
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení 

 

 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

Modelování proudění v článku kotle 

 

 

Modeling of Flow in Boiler Cell 

 

 

 

 

 Student: Bc. Marek Mamica 

 Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Lumír Hružík 

 

Ostrava 2012 



 



 

 



 



 

 

 



 

Anotace bakalářské práce 

Mamica, M. Modelování proudění v článku kotle. 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2012, 65s. Diplomové práce, vedoucí doc. Dr. Ing. Lumír Hružík. 

 

Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v článku kotle s přestupem tepla. 

V úvodní kapitole jsou popsány základní rovnice proudění a rovnice pro přestupu tepla 

stěnou. Simulace proudění s přestupem tepla je provedena v softwaru ANSYS Fluent. 

Článek kotle je symetrický, proto je pro výpočet použitá polovina článku, kde dochází 

k přestupu tepla mezi spalinami přes litinový blok na vodu. Byly použity turbulentní 

modely k-ε a k-ω které jsou následně porovnány.  

Annotation of thesis 

Mamica, M. Modeling of Flow in Boiler Cell 

Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2012, 65s. Thesis, head: Dr. Ing. Lumír 

Hružík. 

 
Thesis is dealing with modeling of flow in Article boilers with heat transfer. In the 

introductory chapter describes the basic equations of fluid flow and heat transfer equations 

through the wall. Simulation of flow with heat transfer is performed in software ANSYS 

Fluent. Cell boiler is symmetrical, it is used to calculate half of the Cell where the heat is 

transferred between the flue gas through cast iron block on the water. Turbulence models 

were used to-ε and k-ω which are then compared. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

a zrychlení [m⋅s-2
] 

c měrná tepelná kapacita [J⋅kg
-1⋅K-1

] 

cp měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku [J⋅kg
-1⋅K-1

] 

Cμ konstanta [1] 

D délkové měřítko [m] 

E energie [J] 

F síla [N] 

Fm hmotnostní síla [N] 

Fp tlaková síla [N] 

Fs setrvačná síla [N] 

Ft smyková síla [N] 

G tíha [N] 

k součinitel prostupu tepla [W⋅m-2⋅K-1
] 

l délka [m] 

m hmotnost  [kg] 

g tíhové zrychlení [m⋅s-2
] 

p tlak [Pa] 

q tepelný tok  [J⋅m-2⋅s-1
] 

Q teplo  [J] 

Qv objemový průtok [m
3⋅s] 

Re Reynoldsovo číslo  [1] 

s tloušťka stěny  [m] 

S plocha [m
2
] 

t čas [s] 

T teplota [K, °C] 

Ts teplota stěny [K, °C] 

Tr referenční teplota [K, °C] 

Tvs teplota na vstupu [K, °C] 

Tv teplota na výstupu [K, °C] 

v rychlost [m⋅s-1
] 
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v´ fluktuace rychlosti [m⋅s-1
] 

𝑣  střední hodnota rychlost [m⋅s-1
] 

V objem  [m
3
] 

x kartézská souřadnice  [m] 

y kartézská souřadnice  [m] 

z kartézská souřadnice  [m] 

α součinitel přestupu tepla [W⋅m-2
] 

ε rychlost disipace [m
2⋅s-3

] 

λ součinitel tepelná vodivosti [W⋅m-1⋅K-1
] 

η dynamická viskozita [Pa⋅s] 

ηt turbulentní viskozita [Pa⋅s] 

ρ hustota [kg⋅m-3
] 

μ dynamická viskozita [Pa⋅s] 

υ kinematická viskozita [m
2⋅s-1

] 

υt turbulentní viskozita [m
2⋅s-1

] 

π Ludolfovo číslo [1] 

σ normálové napětí [Pa] 

τ smykové napětí [Pa] 

τi,j tensor reynoldsových napětí [Pa] 

τt turbulentní napětí [Pa] 

ω specifická rychlost disipace [s
-1

] 
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1 Úvod 

Práce se zabývá modelováním proudění vody v článku kotle s přestupem tepla, 

vychází ze zadání výrobce pro jeho zvolené parametry a geometrii přepážek. V práci 

porovnávám rychlosti proudění a výpočet výstupní teploty vody, určení tepelného výkonu. 

Po konzultaci s výrobcem je prováděna optimalizace geometrie přepážek z hlediska 

proudění v článku. 

V článku kotle se ohřívá voda, kterou zajišťujeme vytápění objektu. Pro zvýšení 

výkonu, snížení energetické náročnosti a ekonomiky provozu je vhodné zvýšení 

výhřevných ploch z důvodu dosažení lepších parametrů, rozložení přepážek tak, aby 

docházelo k rovnoměrnému proudění celým objemem. Parametry lze zjistit 

experimentálním měřením, což je časově náročné, z toho důvodu je využita možnost CFD 

modelování. 

V současné době má CFD modelování využití ve všech průmyslových odvětvích. 

Jediným limitujícím faktorem jejího využití je cena softwaru. I přes to, že licenční cenové 

požadavky jsou nemalé, nedosahují nákladů spojeným s vývojem vlastního softwaru. 

Jedny z předních komerčních CFD softwarů jsou např. FLUENT, CFX, STAR-CD. 

V této práci budu využívat software FLUENT, který patří pod ANSYS. 

V praxi se modelování tímto softwarem používá např. v těchto oblastech: 

 Proudění v hydraulických a pneumatických prvcích a mechanismech 

 Aplikace v hutnickém, chemickém, petrochemickém, sklářském průmyslu 

 Aplikace v bezpečnosti a ochraně životního prostředí 

 Aplikace v biomedicíně a farmaceutickém průmyslu 

 Aplikace v oblasti čerpadel a turbín 

 Aplikace v automobilovém průmyslů - aerodynamika, klimatizace 

 Aplikace v letecké a kosmonautické odvětví - aerodynamika 

 Aplikace v námořní doprava - design lodí 
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Cíl práce 

Cílem práce je provést modelování proudění v článku kotle s přestupem tepla dle 

zadání výrobce pro různé rozmístění přepážek a navrhnout optimální řešení porovnáním 

rychlosti proudění, vstupní a výstupní teploty vody, určení tepelného výkonu. 

  



VŠB – TU Ostrava Diplomová práce 

 

-13- 

2 Definování problému proudění v článku kotle s 

uvažováním přestupu tepla 

Proudění v článku kotle je třírozměrné neboli prostorové (3D) a ustálené 

(stacionární), nezávisí na čase. Řeší se rozdělením na elementární objemy, pro které se 

sestavují rovnice rovnováhy. Integrací základních diferenciálních rovnic a použitím 

okrajových a počátečních podmínek se získává řešení. K určení rovnováhy se využívá 

všeobecně platných zákonů z mechaniky. Vytvořený matematický model se dále řeší buď 

exaktně, nebo numericky. 

2.1 Proudění skutečné (vazké) tekutiny 

Skutečné (vazké) tekutiny jsou tekutiny s vnitřním třením, které jsou obecně 

stlačitelné, ale v praktických aplikacích lze stlačitelnost zanedbat. 

Laminární proudění 

Částice tekutiny se pohybují v jemných vrstvách, a částice se nepřemísťují po 

průřezu (viz Obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Laminární proudění [1] 

Turbulentní proudění 

Částice tekutiny mají kromě podélné rychlosti také turbulentní (fluktuační) složku 

rychlosti 𝑣´, kterou se částice přesouvají po průřezu (viz Obr. 2.2). Turbulentní rychlost 

𝑣´= 𝑣´(𝑡) mění s časem svůj směr i velikost. 
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Obr. 2.2 Turbulentní proudění [1] 

2.1.1 Rozdělení podle kinematických hledisek 

Uspořádání proudění v prostoru 

 3D trojrozměrné neboli prostorové proudění – veličiny (např. rychlost) jsou určeny 

polohou v prostorovém souřadnicovém systému 𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧)   

 2D dvourozměrné neboli rovinné proudění – veličiny (např. rychlost) závisí na 

poloze v rovině (příkladem je osově symetrické proudění v potrubí) 𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑦). 

 1D jednorozměrné proudění – předpokládá závislost počítaných veličin na poloze na 

křivce (příkladem je proudění v potrubních systémech) 𝑣 = 𝑣 (𝑙), kde l je posunutí 

ve směru osy. 

Závislosti proudění na čase 

 Ustálené (stacionární) proudění – charakteristické veličiny proudění (tlak, rychlost, 

teplota aj.) jsou nezávislé na čase. 𝑣 ≠ 𝑣 𝑡 ;  
𝑑

𝑑𝑡
= 0 

 Neustálené (nestacionární) proudění – charakteristické veličiny jsou závislé na čase, 

tedy 
𝑑

𝑑𝑡
≠ 0 , a při prostorovém proudění 𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) , rovinném proudění 

𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑡), jednorozměrném proudění 𝑣 = 𝑣 (𝑙, 𝑡) 
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2.2 Přestup tepla  

Přestup tepla neboli sdílení tepla je komplikovaný děj, při jeho popisu se zavádí řada 

zjednodušení, které usnadňují tvorbu modelů pro matematický popis sledovaných dějů. 

Teplo jako forma energie, může být přenášeno třemi základními způsoby: 

 kondukcí (vedením), 

 konvekcí (prouděním), 

 radiací (sáláním). 

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

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

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

Hustota tepelného toku (měrný tepelný tok) je množství tepla, které projde plochou za 

jednotku času [2]. 

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

hustotou tepelného toku q a teplotním gradientem grad T:  

𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑆∙𝑑𝑡
=

𝑑𝑃

𝑑𝑆
= −𝜆𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇  (2.1) 

kde λ je tepelná vodivost, která závisí na druhu materiálu a mění se s teplotou. Záporné 

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

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

Specifické teplo (měrná tepelná kapacita) je definována jako množství tepelné 

energie požadované ke zvýšení teploty o 1℃ množství 1kg látky. 

𝑐 =
𝑑𝑄

𝑚∙𝑑𝑇
  (2.2) 

Při přestupu tepla vedením je teplotní vodivost definována dle vztahu 

𝑎 =
𝜆

𝑐𝑝 ∙ 𝜌
     (2.3) 

Součinitel přestupu tepla stěnou je veličina definována rovnicí  

𝛼 =
𝑞

𝑇𝑠 − 𝑇𝑟
     (2.4) 
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Prostup tepla rovinnou stěnou  

V tomto případě probíhá sdílení tepla vedením přes rovinnou stěnu a zároveň na 

obou površích probíhá konvekce, tedy proudění tekutiny kolem stěny článku.  

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

𝑞 =
1

1
𝛼1

+
𝑠
𝜆

+
1
𝛼2

∙  𝑇2 − 𝑇1 = 𝑘 ∙  𝑇2 − 𝑇1    
(2.5) 

kde 𝛼1 a 𝛼2  představuje součinitele přestupu tepla na rozhraní stěn a tekutiny, 𝑇2 a 𝑇1  

představují teploty obou stěn obklopující tekutinu a s je tloušťka stěny (viz Obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Prostup tepla stěnou 

Součinitel prostupu tepla k [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] charakterizuje přenos tepla z jedné 

pracovní látky do druhé přes pevnou překážku (viz Obr. 2.3). V koeficientu prostupu tepla 

je zahrnuta tepelná vodivost λ pevných stěn, které oddělují obě tekutiny a dále koeficient 

přestupu tepla α, pro rozhraní mezi pevnou stěnou a oběma tekutinami. Stanovení tepelné 

vodivosti je relativně snadné, protože je pouze materiálová vlastnost. Koeficient přestupu 

tepla, specifikuje intenzitu přestupu tepla z tekutiny do pevné stěny, a naopak. Tento 

koeficient je však závislý jak na materiálových vlastnostech proudící tekutiny, tak i na 

charakteru proudění v okolí pevné stěny [2]. 

Hlavním důvodem matematického modelování článku kotle je zvýšit jeho účinnost 

a rozložení přepážek tak, aby docházelo k rovnoměrnému proudění celým objemem.  
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3 Definování matematického modelu proudění 

3.1 Základní rovnice proudění 

Všechny druhy softwaru pracujících s CFD modely vycházejí ze tří základních 

fyzikálních zákonů popisující proudění. Jsou to zákony zachování hmotnosti, zachování 

hybnosti a zákon zachování energie souhrnně nazvaných jako pohybové rovnice tekutin. 

Zákony popisují laminární i turbulentní režimy proudění.  

 Zákon zachování hmotnosti (rovnice kontinuity) 

 Zákon zachování hybnosti (pohybová rovnice) 

 Zákon zachování energie (energetická rovnice) 

3.1.1 Zákon zachování hmotnosti 

Základní rovnice pro řešení problému spojených s prouděním tekutin, která je 

založena na bilanci hmotnosti proudící tekutiny. Hmotnostní tok stěnou s o objemu V, 

který je roven rychlosti změny hmotnosti tekutiny v tomto objemu. Pro kontrolní objem, 

kterým proudí tekutina, musí být hmotnost tekutiny konstantní, a tedy její celková změna 

nulová. V kontrolním objemu mohou vzniknout dvě změny hmotnosti: 

 lokální (časová) změna – v kontrolním objemu se tekutina stlačuje nebo rozpíná 

 konvektivní změna hmotnosti, způsobená rozdílem přiteklé a odteklé hmotnosti z 

kontrolního objemu.  

Součet lokální a konvektivní změny průtoku musí být roven nule případně 

zdrojovému členu 𝑆𝑧 . To je možné pouze v případě, kdy jsou obě dílčí změny stejně velké, 

ale opačného znaménka, jedna způsobí zvýšení a druhá snížení hmotnosti. Aplikace 

zákona zachování hmotnosti na zvolený kontrolní model tekutiny, např. elementární hranol 

o objemu 𝑑𝑉 = 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧  (viz. Obr. 3.1), dostaneme rovnici kontinuity v diferenciálním 

tvaru [5]. 

𝜕(𝜌)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣𝑦)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑣𝑧)

𝜕𝑧
 (3.1) 

Tato rovnice je obecná rovnice kontinuity pro neustálené prostorové proudění 

stlačitelné tekutiny. 
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Při ustáleném proudění se veličiny nemění v čase, a proto musí platit 
𝜕(𝜌)

𝜕𝑡
= 0 . 

Rovnice kontinuity se zredukuje na tvar  

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣𝑦 )

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑣𝑧)

𝜕𝑧
= 𝑆𝑧  (3.2) 

Při ustáleném proudění nestlačitelné tekutiny, kde je hustota 𝜌 konstantní je rovnice 

kontinuity vyjádřena vztahem 

𝜕(𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝑦 )

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑣𝑧)

𝜕𝑧
= 𝑆𝑧  (3.3) 

 

Obr. 3.1 Elementární objem tekutiny 

3.1.2 Zákon zachování hybnosti (pohybová rovnice) 

Rovnováha sil při proudění skutečné tekutiny je vyjádřena Navier-Stokesovymi 

rovnicemi. Tyto rovnice vyjadřují vztah, kde setrvačná síla je rovna součtu hmotnostní, 

tlakové a smykové síly [2]. 

Aplikací druhého Newtonova zákona 

𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 (3.4) 

na vybraný model viskózní tekutiny dostaneme rovnici hybnosti. Nejvhodnější cestou k 

získání této rovnice je aplikace zákona na elementární kontrolní objem 𝑑𝑉. Obdobně jako 
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při odvození rovnice kontinuity. Rovnováha sil při proudění viskózní tekutiny je vyjádřena 

vektorovým součtem sil. 

𝐹𝑠
    = 𝐹𝑚

     + 𝐹𝑝
    + 𝐹𝑡

     (3.5) 

Vnější hmotnostní síla 𝐹𝑚  působící na tekutinu se vyjádří na jednotku hmotnosti 

tekutiny složkami zrychlení 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧  (složky derivace rychlosti v daných směrech). 

Tlaková síla 𝐹𝑝   je dána složkami normálového napětí 𝜍𝑥 , 𝜍𝑦 , 𝜍𝑧  a smyková síla 𝐹𝑡  je dána 

smykovými napětími 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 , 𝜏𝑧 . Setrvačná síla 𝐹𝑠   je určena setrvačným zrychlením a 

hmotností elementárního hranolku tekutiny. Obecný složkový zápis rovnice hybnosti 

neboli Navierova-Stokesova rovnice, pak bude [5] 

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
𝑣𝑗 = 𝐺𝑖 −

1

𝜌
∙
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜆 + 𝜇

𝜌
∙

𝜕2𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖 ∙ 𝜕𝑥𝑗
+

𝜇

𝜌
∆𝑣𝑖  (3.6) 

Pro nestlačitelnou tekutinu se rovnice 3.6 zjednoduší, platí pro ni:  
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0. 

Navierova-Stokesova rovnice pak bude mít tvar: 

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
𝑣𝑗 = 𝐺𝑖 −

1

𝜌
∙
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜇

𝜌
∆𝑣𝑖  (3.7) 

Z tenzorového tvaru Navierova-Stokesova rovnice je zřejmé, že reprezentuje tři 

složkové rovnice pro trojrozměrné proudění. 

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
𝑣𝑥 = 𝐺𝑥 −

1

𝜌
∙
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇

𝜌
∆𝑣𝑥  (3.8) 

3.1.3 Zákon zachování energie (energetická rovnice) 

Zákon zachování energie je v podstatě vyjádřením prvního zákona termodynamiky. 

Je-li princip aplikován na zvolený model tekutiny, např. na nekonečně malý element 

tekutiny pohybující se s okolní tekutinou, tak první zákon termodynamiky vyjadřuje, že: 

rychlost změny energie v elementu je rovna toku tepla do elementu plus intenzita práce 

objemových a plošných sil působících na element. 

Obecný složkový zápis rovnice energie pak bude  

𝜌𝑣𝑖 ∙
𝐷𝑣𝑖

𝐷𝑡
+ 𝜌𝑐

𝐷𝑇

𝐷𝑡
= 𝜌𝐺𝑖𝑣𝑖 +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
∙  𝑘 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
∙ (𝜏𝑖𝑗 𝑣𝑖) (3.9) 
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Uvedené pohybové rovnice vyjadřující jednotlivé zákony zachování lze použít pro 

laminární i turbulentní proudění. Pro laminární proudění tvoří uzavřenou soustavu rovnic. 

Řešení turbulentního proudění je mnohem náročnější. Jednotlivé veličiny (složky rychlosti 

𝑣𝑖 , tlak 𝑝, teplota 𝑇 a hustota 𝜌) představují okamžité hodnoty náhodných nestacionárních 

veličin a každé řešení turbulentního proudění je tedy pouze jistou aproximací. 

3.2 Turbulentní proudění kapalin 

Proudění skutečných kapalin může být klasifikováno jako laminární nebo turbulentní 

proudění. Převládající většina proudění v technických zařízeních i v přírodě je turbulentní. 

Hranice mezi laminárním a turbulentním proudění je definována pomocí Reynoldsova 

čísla. Reynoldsovo číslo je definováno na základě rychlosti kapaliny, geometrických 

rozměrů a fyzikální vlastností kapaliny. Přesně řečeno se jedná o poměr setrvačných a 

viskózních sil. 

Turbulence se projevuje v případě, když setrvačné a objemové síly působící na 

tekutinu jsou dostatečně velké ve srovnání s vazkými silami, které tlumí náhodné poruchy 

a nestability proudění. Při překročení kritické hodnoty Reynoldsova čísla 𝑅𝑒𝑘𝑟𝑖𝑡 , se mění 

laminární proudění na turbulentní proudění. Výsledkem jsou náhodné vířivé pohyby, tzv. 

turbulentní víry. 

Při turbulentním proudění dochází, že tenká vrstva kapaliny se zpomaluje o stěny 

potrubí nebo obtékaného tělesa. Vzniká vrstva kapaliny s laminárním pohybem, tzv. 

laminární podvrstva, jejíž tloušťka je několik desetin milimetrů. Těsně za laminární 

podvrstvou je přechodová vrstva, která odděluje laminární podvrstvu od turbulentního 

jádra. Laminární podvrstva a přechodová vrstva tvoří turbulentní mezní vrstvu. 

Vlastnosti turbulentního proudění jsou: 

 náhodný pohyb částic tekutiny – objemy obsahující velké množství molekul, 

přičemž pohyb částic se skládá z uspořádaného středního pohybu a z náhodných 

fluktuací, z čehož vyplývá analogie mezi chováním molekuly (Brownův pohyb 

molekul) a chováním částice tekutiny. Vlivem fluktuací se může dostat molekula z 

oblasti větší makroskopické rychlosti do oblasti menší makroskopické rychlosti a při 

nárazu na jinou molekulu se zpomalí, přičemž molekulu, na niž narazila, zrychlí a 

odevzdá jí část své hybnosti. Opačně je tomu, přechází-li molekula z oblasti menší 

rychlosti do oblasti větší rychlosti, kdy se její hybnost při nárazu zvětší. Tím dochází 
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ke sdílení hybnosti mezi oblastmi tekutiny s rozličnou rychlostí, což se projevuje 

rostoucím odporem proti proudění jako vnitřní tření tekutiny [4]. 

 tečné napětí, vznikající u turbulentního proudění, není určeno pouze vnitřním třením 

v tekutině a rychlostním gradientem jako tomu je u laminárního proudění (Newtonův 

zákon), ale změnou hybnosti makroskopických částeček, jako následek jejich 

pronikání mezi sousední vrstvy. Tento neuspořádaný pohyb vyvolá tzv. přídavné 

turbulentní napětí [4]. 

 turbulentní viskozita, o níž nelze mluvit jako o fyzikální konstantě tekutiny, jako 

tomu je u molekulové viskozity laminárního proudění, ale jako o složité funkční 

závislosti stavu proudící tekutiny a poloze uvažovaného bodu, tedy sdílení hybnosti 

fluktuacemi a odlehlosti od stěny. Proto rychlostní profil u turbulentního proudění ve 

srovnání s laminárním je více plochý (nemá parabolický charakter). 

 difuzivní charakter turbulence, kdy gradienty rychlosti vyvolané turbulentními 

fluktuacemi rychlostí jsou zdrojem vazkých napětí a disipace energie. Zvyšuje se tak 

vnitřní energie tekutiny na úkor kinetické energie turbulence. Turbulence proto 

potřebuje trvalý přísun energie ke krytí těchto ztrát, jinak rychle zaniká [4]. 

Turbulentní víry jsou charakterizovány délkovým měřítkem 𝐷 [𝑚] (geometrií oblasti 

resp. charakteristickým rozměrem tělesa) a rychlostním měřítkem 𝑣 [𝑚 ∙ 𝑠−1] . 

V následujících kapitolách budou tato měřítka označována jako makroměřítka. 

Tekutina, ve které se objevuje turbulence, je charakterizována svými molekulárními 

vlastnostmi, jakou je kinematická viskozita 𝜐.  

Tyto zavedené parametry dovolují zavést bezrozměrnou veličinu, známou jako 

Reynoldsovo číslo: [4] 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐷

𝜂
=

𝑣 ∙ 𝐷

𝜐
, 𝜂 = 𝜌 ∙ 𝜐 (3.10) 

které lze upravit následovně 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝑙

𝜐
∙
𝑙

𝑙
=

𝑙2

𝜐
𝑙
𝑣

=
𝑇𝑣

𝑇𝑡
 (3.11) 

kde 𝑇𝑡  označuje časové měřítko přenosu turbulentních vírů o makroměřítku 𝑙 a 𝑇𝑣  označuje 

časové měřítko molekulární difúze. Proudění lze charakterizovat na základě hodnoty 

Reynoldsova čísla následovně [4], jestliže: 
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 𝑇𝑣 < 𝑇𝑡 → 𝑅𝑒 < 1  laminární proudění, procesy molekulární difúze převažují a 

turbulentní víry zanikají. 

 𝑇𝑣 > 𝑇𝑡 → 𝑅𝑒 > 1 turbulentní proudění, turbulentní víry přetrvávají. Nerovnost je 

splněna pro poměrně malé hodnoty parametrů proudění, takže lze udělat závěr, že 

většina proudění je turbulentní. 

 𝑇𝑣 ≫ 𝑇𝑡 → 𝑅𝑒 ≫ 1 plně vyvinutá turbulence, což znamená, že viskózní děje, které 

ovlivňují časové měřítko 𝑇𝑣  mohou být zanedbány vzhledem k dynamice vírů, které 

se objevují nad hodnotou 𝑇𝑡 . Turbulentní víry v plně vyvinutém turbulentním 

proudění jsou téměř neviskózní. 

 𝑇𝑣 ≈ 𝑇𝑡 → 𝑅𝑒 ≈ 1  přechodový stav, laminární stacionární proudění se mění na 

turbulentní, nestacionární, pokud je překročeno kritické Reynoldsovo číslo 𝑅𝑒𝑘𝑟𝑖𝑡   

Proudění se zpočátku stává periodické. Tato kvalitativní změna v chování proudění 

se nazývá bifurkace, Při zvyšování Reynoldsova čísla se vytvářejí další nestability, 

až se proudění stane plně turbulentní [4]. 

3.2.1 Středování turbulentních veličin 

Pro popis turbulentního proudění především v technických aplikacích jsou důležité 

střední parametry proudění. Při řešení pohybových rovnic, popisujících náhodné 

nestacionární trojrozměrné turbulentní proudění, jsou možné tři teoreticky odlišné přístupy. 

(viz Obr. 3.2). Vyplývají ze zjednodušených modifikací výchozích rovnic popisující 

proudění [6]. 

 Metoda přímé simulace (DNS-Direct Numerical Simulation) 

 Metoda velkých vírů (LES-Large Eddy Simulation) 

 Metoda časového středování (RANS-Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) 
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Obr. 3.2 Metody řešení modelování turbulence [4] 

 Metoda přímé numerické simulace (DNS-Direct Numerical Simulation) je dána 

velkými nároky na kapacitu počítače, požaduje velmi hustou výpočetní síť. Počet 

uzlových bodů sítě pro DNS je roven 𝑅𝑒9/4. Počet uzlových bodů sítě tedy prudce 

narůstá s Reynoldsovým číslem. To klade velké nároky na paměť a výkon výpočetní 

techniky. 

 Metoda velkých vírů (LES-Large Eddy Simulation) je založena na modelování 

velkých vírů, jako prostorových časově závislých útvarů, které lze zachytit sítí. 

Turbulentní víry o malých měřítcích se málo se podílejí na transportních jevech, ale 

jejich prostřednictvím dochází k disipaci kinetické turbulentní energie v důsledku 

viskozity na teplo. Tyto malé víry jsou odstraněny pomocí filtrace turbulentního 

pole. Volbou šířky pásma filtru, většinou odpovídajícího rozměru buněk sítě, je 

možné dosáhnout takový počet buněk sítě, který lze se současnou výpočetní 

technikou řešit [4]. 

 Metoda časového (Reynoldsova) středování (RANS-Reynolds Averaged Navier-

Stokes equations) používá se pro většinu inženýrských úloh turbulentního proudění, 

zůstávají nejpoužívanějším nástrojem statistické modely turbulence. Tyto modely 

jsou založeny na časovém středování veličin turbulentního proudění [4]. 
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3.2.2 Středování turbulentních veličin 

Turbulentní proudění se vyznačuje náhodným charakterem, ale je statisticky stabilní.  

V zásadě je možno takové proudění řešit i pomocí Navierových - Stokesových rovnic při 

použití statistické metody časového středování. Pro získání středovaných pohybových 

rovnic je tedy třeba nahradit okamžité hodnoty turbulentních veličin v pohybových 

rovnicích jejich středními a fluktuačními hodnotami (viz Obr. 3.3) [4]. 

 

Obr. 3.3 Fluktuace a časově středovaná část 

Průběh rychlosti 𝑣  se považuje za náhodný a můžeme ho charakterizovat střední 

hodnotou 𝑣  za čas 𝑇. 

𝑣 =
1

𝑇
 𝑣 𝑑𝑇

𝑇

0

 (3.12) 

Okamžitou hodnotu 𝑣 lze vyjádřit jako součet hodnoty střední 𝑣  a fluktuační 𝑣´ 

𝑣 = 𝑣 + 𝑣´ (3.13) 

Relativní velikost amplitud fluktuací rychlosti 𝑣´  vzhledem ke střední hodnotě 

rychlosti je charakterizována intenzitou turbulence. Pro směr 𝑥 ji lze vyjádřit vztahem. [9] 

𝜀𝑥 =
 𝑣 𝑥

2

𝑣 𝑥
 (3.14) 

Aplikací časového středování na rovnici kontinuity a Navierovy Stokesovy rovnice 

se získají tzv. Reynoldsovy rovnice. Jsou charakterizovány tím, že jsou formálně podobné 

výchozím rovnicím, ale řešené proměnné jsou časově středované. Z důvodu nelineárnosti 

Navierovych Stokesovych rovnic se u nich objevuje člen navíc. Odpovídá rozměrově 

napětí, a je definován jako 
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𝜏𝑖𝑗 = −𝜌 𝑣𝑖´ 𝑣𝑗 ´         (3.15) 

členů je devět pro různé indexy a nazývají se Reynoldsova turbulentní napětí. Projevují se 

jako viskózní napětí deformačními účinky na elementární objem tekutiny. Pro jejich 

definici se používá nejčastěji metoda Boussinesquovy hypotézy o vírové (turbulentní) 

viskozitě. 

3.2.3 Boussinesquova hypotéza 

Základem celé skupiny turbulentních modelů je Boussinesquova hypotéza. Tato 

hypotéza předpokládá, že podobně jako při laminárním proudění, kdy platí 

v zjednodušeném dvourozměrném proudění pro smykové napětí Newtonův vztah [10] 

𝜏 = 𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 (3.16) 

Hypotéza tedy předpokládá, že tenzor smykových napětí je možné zaměnit 

Newtonovým vztahem. Devět turbulentních napětí (šest nezávislých) je možné nahradit 

pouze jednou veličinou, která má stejnou jednotku jako dynamická viskozita. Tato veličina 

je pojmenována Turbulentní viskozita.  

𝜏𝑖𝑗 = −𝜌 𝑣𝑖´ 𝑣𝑗 ´        = 𝜏𝑡 = 𝜂𝑡  

𝜕𝑣 

𝜕𝑦
 (3.17) 

𝜏𝑖𝑗  je tensor Reynoldsových napětí a 𝜏𝑡  je turbulentní napětí a  𝜂𝑡   je turbulentní viskozita. 

3.2.4 Dvourovnicové modely turbulence  

Model k-ε standard 

Dvourovnicový k-epsilon model stanovuje turbulentní viskozitu prostřednictvím 

dvou transportních rovnic pro 𝑘 , a 𝜀 . Tento model využívá Boussinesqovy hypotézy o 

vírové viskozitě a vztahuje turbulentní vazkost 𝜇𝑡  ke 𝑘, 𝜀 a 𝐶𝜇 , [1],[8] 

𝜇𝑡 = 𝐶𝜇 ∙
𝑘2

𝜀
 

(3.18) 

kde 𝐶𝜇  je empirická konstanta. 
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Rozložení 𝑘  je dáno transportní rovnicí. Exaktní tvar transportní rovnice pro 𝜀  je 

možné vyvodit opět z Navierových - Stokesových rovnic, tato rovnice obsahuje komplexní 

závislosti, které je opět nutné aproximovat.  

Model k-ε RNG   

Model se získá statistickým postupem nazvaným renormalizační grupová teorie 

(odtud RNG). Je přesnější i spolehlivější pro většinu proudu než standardní k-3 model. 

Turbulentní vazkost je vyjádřena stejnou rovnicí (3.24). Renomalizační procedura 

aplikovaná na turbulenci spočívá v postupné eliminaci malých vírů. Přitom se 

přetransformují pohybové rovnice (Navierovy - Stokesovy rovnice) tak, že se modifikuje 

turbulentní viskozita, síly a nelineární členy. 

Metoda RNG je přibližně o jednu desetinu pomalejší než standardní dvourovnicový 

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

 

Model k-ω  

Dvourovnicový model k-omega řeší stejně jako model k-epsilon dvě dodatkové 

diferenciální rovnice. Rychlostní měřítko turbulence je řešeno prostřednictvím turbulentní 

kinetické energie k, stejně jako u předchozího modelu. Délkové měřítko turbulence je však 

řešeno prostřednictvím nové veličiny zvané vířivost 𝜔 [𝑠−1] . Vířivost je míra rotace 

kapaliny v daném bodě proudového pole [10]. Je definovaná vztahem  

𝜔 =
𝑘

𝜀
 (3.19) 

Standardní k-ω model 

Turbulentní vazkost je určena vztahem [1],[8] 

𝜇𝑡 = 𝑎∗ ∙
𝑘

𝜔
 (3.20) 

kde 𝛼∗ je empirická konstanta. 

Tento turbulentní model je vhodný pro proudění s nízkými Reynoldsovými čísly, a 

úlohy s přechodovým režimem proudění, kde není plně vyvinutá turbulence. Nevýhoda 

tohoto modelu je velká citlivost na podmínky ve volném proudu (proudění ve velké 

vzdálenosti od stěny) [10]. 
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k-ω SST model 

Tento model se nazývá k-ω SST (shear stress transport), turbulentní vazkost je 

definovaná vztahem [1], [8] 

𝜇𝑡 =
𝑘

𝜔
∙

1

𝑚𝑎𝑥  
1
𝑎∗ ,

𝑆 ∙ 𝐹2

𝑎1 ∙ 𝜔
 
 

(3.21) 

Modifikovaná definice turbulentní vazkosti, která bere v úvahu transport 

turbulentního smykového napětí [10]. 
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4 Simulace proudění s přestupem tepla v článku kotle 

Matematické modelování 

K matematickému modelování byl využit software ANSYS Fluent. Proudění 

v článku kotle bylo řešeno 3D a jako vícefázové proudění modelem Volume of Fluid a 

podle toho byla také vytvořená výpočetní síť. 

4.1 Tvorba geometrie a výpočtové sítě 

Numerická metoda konečných objemů je založena na vytvoření systému 

nepřekrývajících se elementů, konečných objemů. Původně byla metoda konečných 

objemů založena na konečných objemech tvaru obdélníků a křivočarých čtyřúhelníků ve 

dvojrozměrném případě. V třírozměrných úlohách jsou tvary kvádrů nebo obecných 

šestistěnů [2]. 

4.2 Stanovení okrajových podmínek. 

Okrajová podmínka stěny (Wall) 

Základní okrajová podmínka představuje hranici nepropustného povrchu. Jak z 

názvu vyplývá, jedná se o definování pevné stěny, která vymezuje proudění mezi vstupem 

a výstupem tekutiny. Je třeba u ní počítat s možností výskytu mezní vrstvy. 

Rychlost na vstupu (Velocity inlet) 

Rychlostní podmínka slouží k definování rychlosti na vstupu do oblasti, v úvahu se 

bere také její směr. Tato podmínka není, přiliž vhodná pro stlačitelné proudění, protože se 

u něj předpokládá měnící se hustota, která nepřímo ovlivňuje rychlost. To může vést k 

neustáleným výsledkům. 

Hmotnostní průtok na vstupu (Mass-flow inlet) 

Tato podmínka je velice podobná rychlostní podmínce na vstupu. Umožňuje i 

výpočet stlačitelného proudění, protože hmotnostní průtok je funkcí hustoty 

𝑄𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝑆 (4.1) 
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kde 𝑣  je rychlost na vstupu definovaná jako konstantní veličina střední rychlost S je 

průtočný průřez. 

Tlak na výstupu (Pressure outlet) 

Tato okrajová podmínka se zadává pomocí statického tlaku. Je odolná vůči zpětnému 

proudění, přičemž si zachovává dobrou konvergenci řešení. V tomto případě je ale nutné 

určit ostatní okrajové podmínky jako teplotu, nebo turbulentní veličiny. 

Symetrická okrajová podmínka 

Představuje pomyslnou hranici souměrnosti simulace. Přičemž tok a normálová 

rychlost přes tuto hranici je nulový. Co znamená, že normálová rychlost a gradienty 

proudových veličin na této hranici jsou nulové. Díky tomu není potřeba, pokud je úloha 

symetrická, řešit ji celou, ale pouze její část. 

4.3 Materiál článku kotle 

Pro litinové kotle se používají dva druhy litin EN-GJL-150, EN-GJL-200.  

Kotle z litiny EN-GJL-150, jsou z důvodu křehkosti a požadované pevnosti odlitku 

stěny mnohem silnější. Důsledkem toho je až dvojnásobná váha u výkonově srovnatelného 

kotle z litiny EN-GJL-200, nebo ocelového. To se projevuje větší setrvačností akumulace 

tepla i vyšší spotřebou paliva. Litina EN-GJL-200 se používá u modernějších kotlů. Tato 

litina je perlitická, a proto jsou odlitky mnohem pevnější, články nepraskají, stěny jsou 

tenčí a odolávají mnohem lépe žáru než jakýkoliv ocelový kotel. Váhově jsou stejné jako 

kotle ocelové, a přestup tepla je přibližně stejný jako u litiny EN-GJL-150. 

 Pro přesnější modelování přestupu tepla byl vložen do databáze materiálu 

v programu Fluent materiál Litina. Kde významné parametry pro přestup tepla jsou: měrná 

tepelná kapacita 𝑐𝑝𝐿  a tepelná vodivost 𝜆𝐿 a ty se mění s teplotou. (viz Graf 1 a Graf 2) 

Grafy jsou vytvořeny z Tab. 1. 
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Graf 1 Závislost měrné tepelné kapacity litiny na teplotě 

 

 

Graf 2 Závislost tepelné vodivosti litiny na teplotě 
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Tab. 1 Vlastnosti litiny, Zdroj: [21] 

Teplota Teplota 
Tepelná 
vodivost 

Měrná tepelná 
kapacita 

T T L cpL 

C ]  [Wm-1
K-1] [Jkg-1

K-1] 
20 293 49,4 462 

100 373 47,3 473 

200 473 44,4 490 

300 573 41,9 510 

400 673 38,9 532 

500 773 36,4 561 

600 873 33,7 591 

4.4 Zadané parametry kotle: 

Proveďte modelování proudění vody s přestupem tepla v článku kotle. Porovnejte 

teplotu vody na výstupu s experimentálně změřenou hodnotou  

Zadané hodnoty: 

rychlost na vstupu 1 𝑚 ∙ 𝑠−1 

teplota na vstupu 𝑇𝑣𝑠 = 60°𝐶   

teplota na výstupu 𝑇𝑣 = 75°𝐶    

teplota spalin 𝑇𝑠 = 500°𝐶   

  

Obr. 4.1 Model článku kotle 
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Základní rozměry článku kotle  

Vymodelovaný článek kotle jsem získal od firmy, která se projektováním a výrobou 

kotlů zabývá. Mým úkolem bylo modelovat proudění vody v článku s přestupem tepla a 

navrhnout vhodné rozmístění přepážek.  

 

Obr. 4.2 Rozměry článku kotle 

 

Jedná se o článek kotle ze sortimentu malých kotlů o rozměrech 480x563mm a 

připojovací rozměr 55mm je vhodný pro vytápění domů a chat.  
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Zadaná geometrie přepážek 

První verze článku kotle byla zadána bez přepážek.  

Druhá verze článku kotle byla zadána se 7 přepážkami o rozměru 42x12mm a 

výškou 19mm. 

 

Obr. 4.3 Velikost přepážky 

Rozmístění přepážek dle zadavatele 

Počátek souřadnicového systému je dán vnitřní levou a spodní hranou článku. 

 

Tab. 2 rozložení přepážek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př. č. 
osa x 

[mm] 

osa y 

[mm] 

úhel  φ 

[°] 

1 70 75 -45° 

2 160 109 -45° 

3 160 233 -45° 

4 130 342 -45° 

5 247 75 -45° 

6 250 164 45° 

7 250 322 60° 

Obr. 4.4 Rozmístění přepážek dle zadavatele 
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4.5 Příprava modelu článku kotle 

Nejdříve bylo nutné článek rozříznout (rozpůlit) a vymodelovat vnitřní část fluid 

(objem proudění). Toto bylo provedeno v softwaru Autodesk Inventor Profesional. 

 

Obr. 4.5 Rozpůlený model článku kotle 
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4.6 Převod do Ansys Workbench a úprava geometrie 

Článek kotle byl převeden v Inventoru do souboru step. V softwaru Ansys 

Workbench byl vytvořen nový projekt s názvem ČLANEK KOTLE. Dále dvojklikem na 

položku geometry byl spuštěn program Desing Modeler, a importován step soubor, byly 

zkontrolovány rozměry, nastaven Solid pro litinový článek kotle a Fluid pro oblast 

proudění. 

 

Obr. 4.6 Importovaný model 

Vytvoření jednoho tělesa (jako celku) ze dvou objemů (SOLID, FLUID) pomocí 

příkazu From New Part. 
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4.7 Mesh Vytvoření sítě 

V Mesh jsem vytvořil výpočetní sít, která je definována: 

 Elementy: čtyřstěn (Tetrahendron) 

 Minimální velikost buňky: 0,003m 

 Maximální velikost buňky: 0,004m 

 Vyhlazení: nízké (smoothing low) 

 Přechod: pomalý (transition slow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.7 Vytvoření sítě 
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Model byl ověřen na hustotu sítě pro počet 1 100 000 buněk a pro přesnost vypočtu. 

Nastavení okrajových podmínek: vstup a výstup kapaliny, plocha symetrie na 

rozpůlenou část (viz Obr. 4.8). 

Nastavení okrajové podmínky:  

 

symetrie litina     

symetrie voda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vstup  

  

Obr. 4.8 Nastavení okrajových podmínek 
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4.8 Nastavení Fluent 

Ve vytvořeném projektu v programu Workbench se dvojklikem na setup spustil  

Fluent Launcher, kde v záložce Option bylo zaškrtnuto Double Precision a potvrzeno OK 

(viz Obr. 4.9). 

 

Obr. 4.9 Nastavení Fluent Launcher 

Po načtení výpočetní sítě byla provedena rozměrová kontrola příkazem Mesh  

Scale. Příkazem Mesh  Info byly zobrazeny informace týkající se elementů výpočetní 

oblasti, počet buněk načtené oblasti (viz Obr. 4.10). 

 

Obr. 4.10 Informace o zdrojové oblasti 

 

V položce General byla nastavena gravitace do osy z -9,81 (viz Obr. 4.11). 
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Obr. 4.11 Nastavení položky General 

 

4.8.1 Nastavení modelu 

V položce Models byla zaškrtnuta energie (viz Obr. 4.12) a pro výpočet byly použity 

modely (viz Obr. 4.13): 

 k-epsilon Standard  

 k-epsilon RNG 

 k-omega 

 k-omega STT 

Tyto modely jsou porovnány v příloze.  
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Obr. 4.12 Nastavení položky Models - Energy 

 

Obr. 4.13 Nastavení položky Models, výběr modelu 

4.8.2 Materiál, okrajové podmínky  

Materiál kotle je litina zadaná parametry z kapitoly 4.3 

Proudící medium byla voda: (water liquid) 
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Hmotnostní průtok na vstupu 

𝑄𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑣 ∙
𝜋 ∙ 𝑑2

4
= 998 ∙ 1 ∙

𝜋 ∙ 0,0552

4
= 2,38𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  ( 4.2) 

Okrajové podmínky:   

 symetrie 

 vstup: hmotnostní průtok 2,38𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1, teplota 333𝐾 (viz Obr. 4.14)  

 výstup: tlak na výstupu nulový přetlak, předpokládaná teplota 348𝐾 (viz Obr. 4.15) 

 Teplota stěny 773𝐾 (viz Obr. 4.16) 

 

Obr. 4.14 Nastavení okrajové podmínky vstup 

Vstupní okrajová podmínka je nastavena jako hmotnostní průtok vody 2,38kg/s do 

záporné osy X. Teplota vody na vstupu je 60°C (333K). 
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Obr. 4.15 Nastaveni okrajové podmínky výstup 

Výstupní okrajová podmínka je zadaná tlakem na výstupu „Pressure Outlet.“ 

V operačních podmínkách je zvolen operační (atmosférický) tlak 𝑝𝑜 = 101325𝑃𝑎, a proto 

do panelu okrajové podmínky zadáme 0Pa. 

 

 

Obr. 4.16 Nastavení okrajové podmínky teplota stěny 

Okrajová podmínka teplota stěny se zvolí materiál stěny, teplotní podmínky a teplota 

stěny 500°C (773K). 
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4.8.3 Nastavení výpočtu 

Přesnost pro konvergenci úlohy byla nastavena na 1 ∙ 10−7 (viz Obr. 4.17) 

 

Obr. 4.17 Nastavení položky Residual 

Inicializace byla provedena ze vstupní okrajové podmínky (viz Obr. 4.18). 

 

Obr. 4.18 Nastaveni položky Initialization 
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Byly nastaveny všechny okrajové podmínky a provedena inicializace oblasti. Pak 

bylo nastaveno v položce Run Calculate počet iterací 4000 a byl spuštěn výpočet příkazem 

Calculate. Při simulaci proudění je důležité získat konvergentní řešení. Mírou konvergence 

jsou residuály, které představují maximum rozdílu dvou odpovídajících si veličin ve 

stejném bodě sítě ve dvou po sobě následujících iteracích. Residuály jsou vyhodnocovány 

pro všechny počítané veličiny v každém kroku iterace a jsou zobrazovány pro vybrané 

veličiny.  Výpočet byl ukončen po dosažení počtu iterací nebo dosažení residuálů hodnoty 

10−7 pro všechny počítené veličiny.  

Průběh residuálů pro k-ε model  

 

Obr. 4.19 Průběh residuálů pro k-ε model 
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5 Kontrola a grafické vyhodnocení výsledků 

Dle zadání jsem zkontroloval výstupní teplotu z článku, která by měla být kolem 

75°C. Kontrola se provede v záložce Reports  Surface Integrals (viz. Obr. 5.1). Výstupní 

teplota je 350K tedy 77°C, což vyhovuje zadání a dalo se očekávat, že teplota bude vyšší, 

protože teplota 773K (500°C) působí na celý vnější objem článku. Ve skutečnosti je 

teplota ve vrchní části článku nižší.  

 

Obr. 5.1 Porovnání teplot bez přepážek 

 

Obr. 5.2 Porovnání teplot se zadanými přepážkami 

Porovnání tlakového spádu mezi vstupem a výstupem pro článek bez přepážek a pro 

zadané přepážky. 

 

Obr. 5.3 Tlak na vstupu bez přepážek 

 

Obr. 5.4 Tlak na vstupu se zadanými přepážkami 

∆p = 6121 Pa, pro článek se zadanými přepážkami ∆p = 6811 Pa. Z toho vyplývá, 

že s vložením přepážek došlo ke zvýšení tlaku na vstupu do výpočtové oblasti. Při výpočtu 

byla na výstupu definovaná okrajová podmínka p = 0 Pa. 

Dále jsou vyhodnocené grafické výsledky.  
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5.1 Zadaná geometrie  

 

Obr. 5.5 Rychlost proudění bez přepážek 

Ze vstupu na levé straně proudí voda směrem vpravo, v zúženém prostoru se zvyšuje 

rychlost proudění nad (2𝑚 ∙ 𝑠−1) a postupně rychlost klesá. V místech, kde je žebrování 

dochází k mírnému poklesu rychlosti proudění. Dále voda proudí směrem nahoru 

k výstupnímu otvoru, průtočná plocha se zmenšuje a rychlost proudění se zvyšuje. Jedná se 

o nevhodný způsob řešení, dochází k nerovnoměrnému rozdělení průtoku. Voda neproudí 

přes pravý dolní roh a ve většině vrchní části (viz modrá barva) a může docházet 

k přehřívání (viz Obr. 5.7). Proto byla řešená první varianta s přepážkami (viz Obr. 5.6). 

 

𝑚 ∙ 𝑠−1 
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Obr. 5.6 Rychlost proudění se zadanými přepážkami 

Pro s rozmístěním přepážek dle Obr. 4.4, došlo k zrovnoměrnění průtoku. První 

přepážkou dojde k rozdělení průtoku na dvě části. Větší průtok kapaliny proudí přes celou 

spodní část článku a následně po pravé stěně směrem nahoru k výstupnímu otvoru. Druhá 

část průtoku je usměrněna přepážkou směrem nahoru a postupně se stáčí k výstupu. Místa, 

kde je malá rychlost proudění, jsou zobrazena tmavě modrou barvou (levý horní roh, střed 

článku). 

 

𝑚 ∙ 𝑠−1 
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Obr. 5.7 Teplota vody v článku kotle bez přepážek 

 

Obr. 5.8 Teplota vody v článku kotle se zadanými  přepážkami 

Průběh teploty vody v článku kotle bez přepážek a s přepážkami závisí na průtoku 

vody v článku. Porovnáním teploty vody v článku kotle je zřejmé, že v místech, kde je 

červená barva, je malý průtok a vysoká teplota vody. 

𝐾 

𝐾 
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Obr. 5.9 Teplota litiny a vody bez přepážek 

 

Obr. 5.10 Teplota litiny a vody se zadanými přepážkami 

Ochlazování litiny vlivem proudící vody. Na vnější straně litiny je nastavená teplota 

500°C a směrem do středu článku dochází k ochlazování litiny její teplota z vnitřní strany 

je na Obr. 5.11 pro článek bez přepážek a Obr. 5.12 pro článek se zadanými přepážkami. 

𝐾 

𝐾 
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Obr. 5.11 Teplota litiny bez přepážek 

 

Obr. 5.12 Teplota litiny se zadanými přepážkami 

Ochlazovaný litinový článek kotle vlivem proudící vody. U vstupního otvoru je 

patrné významné ochlazování a první malá přepážka má teplotu blížící se teplotě vody.  

Značně se také ochlazují hrany žeber, kde je méně materiálu a velký průtok vody. 

𝐾 

𝐾 
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5.2 Navržená geometrie 

Prvním pokusem bylo posunutí spodních přepážek blíže ke spodnímu proudu vody, 

aby došlo k oddělení proudu nahoru do střední části článku. Natočení přepážek je pod 

úhlem 10°. Oproti variantě se zadanými přepážkami na Obr. 5.6 a Obr. 5.8 došlo ke 

zrovnoměrnění průtoku ve středu článku a snížení teploty vody v této oblasti. Průtok vody 

více naráží do pravé stěny a tím dochází i ke snížení teploty v patce článku. 

 

Obr. 5.13 Rychlost proudění pro první návrh přepážek  

 

Obr. 5.14 Teplota vody pro první návrh přepážek 

𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝐾 
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5.2.1 Konečné rozmístění přepážek 

Tab. 3 rozložení přepážek 2 

 

Obr. 5.15 Navržené přepážky 

Přepážka č. 1 rozděluje průtok na dvě části, její poloha udává poměr proudění do 

spodní části a do levé strany článku kotle. Byla přesunuta blíže ke vstupu, aby průtok do 

levé strany proudil i do krajního žebra článku a zároveň aby byl zachován větší průtok do 

spodní části. Přepážky č. 2 a 3 jsou umístěny těsně u hrany žebra a natočeny pod úhlem 

55°, oddělují část průtoku směrem vpravo do střední části článku. Přepážka č. 5 je ve 

vrchní části natočena -60° a usměrňuje část průtoku směrem dolů. Přepážky č. 4, 6, 8 

oddělují průtok ze spodní větve směrem nahoru, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení 

proudění celým objemem článku kotle. (viz Obr. 5.17) Přepážka č. 7 je umístěna ve střední 

části článku a natočena ve směru proudění. 

 

Obr. 5.16 Porovnání teplot pro navržené přepážky 

Pro článek s navrženými přepážkami došlo k navýšení výstupní teploty na hodnotu 

351,7K, což je o 0,8K více než u článku pro zadané přepážky.  

Př. č. 
osa x 

[mm] 

osa y 

[mm] 

úhel 

[°] 

1 50,8 67,6 -45° 

2 47,9 160,3 55° 

3 47,9 260,3 55° 

4 124 62,6 6,5° 

5 135,4 397,2 -60° 

6 224 51,6 6,5° 

7 219 235 25° 

8 317,1 40,2 14,5° 
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Obr. 5.17 Rychlost proudění pro navržené přepážky 

Průtok vody ze vstupu je rozdělen přepážkami do celého objemu článku. Dochází 

k rovnoměrnějšímu průtoku, tím i lepší odvod tepla a vyšší tepelný výkon. 

 

Obr. 5.18 Teplota vody pro navržené přepážky 

𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝐾 
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Ochlazování litinového článku kotle a přepážek vlivem proudění vody. Na vnější 

straně litiny je nastavena teplota 500°C, dochází k přestupu tepla vedením litinovou stěnou 

a dále nucenou konvencí do vody. 

 

Obr. 5.19 Teplota litiny a vody pro navržené přepážky 

U vstupního otvoru je patrné významné ochlazování a první malá přepážka má 

teplotu blížící se teplotě vody. Značně se také ochlazují hrany žeber, kde je méně materiálu 

a velký průtok vody. 

 

Obr. 5.20 Teplota litiny pro navržené přepážky 

𝐾 

𝐾 
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Obr. 5.21 Prostup tepla stěnou svislý řez Y 

Svislý řez vlevo je přes střed článku, zobrazuje přestup tepla přes litinovou stěnu do 

proudící vody. Ve spodní časti článku je vyšší rychlost proudění a dochází k většímu 

ochlazování litiny. Svislý řez vpravo je veden přes přepážku, která je více ochlazována a 

její teplota je nižší. 

 

Obr. 5.22 Postup tepla stěnou vodorovný řez Z 

𝐾 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo řešení a modelováni proudění s uvažováním přestupu 

tepla v článku kotle. Geometrie článku kotle byla zadána firmou, která se návrhem a 

výrobou kotlů zabývá. Byla zadána varianta článku kotle bez přepážek a s přepážkami. 

Následně zadavatel požadoval optimalizaci proudění v článku pomocí numerických CFD 

výpočtu a navrhnout optimální řešení rozmístění přepážek. 

Pro numerické výpočty proudění byl použit software ANSYS Fluent, který umožňuje 

vyhodnocení parametrů přestupu tepla. V programu Mesh byla vytvořena osově 

symetrická čtyřúhelníková nestrukturovaná síť s celkovým počtem 1 100 000 buněk. Do 

softwaru byly zadány vlastnosti litiny (hustota, měrná tepelná kapacita a tepelná vodivost) 

pro zpřesnění výpočtu přestupu tepla tímto materiálem. Pro výpočet proudění v článku 

byly vyzkoušeny čtyři nejpoužívanější modely. Po porovnání průběhu residuálů a 

vyhodnocení vypočtených hodnot byl zvolen za nejvhodnější model 𝑘 − 𝜀. Ostatní modely 

jsou porovnány v příloze. 

Rychlost proudění vody na vstupu byla zadána 1𝑚 ∙ 𝑠−1 to se rovná hmotnostnímu 

průtoku 𝑄𝑚 = 2,38𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 . Pro článek bez přepážek na Obr. 5.5 proudí voda směrem 

k výstupu, dochází k mírnému zavíření v blízkosti stěny. Dochází k nerovnoměrnému 

rozdělení teploty Obr. 5.7. Následně byla vypočtena varianta dle zadavatele se zadanými 

přepážkami Obr. 4.4, kde dochází na první přepážce k rozdělení průtoku na dvě části a 

většina průtoku proudí po spodní části článku Obr. 5.6. Na základě konzultace s výrobcem 

byly provedeny další úpravy rozmístění přepážek Obr. 5.15, kde dochází k zrovnoměrnění 

průtoku. Modely byly vypočteny pro konstantní teplotu litiny z vnější strany 773K (500°C) 

z důvodu zjednodušení výpočtu, ale ve skutečnosti je teplota ve vrchní části nižší. Z tohoto 

důvodu byly navrženy přepážky tak, aby spodní částí článku proudilo větší množství 

kapaliny. 

Teplota vody na výstupu získaná výpočtem pro článek bez přepážek 350,5K 

(77,4°C), pro článek se zadanými přepážkami 350,9K (77,8°C) a pro konečné rozmístění 

přepážek 351,7K (78,6°C). Tlakový spád pro článek bez přepážek mezi vstupem a 

výstupem vyšel výpočtem ∆p = 6121 Pa, pro článek s přepážkami ∆p = 6811 Pa a pro 

navržené přepážky ∆p = 6672 Pa . Z toho vyplývá, že s vložením přepážek došlo ke 

zvýšení tlaku na vstupu do výpočtové oblasti. Při výpočtu byla na výstupu definovaná 

okrajová podmínka p = 0 Pa. 
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Vhodným rozmístěním přepážek došlo ke zrovnoměrnění proudění celým objemem 

článku kotle.  
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