které mají největší 

požadavky na velikost a rychlost počítačů  tak, aby předpověď počasí pro celou zeměkouli byla 

vypočítána do dvou hodin po shromáždění naměřených dat.
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8.1.2  Základní charakteristika metody

MKP je numerická metoda pro získání přibližného řešení široké třídy inženýrských úloh. 

Součástí výpočtu má býti vždy odhad chyb řešení. Větší část konkrétních inženýrských problémů 

není analyticky  řešitelná, jsou to jen velmi jednoduché případy. Bez užití moderních metod se 

dosud při řešení úloh praxe postupuje tak, že řešený mechanický systém se výrazně zjednodušší. 

Obvykle jde o takové zjednodušení, aby výsledky mohly být porovnávány se známými řešeními 

uvedenými v tabulkách, katalozích atd. Používání MKP se rozšířilo v praxi spolu se vzrůstajícími 

počty 16ti bitových počítačů. Podobně  jako u metody sítí dostáváme  řešení přibližných hodnot 

neznámých veličin pomocí konečného počtu neznámých parametrů. Postup, při němž se vybere 

jistý počet těchto parametrů,  se nazývá diskretizace. Těleso (příp. soustava těles) se nahrazuje 

odpovídající soustavou menších částí (prvků). Namísto řešení problému celého tělesa je problém 

formulován  pro  jeho  jednotlivé  části,  v  nichž  jsou  neznámé  fce  (např.  deformace)  přibližně 

popsány  jen  malým  počtem  parametrů  ve  zvolených  bodech  (uzlech).  Dále  se  systematicky 

"zkompletuje" řešení pro celé těleso.

8.1.3  MKP obsažené partie

a) teoretická - formulace variačních principů, odvozování vztahů pro různé typy prvků atd.

b) matematická - problematika vhodných numerických metod, výběr algoritmů, důkazy  

    existence a konvergence řešení, odhad chyby řešení atd.

c) počítačová   1) preprocessing - generování vstupních dat, grafické zobrazení členění,  

                            vstupní data, okrajové podmínky, zatížení, opravy a úpravy dat atd.

2) processing - výpočet matic prvků, sestavení matic celého systému, sestavení 

                            maticových rovnic a jejich řešení atd.

3) postprocessing - výpočty závislých parametrů, výstupní soubory, grafické

                            znázornění výsledků, výstupy výsledků na periferie atd.

d) inženýrsko-problémová - využití možnosti MKP pro konkrétní inž. úlohy t.j. dělení tělesa 

   na prvky, výběr typu prvku, výběr vhodného prvku pro danou úlohu, zadání potřebných 

   vstupních údajů, volba forem výstupů atd. MKP umožňuje řešit kvalitativně nové úlohy (jak 

   rozsahem, tak obsahem). Dnes jsou vyvinuty stovky typů konečných prvků a na světě 

   existují desítky celosvětově známých programových systémů (ADINA, ANSYS, APPLE-

   SAP, ASAS, ASKA, BEASY, COSMOS, CASTEM, DIAL, MARC, MSC/NASTRAN,  
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   PAFEC, SAP7, SYSTUS, SYSNOISE, TITUS, TPS10,...).

V našem případě jde o celou část  (c,  pro dosažení  výsledků je  nutno při  postupu 

absolvovat všechny dílčí kroky. Tyto všechny byly provedeny v prostředí ANSYS a CFX.

8.2  Metoda konečných objemů

Definice:  Metoda využívající integrace výchozích diferenciálních rovnic v lokálních 

objemových elementech vymezených sítí a následný diferenční přepis v dané síti. S ohledem 

na  provedenou  integraci  a  důsledky  Gaussovy  věty  jsou  stranové  hodnoty  počítaných 

proměnných násobeny stranovými plochami (obecně) neortogonálních objemových elementů. 

Resp. aplikace Gaussovy věty v rámci  objemu quasi pravidelného (šestistranného) elementu 

reprezentuje přepis gradientu proměnné na její diference vymezené vzdáleností protilehlých 

stran,  přičemž  její  hodnoty  v místech  středů  (stran)  jsou  násobeny plochami  těchto  stran 

(normála protilehlých stran má samozřejmě opačný smysl – proto diference).

Metoda  konečných  objemů  tedy  důsledně  reflektuje  kontinuitu  (v  objemovém 

elementu).  Je  jednou  z  nejpopulárnějších  metod,  díky  své  flexibilitě,  adaptabilitě  a 

aplikovatelnosti na řešení problémů tekutin v oblastech s komplikovanou geometrií. 

Kapitola  9.  Výpočet

Samotný výpočet jsme provedli v další části programu CFX a to v SOLVERU, neboli 

v  řešiči.  Je  to  část,  která  zadává  jednotlivé  dílčí  úlohy ke  zpracování  počítačem.  Průběh 

výpočtu je možné pozorovat na různých monitorovacích pluginech, které si můžeme navolit. 

V  našem  případě  jsme  sledovaly  výstupní  LOGfile,  průběh  výpočtu  ve  smyslu  počet 

vykonaných iterací výpočtu. Sledovali jsme také křivku Imbalance, energetické rovnováhy a 

průběh residuí, která dávají vědět o tom, zda a zhruba kdy výpočet úlohy zkonverguje. Doby 

výpočtů se u jednotlivých úloh měnily a jsou do značné míry závislé na kvalitě vysíťování a 

na složitosti poměrů pro proudění, viz výše: místa která jsme prohlásily za solid. Počet iterací 

je možné libovolně nastavovat. Pro optimální řešení naší úlohy jsme počet iterací nastavily na 

250. Většina úloh zkonvergovala relativně rychle a v průměru program provedl kolem 130 

iterací. Jak jsme se mohli přesvědčit, doba výpočtu se značně liší a to v závislosti na použitém 
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stroji na kterém běžel výpočet. Přesvědčili jsme se, že pro optimální průběh řešení je potřeba 

minimálně  dvou-jádrového  procesoru  a  vysokou  rychlostí  sběrnice.  Pro  srovnání  jsme 

provedli  výpočet i  na starším stroji  s  šedesáti-čtyř  bitovým procesorem a na notebooku s 

jedno-jádrovým procesorem. Doby výpočtu se  u  pracovních stanic  moc nelišily,  ale  doba 

zpracovávání stejné úlohy notebookem byla nesrovnatelně delší. Dalším postřehem je rozdíl v 

použití  různých komponent počítačů,  jak jsme zjistili,  pro výpočty simulačních modelů je 

důležitá rychlost procesoru. Pokud chceme výpočet urychlit, je vhodné mít více procesorů, 

tzn. použít více-jádrové procesory. Pro zpracování se ukázal jako velmi výhodný procesor od 

firmy  AMD.  Jejich  nespornou  výhodou  je  přímý  přístup  do  CASH  paměti,  což  značně 

zkracuje  dobu strávenou výpočtem. Pro složitější  úlohy je možné spojit  více takových to 

strojů a provádět tzv. „distribuované výpočty“, kdy pracovním stanicím po síti LAN posíláme 

početní úlohy a ony je po rozdělení počítají jako jeden stroj. To samozřejmě rychlost výpočtu 

násobí.

Kapitola  10.  Teoretický a simulační výpočet

Pro srovnání teoretického a simulačního výpočtu jsme si vybrali nejjednodušší případ, 

kdy vyšetřujeme teplotu a koeficient přestupu tepla na jednom jedno-žilovém kabelu. Budeme 

se tedy řídit poznatky, kdy přirozená konvekce je podrobně zpracována pro četné a vždy jen 

jednoduché a přesné definovatelné případy. Jsou známé i vztahy na určování hodnot místních 

přestupových součinitelů a rychlostí v různých vzdálenostech od tělesa. 

10.1  Teoretický výpočet

Pro teoretický výpočet tedy stanovíme teplotu povrchu kabelu na 358 °K, pokud 

budeme postupovat dle teorie, pak nelze počítat s místními přestupovými součiniteli, ale jen s 

celkovým, vztaženým na celou uvažovanou plochu. Pro vzduch uvažujeme téměř pro všechny 

případy po zjednodušení vztah:

 pk=C pk t 1/4 (52)
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kde t je oteplení plochy nad okolí, tedy nad teplotu okolního vzduchu dosti daleko 

od tělesa, a Cpk [W/m2 K5/4] je konstanta, která závisí od velikosti a polohy plochy, na níž 

přestupový součinitel uvažujeme, a taktéž od všech fyzikálních vlastností vzduchu (tedy i od 

jeho teploty), což však pro praktický výpočet lze zanedbat. Poměrně nejlépe je známá 

konstanta Cpk pro vodorovné válce volné v prostoru a dostatečně dlouhé, aby se vliv konců 

mohl zanedbat. Pro nižší teploty je možné pro průměry D ≤ 0,25 m položit Cpk = 1,315D-1/4, 

takže :

pk=1,315
4 t

D
(53)

S průměrem válce roste stínění horní části válce, kde místní přestupový součinitel 

klesá. Proto pro D>0,25m uvažujeme Cpk asi o 10-20 % menší. Potom výkon odvedený z 

jednoho metru délky válce se součinitelem daným vztahem (53) je:

P1=4,13 D3 /4t 1,25 [W/m] (54)

Hodnoty pk a P1 viz. Obr. 19

Obr. 19: Přirozená konvekce u vodorovného válce; a) Součinitel přestupu tepla; b) Odvedený tepelný výkon na 1m délky.

Uvažujeme-li tedy, že rozdíl teplot povrchu a vzdáleného okolí, jak definujeme výše, 

které může být relativně libovolné, protože pokud má okolí konstantní teplotu, pak je v zásadě 

jedno, jak daleko se vzdálené okolí nachází, protože rozdíl teplot bude vždy stejný. Tedy pro 

MKP simulace přirozeného chlazení vodičů a kabelů 46



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava Rok 2009

teoretický  výpočet  stanovíme  rozdíl  teplot  =60  K  podle  stanovených  teplot  okolí  a 

povrchu. 

Obr. 20: Princip rozdílu uvažovaných přestupů tepla; a) Teoretická úvaha; b) Skutečnost

Dle Newtonova vztahu:

 p−0=
P

 S p
 (55)

Kde P je výkon reprezentován tepelnými ztrátami a 
P
Sp

=  tedy tepelný tok. Potom pro 

součinitel přestupu tepla do okolí uvažujeme:

=



(56)

Pokud bychom tuto hodnotu určovali z tabulky Tab. 19, pak bychom obdrželi hodnotu 

cca 7,5 [W/m2 . K]. Poku bychom ji určovali výpočtem podle vztahu (53):

pk=1,315
4 t

D
=1,315 .

4 60
0,06

=7,394788 [W /m2. K ]

Pro zkoušku provedeme výpočet  z  rovnice (55),  kam dosadíme hodnotu tepelného 

toku  :

=
P
S p

 tedy: 
P
S P

= p−0  kde  je 110 [W/m2]
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z toho plyne: 
=

P
S P

 p−0
=

110
313−298

=
110
15

=7,33333 [W /m2 . K ]

[11]

10.2  Numerický model

Výpočet  numerického  modelu  nám  dává  možnost  posoudit  teplotní  poměry  v 

závislosti na konkrétním místě plochy, jenž teplo předává do okolí. Vynesli jsme si rozložení 

teploty a  teplotu  přilehlého povrchu.  Zjistili  jsme,  že  numerickým řešením jsme  obdrželi 

hodnotu koeficientu přestupu tepla  = 5,1 [W/m2.K] viz. Obr. 22.

Obr. 21: Vynesení teploty
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Obr. 22: Vynesení teploty přilehlého povrchu

Rozdíl mezi stanovením hodnoty koeficientu přestupu tepla teoretickým výpočtem a 

pomocí  numerické  simulace  spočívá  v  tom,  že  simulační  výpočet  bere  v  úvahu  stav 

reprezentovaný na Obr.20, v případě b). To znamená, že počítá s první vrstvou elementů na 

povrchu, kde nedochází k proudění. Dále pak počítá se změnou hustoty prostředí, rychlostí 

proudění a sáláním. Zde je vlivem gradientu změny teploty teplota jiná, než na povrchu. Proto 

i  součinitel  přestupu  tepla  do  okolí  je  jiný,  protože  uvažujeme  jiný  rozdíl  teplot.  Tzn. 

numerický model  lépe reprezentuje  skutečnost.  Teoretický výpočet tedy udává,  že  přestup 

tepla je lepší, než v případě výsledků z numerického modelu.

Kapitola  11.  Výsledky simulace

Po provedení výpočtů v části programu CFX SOLVER, jsme obdržely sadu souborů, 

které mají  koncovku *.res. Soubory obsahují  veškerá data nutná pro načtení programovou 

částí nazvanou POSTPROCESSOR. Po načtení souboru jsou nám přístupné veškeré výsledky 

výpočtů.  Můžeme  s  nimi  manipulovat,  různě  si  je  vynášet,  zobrazovat,  prokládat,  či 
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kombinovat a na závěr je převést do publikovatelné formy, viz. Obr.23. 

Obr.23: Příklad proložení vynesených výsledků (nejteplejší místa, vektory rychlosti proudění.

Pro vynesení výsledků naší simulace je nutné zvolit pět veličin, které budou použity 

pro zhodnocení a posouzení rozdílů jednotlivých případů. Rozhodli jsme se tedy, že v grafické 

formě vyneseme tato data:

a) Teplotu (globální => zobrazení teploty vzduchu i jednotlivých částí kabelu)

b) Koeficient přestupu tepla stěnou kabelu do okolí => následné ohřívání vzduchu

c) Rychlost proudění 1. V konturách (získání místního přehledu)

2. Vektorově (získání představy o směrech proudů)

d) Tlak (Tlak vzduchu v systému => závislost na teplotě a proudění)

Grafická vyhodnocení výsledků výpočtů jsou přílohou této práce. Je možné je tedy 

pohodlně listovat, vracet se k nim a porovnávat je. V této kapitole se věnujeme popisování a 

rozboru těchto výsledků, proto doporučujeme souběžně sledovat jednotlivé přílohy.

Zobrazení tlaku vzduchu v okolí kabelů, viz. příloha č. 1 a 2

Na první pohled je patrné, že u případů s omezeným prostorem pro proudění je tlak 

rozložen pravidelně v jakých si horizontálních hladinách. Jeho velikost se zvyšuje v radiálním 
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směru vůči osám vodičů a to zdola nahoru.

Je to dáno rostoucím tlakem rozpínajícího se plynu (v našem případě vzduchu), který 

stoupá od povrchu kabelů směrem nahoru, kde se kumuluje a vytváří oblasti s vyšším tlakem 

vzduchu.

Naproti  tomu u uložení  ve vzduchu je  patrné,  jak je  tlak  vzduchu v okolí  kabelu 

ovlivňován. Je to vlivem úniku teplého vzduchu, způsobujícího vztlak.

U  modelů  volného,  resp.  souosého  uložení,  je  tlak  u  obou  případů  omezeného 

proudění opět rozložen s velikostí narůstající s výškou sloupce vzduchu.

U případu s volným uložením ve vzduchu je změna tlaku v okolí patrná. Nejvyšší tlak 

je  v  okolí  spodní  poloviny  plochy  kabelů.  Je  to  způsobeno  horším  odváděním  teplého 

vzduchu mezi kabely. Proto dochází pod vodiči ke kumulování teplého vzduchu, který zde 

zvyšuje svůj tlak.

Tedy co se chlazení týče, je lepší pokud má tlak vzduchu možnost rozpínat se do volné 

atmosféry.  Dochází  tím k  lepší  výměně  vzduchu  u  povrchu  kabelu,  což  vede  k  lepšímu 

chlazení, vlivem proudění.

Zobrazení rozložení teploty, viz. příloha č. 3 a 4

Uložení do trojúhelníku

U vynesení teploty v uložení do trojúhelníku, je patrné, že nejlépe je teplo odváděno z 

kabelů zavěšených volně ve vzduchu. Teplota v blízkém okolí povrchu je značně rozdílná 

oproti teplotě povrchu. Druhý nejlepší odvod tepla má trojúhelníkové uložení v kabelovém 

žlabu. Naopak nejvyšší teplotu mají kabely uložené v trubce. Nejenom, že v tomto případě je 

teplota  nejvyšší,  ale  také  je  rozložena  ve  většině  objemu  kabelů,  na  rozdíl  od  ostatních 

případů.

Uložení volné

U volného uložení je teplota opět nejnižší u případu vodičů ve vzduchu, protože dobrá 

cirkulace  vzduchu umožňuje  intenzivnější  chlazení.  U uložení  s  omezeným prouděním je 

rozložení  maximální  teploty  srovnatelné.  Snad  jen  v  případě  uložení  v  trubce  je  teplota 

okolního vzduchu vyšší.
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Rozložení  teplot  v  uloženích  s  omezeným prouděním vzduchu  je  téměř  stejné.  U 

uložení ve žlabu je ale vzduch ve vyšších vrstvách chladnější.

Zobrazení rozložení rychlosti proudění (kontury), viz příloha č. 5 a 6

Pro uložení do trojúhelníku ve vzduchu rychlost proudění není limitována. Zároveň 

není  zpomalována  cyklickým  turbulentním  prouděním.  Proto  můžeme  u  kontur  rychlosti 

proudění sledovat nárůst rychlosti, který se ve dvou symetrických pásmech zvedá podél stěn 

vodičů. U modelů s omezeným prouděním sledujeme spíše lokální růst rychlostí proudění. 

Díky grafickému  znázornění  si  můžeme  povšimnout,  že  lokality  s  nejvyššími  rychlostmi 

proudění, tzn. červená místa, jsou oblých a zakulacených tvarů. To značí, že jde o místa s 

nejrychlejšími  turbulentními  proudy.  Teplý  vzduch  proudící  v  uzavřených  prostorách,  se 

vlastní  cirkulací  a  třením někde brzdí  a  jinde zase  akceleruje.  Vytváří  takto  rychle  výřící 

turbulence. 

Mezi  těmito  dvěma  modely  s  omezeným  prouděním,  vyšší  rychlosti  cirkulace 

dosahuje model s uložením v trubce. Situace s uložením ve vzduchu má ale proti dvěma výše 

zmiňovaným podstatně  vyšší  rychlost  proudění.  Tzn.  rychlejší  výměna vzduchu,  potažmo 

lepší chlazení.

U uložení kabelů volně,  je pro případ uložení  ve vzduchu dosaženo dokonce ještě 

vyšší rychlosti proudění, než tomu bylo v předchozích případech s uložením do trojúhelníku. 

Nejvyšší rychlost je ale pouze v prostoru mezi jednotlivými vodiči. Dá se tedy pozorovat, že 

proudění s sebou strhává část vzduchu, nad povrchy kabelů v jejich horní polovině. To také 

způsobuje  vyšší  teplotu  povrchu  v  těchto  místech.  Tato  změna  se  ale  nijak  dramaticky 

neprojevuje.

U modelů s omezeným prouděním, se opět projevují místa s lokálním zrychlováním 

průběhu proudění.

Zatím co u uložení v kabelovém žlabu vykazuje symetrické rozložení rychlosti, pak 

rychlosti u modelů počítajících uložení v trubce, jsou spíš chaotického charakteru. 

Dosahuje  také  vyšších  rychlostí,  než  výše  zmíněný  model.  Výhodou  je,  že  pravidelné 

rozložení rychlostí proudění, může být snadněji předpokládatelné.
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Zobrazení koeficientu přestupu tepla, viz. příloha č: 7 a 8

Přestup  tepla  je  logicky  nejlepší  u  kabelů,  uložených  ve  vzduchu.  Souvisí  s  již 

zmiňovaným volným prouděním,  které zajišťuje  rychlou výměnu vzduchu,  jemuž je teplo 

předáváno.

Je možné pozorovat, že na rozdíl od modelů s omezeným prouděním, má v místech 

styku horního kabelu se spodními dvěma (tam kde mají uzavřené modely největší koeficient 

přestupu tepla) zhruba poloviční koeficient v porovnání se svými nejintenzivnějšími místy. 

Stále však je to ve srovnání s uzavřenými modely téměř čtyřnásobek koeficientu přestupu 

tepla.

U uzavřených modelů je koeficient přestupu tepla srovnatelný co do velikosti, tak i 

podobností rozložení.

U volného uložení je koeficient ještě vyšší, než v případě trojúhelníku (ve vzduchu). U 

uložení s omezeným prouděním se koeficient přestupu tepla ve žlabu mírně zvýšil a naopak u 

uložení v trubce mírně klesl.  Pro případ trubky je také možné pozorovat jistou nesymetrii 

vlivem náhodného počátku procesu proudění. Ku podivu, kabelem s největším koeficientem 

přestupu tepla, není střední kabel jako je tomu v případě uložení ve žlabu, ale je jím vodič 

krajní. 

Zobrazení rychlosti proudění (vektorově), viz. příloha č. 9 a 10

Tyto výsledky jsou optimální, pro získání představy o průběhu proudění. Jde o velmi 

názorné zobrazení chování turbulentních proudů v omezeném prostoru.

Začneme opět u uložení ve vzduchu, kdy vektory přesně podtrhují výsledky rychlosti 

vynášené  konturami.  Po  površích  krajních  kabelů,  vzduch  akceleruje  a  stoupá  vzhůru, 

sjednocující se v jeden proud. U uzavřených prostředí s omezeným prouděním, je názorně 

vidět,  jak  se  oteplený  vzduch  z  povrchu  kabelů  tlačí  vzhůru  a  tím  spouští  cirkulující 

turbulentní proudy. Tyto svoje tvary přizpůsobují geometrii prostoru, ve kterých proudí.

Je možné pozorovat, jak na akceleraci, či zpomalení proudění působí oblé stěny, nebo 

ostré  rohy.  Nárůst  maximální  rychlosti  je  v  případě  trubky  zhruba  o  20%  větší,  než  v 

kabelovém žlabu.
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U volného uložení můžeme pozorovat nárůst rychlosti ve všech případech. U uložení s 

omezeným prouděním se nemění nijak výrazně, ale u uložení ve vzduchu se mění relativně 

dost. 

Rozložení  rychlosti  je  u  uložení  v  kabelovém žlabu  symetrické  a  dělí  se  na  dva 

podélné vzdušné víry. Od středu se zdvíhá proud ohřátého vzduchu, který se následně u víka 

dělí na dva a pokračují až ke svislým stěnám. Tady klesají a opět směřují do středu. 

Uložení v trubce má opět nesymetrický tvar proudícího vzduchu a tvoří nad vodiči 

jednu velkou turbulenci.

Závěr

Z výsledků vyplývá,  že  pro nejlepší  odvod tepla  z  povrchu kabelů  je  samozřejmě 

uložení ve vzduchu a to ať už v trojúhelníku, nebo souose. Pokud situace vyžaduje uložení v 

zemi, pak je výhodnější z hlediska chlazení povrchu kabelu dát přednost kabelovému žlabu. 

Zde totiž můžeme snadno předpokládat, jak bude vzduch v uzavřeném prostoru cirkulovat a 

předpokládáme  tedy,  že  ochlazování  povrchu  bude  rovnoměrné  a  všechny  kabely  budou 

teplotně stejně namáhané. U uložení v prostoru s omezeným prouděním, je vliv chlazení, resp 

proudění příznivější u kabelového žlabu, než u trubky. Je to vlivem tvaru kabelového žlabu. U 

uložení do trubek má proudění tendence k vírovitému proudění s velkým poloměrem a to díky 

tomu,  že stoupající  vzduch opisuje  rádius  vnitřního  poloměru trubky.  Může proto dojít  k 

tomu, že teplo nebude z povrchu odváděno rovnoměrně a, že jeden z kabelů, nebo nějaké 

místo na povrchu bude více teplotně namáháno, než kterékoli jiné.

Teplotním namáháním je ovšem míněn pouze rozdíl teplot místa se zvýšenou teplotou 

a  teplotou  na  většině  povrchu.  Simulacemi  jsme  si  také  potvrdily,  že  provozní  teploty 

takovýchto  případů  jsou  ještě  s  tolerancí  necelých  deseti  procent  pod  maximem  jejich 

povolené provozní teploty.

Vliv na degradační procesy a jejich urychlení spojené s teplotním namáháním můžeme 

tedy vyloučit. Na rychlejší degradaci by se mohli podílet, pokud by se tepelné poměry sloučili 

ještě  s  jinými  degradačními  činiteli,  jako  je  značně  zvýšená  vlhkost,  nebo  minimálně 

dvojnásobně zvýšená teplota  okolí.  Co se týče  relativně  malého zvýšení  vlhkosti  v  místě 

uložení,  předpokládáme, že povrchová teplota snadno plynule dokáže vlhkost odpařovat a 
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zabrání  kondenzaci  vodních  par  na  povrchu  kabelu.  Tepelné  dimenzování  kabelů  je  tedy 

dostatečné. Silnější projevy degradačních procesů by pak mohly být pozorovatelné, pokud by 

byla překročena mez maximálního proudu pro způsob uložení kabelu.
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Seznam příloh:

Přílohami jsou výsledky, resp. grafické výstupy POSTPROCESSORU programu CFX.

1) Zobrazení rozložení tlaku – Uložení do trojúhelníku

2) Zobrazení rozložení tlaku – Uložení volné

3) Zobrazení rozložení teploty – Uložení do trojúhelníku

4) Zobrazení rozložení teploty – Uložení volné

5) Zobrazení rozložení rychlosti proudění (kontury) – Uložení do trojúhelníku

6) Zobrazení rozložení rychlosti proudění (kontury) – Uložení volné

7) Zobrazení rozložení koeficientu přestupu tepla – Uložení do trojúhelníku

8) Zobrazení rozložení koeficientu přestupu tepla – Uložení volné

9) Zobrazení rozložení rychlosti proudění (vektorově) – Uložení do trojúhelníku

10) Zobrazení rozložení rychlosti proudění (vektorově) – Uložení volné
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