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1  ÚVOD 

Ţivot moderní společnosti je zcela závislý na dodávkách elektrické energie, coţ se 

projevuje její neustále rostoucí spotřebou. Podstatná část elektřiny je v současnosti 

vyráběna ve velkých tepelných elektrárnách, které spalují fosilní paliva. Více jak 

polovina výroby elektrické energie z fosilních paliv pak připadá na uhelné tepelné 

elektrárny, které jsou většinou starší 30-ti let  [1], [2]. V uhelných elektrárnách je 

tedy elektrická energie vyráběna na poměrně starých zařízeních, které dosahují 

niţších účinností a produkují více škodlivých emisí. Uváţíme-li, ţe zásoby fosilních 

paliv nejsou neomezené, je zapotřebí najít řešení, které nám umoţní nakládat 

s těmito palivy efektivněji.  

Jedním ze způsobů jak minimalizovat negativní dopady spalování fosilních paliv 

na ţivotní prostředí je zvýšit efektivitu zařízení, pouţívaných při výrobě elektrické 

energie. Pro výrobu stejného mnoţství elektrické energie tak bude zapotřebí menší 

mnoţství paliva, čímţ se také zmenší mnoţství vyprodukovaných emisí. Bude-li 

navíc při výrobě vyuţita odpadní energie pro uspokojování dalších potřeb 

společnosti, dojde k poklesu spotřeby elektrické energie nebo fosilních paliv, které 

by byly jinak vyuţity pro pokrytí těchto poţadavků. 

Nejznámějšími zařízeními tohoto druhu jsou bezesporu kogenerační jednotky pro 

současnou výrobu elektrické energie a tepla. Jejich hlavní částí je nejčastěji 

spalovací motor, který spaluje zemní plyn, popř. jiná paliva. Kliková hřídel motoru 

je spojena s generátorem elektrické energie a odpadní teplo, obsaţené ve 

výfukových plynech a oleji, je prostřednictvím tepelných výměníků převáděno do 

vodního okruhu a dále vyuţíváno. Výhodou tohoto řešení je poměrně vysoká 

účinnost pístového spalovacího motoru, která vede k přijatelnému poměru 

vyprodukované elektrické energie a tepla. Nevýhodou je zejména obtíţnější 

sniţování plynných emisí, které je způsobeno cyklickým spalováním paliva uvnitř 

válce motoru.  

Problémy s nedokonalým spalováním paliva je moţné vyřešit pouţitím plynové 

turbíny namísto pístového spalovacího motoru. Jelikoţ u spalovací turbíny probíhá 

spalování paliva kontinuálně ve spalovací komoře, je proces spalování snadněji 

řiditelný, coţ umoţňuje dosáhnout niţší produkce škodlivin. Na druhé straně 

dosahují malé spalovací turbíny niţších účinností neţ pístové spalovací motory a tím 

je také vygenerováno méně elektrické energie. Snaha odstranit tento nedostatek 

vedla k realizaci mnoha výzkumných projektů po celém světě, které jednoznačně 

prokázaly, ţe klíčovým prvkem pro nárůst účinnosti tepelného cyklu turbíny je 

tepelný výměník nazývaný rekuperátor. 
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2  REKUPERÁTOR 

Rekuperátor je tepelný výměník, který odebírá odpadní teplo spalinám za 

turbínou a přivádí jej stlačenému vzduchu před jeho vstupem do spalovací komory, 

obr. 2.1. To má za následek pokles spotřeby paliva (nárůst účinnosti), neboť jiţ není 

zapotřebí tolik paliva k ohřátí vzduchu na poţadovanou teplotu.  

 

 
Obr. 2.1 Schéma spalovací turbíny s rekuperátorem spalin, [3] 

 

Experimentální měření na spalovacích turbínách s rekuperátorem a bez něj 

ukazují, ţe pouţitím rekuperátoru lze dosáhnout zvýšení termické účinnosti cyklu 

spalovací turbíny přibliţně o 5 %, viz [4].  

Aby byla hodnota nárůstu účinnosti cyklu spalovací turbíny co největší, musí 

rekuperátor dosahovat:  

 Vysoké účinnosti – v současnosti jsou poţadovány rekuperátory s účinnosti 

vyšší jak 90 %, přičemţ změna účinnosti rekuperátoru o 1 % vede u turbín s 

kompresním poměrem 3 – 5 k nárůstu účinnosti o 0,35 %  [5].  

 Nízkých tlakových ztrát – jelikoţ je rekuperátor na jedné straně zařazen mezi 

kompresor a spalovací turbínu, sniţují tlakové ztráty v rekuperátoru hodnotu 

kompresního poměru. Druhá strana rekuperátoru, napojená na výstup spalin z 

turbíny, svými tlakovými ztrátami zvyšuje hodnotu tlaku za turbínou, čímţ 

dojde ke zkrácení expanze v turbíně. Je tedy zřejmé, ţe nepřiměřené tlakové 

ztráty rekuperátoru dokáţí sníţit jeho vliv na termickou účinnost turbíny. 

Nárůst relativní tlakové ztráty rekuperátoru o 1 % způsobí pokles termické 

účinnosti turbíny přibliţně o 0,33 %, [5].  Soudobé rekuperátory spalin jsou 

tedy konstruovány tak, aby celková relativní tlaková ztráta rekuperátoru nebyla 

vyšší jak 5 %. 
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3  NÁVRH REKUPERÁTORU  

3.1 POŽADOVANÉ PARAMETRY REKUPERÁTORU 

Pro potřeby nízkoemisního turbínového zdroje (NETZ) o výkonu 100 kWe, 

vyvíjeného firmou PBS Velká Bíteš a.s, byl poţadován rekuperátor s parametry dle 

tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Parametry rekuperačního výměníku 

Název Ozn. Rozměr Hodnota 

Stupeň regenerace reg % 90 

Teplota vzduchu na vstupu do rekuperačního výměníku TVZ,in °C 180,9 

Tlak vzduchu na vstupu do rekuperačního výměníku pVZ,in Pa 377 334,3 

Poměrná tlaková ztráta na straně vzduchu VZ % 2,0 

Mnoţství vzduchu VZm
 kg h

-1
 3 365,8 

Teplota spalin na vstupu do rekuperačního výměníku TSP,in °C 642,9 

Tlak spalin na vstupu do rekuperačního výměníku pSP,in Pa 106 590,6 

Poměrná tlaková ztráta na straně spalin SP % 3,0 

Mnoţství spalin 
SPm

 
kg h

-1
 3 393,2 

 

3.2 NÁVRH TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY 

Pro rekuperátor NETZ byl proveden návrh velikosti teplosměnné plochy 

a základních rozměrů. Postup výpočtu vychází z metody LMTD (Logarithmic Mean 

Temperature Difference) návrhu tepelných výměníků [6],[7]. Jelikoţ však vlastní 

teplosměnná plocha tvoří jen poměrnou část plochy rekuperátoru, jsou pro potřebu 

návrhu teplosměnné plochy poţadované vlastnosti rekuperátoru (tab. 3.1) 

korigovány. Pouţité korekce spočívají:  

 Ve sníţení poţadované relativní tlakové ztráty na 2 % u spalin a 1,2 % na 

straně vzduchu, neboť vlastní teplosměnná plocha se podílí na celkových 

tlakových ztrátách asi 60 % [8]. 

 V navýšení poţadovaného stupně regenerace o 2 %, neboť kriteriální rovnice 

postihují pouze rovnoměrný hmotnostní tok přes všechny teplosměnné plochy, 

zatímco ve skutečnosti se hmotnostní tok liší pro střední a krajní části 

rekuperátoru. 

 

Při návrhu rekuperátoru je dále učiněn předpoklad, ţe obě teplosměnná média se 

chovají jako ideální plyn a jejich fyzikální vlastnosti odpovídají vlastnostem 

suchého vzduchu při daném tlaku a teplotě. 

 

3.2.1 Parametry teplosměnných médií 

Pro korigovanou hodnotu stupně regenerace reg = 92 % je z definičního vztahu 

stupně regenerace (3.1) stanovena poţadovaná výstupní teplota vzduchu a z ní dále 
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určeny hodnoty přenášeného tepelného výkonu, výstupní teploty spalin a fyzikálních 

vlastností teplosměnných médií. Získané hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.2. 

Při shodných tepelných kapacitách platí pro stupeň regenerace  

 100
TT

TT

in,VZin,SP

in,VZout,VZ

reg  [%]  (3.1) 

 

Tab. 3.2 Parametry teplosměnných médií 

Vzduch 

Název Označ. Rozměr Hodnota 

Teplota na výstupu z rekuperačního výměníku TVZ,out °C 605,94 

Dynamická viskozita VZ N∙s∙m
-2

 3,28  10
-5 

Součinitel tepelné vodivosti VZ W∙m
-1

∙K
-1

 4,8123  10
-2 

Měrná tepelná kapacita za konst. tlaku cpVZ J∙kg
-1

∙K
-1

 1 058,474 

Hustota VZ kg∙m
-3

 1,973409 

Prandtlovo číslo PrVZ - 0,721 

Spaliny 

Název Označ. Rozměr Hodnota 

Teplota na výstupu z rekuperačního výměníku TSP,out °C 223,2 

Dynamická viskozita SP N∙s∙m
-2

 3,4256  10
-5 

Součinitel tepelné vodivosti SP W∙m
-1

∙K
-1

 5,0298  10
-2 

Měrná tepelná kapacita za konst. tlaku cpSP J∙kg
-1

∙K
-1

 1 063,297 

Hustota SP kg∙m
-3

 0,52617 

Prandtlovo číslo PrSP - 0,724 

Rekuperátor 

Název Označ. Rozměr Hodnota 

Součinitel tepelné vodivosti plechu PL W∙m
-1

∙K
-1

 25 

Přenášený tepelný výkon Q kW 420,626 

Střední logaritmický teplotní spád TLMTD K 39,572 

 

3.2.2 Varianty teplosměnného povrchu 

Pro rekuperátor spalin NETZ byla zvolena příčně vrásněná teplosměnná plocha 

s úhlem kříţení 75° (obr. 3.1), která se jeví jako nejvýhodnější řešení pro 

rekuperátory spalovacích mikroturbín.  I kdyţ je toto řešení teplosměnné plochy 

velice efektivní, mnoţství dostupných kriteriálních rovnic je malé. Z tohoto důvodu 

bylo při návrhu rekuperátoru NETZ uvaţováno pouze se sinusovým tvarem 

vrásnění, jehoţ poměr „vlnové délky k vnitřní výšce“ (P/Hi) je roven 2,22. 

Pro tento typ vrásnění, byl proveden výpočet základních parametrů teplosměnné 

plochy a to pro 10 různých výšek raţeného reliéfu H, které pokrývají doporučený 

rozsah hydraulických průměrů Deq  1 mm [9], při tloušťce pouţitého materiálu 

 = 0,15 mm. Přehled základních rozměrů všech porovnávaných geometrií 

teplosměnné plochy je uveden v tab. 3.3. 
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Obr. 3.1 Rozměry příčného vrásnění teplosměnného povrchu [10] 

 

Tab. 3.3 Porovnávané geometrie teplosměnné plochy 

Označení 

geometrie 

H Hi P Deq Kompaktnost 

[mm] [mm] [mm] [mm] [m
2
/m

3
] 

A 0,75 0,60 1,332 0,8626 2318,46 

B 0,80 0,65 1,443 0,9345 2140,12 

C 0,85 0,70 1,554 1,0064 1987,25 

D 0,90 0,75 1,665 1,0783 1854,77 

E 0,95 0,80 1,776 1,1502 1738,84 

F 1,00 0,85 1,887 1,2221 1636,56 

G 1,05 0,90 1,998 1,2940 1545,64 

H 1,10 0,95 2,109 1,3658 1464,29 

I 1,15 1,00 2,220 1,4377 1391,08 

J 1,20 1,05 2,331 1,5096 1324,83 

 

3.2.3 Uspořádání teplosměnné plochy  

Pro vybranou koncepci mikroturbíny, bylo zvoleno uspořádání rekuperátoru dle 

obr. 3.2. Rekuperátor je sestaven z několika set desek, které vhodným vzájemným 

pospojováním vytvářejí oddělené prostory spalin a stlačeného vzduchu (obdobně jak 

je tomu u běţných deskových výměníků).  

Vzduch od kompresoru vstupuje do rekuperátoru prostřednictvím otvorů, které 

jsou vytvořeny na okraji desky, a po průchodu mezideskovým prostorem vtéká do 

otvorů na druhém konci desky, jimiţ rekuperátor opouští. Spaliny vstupují přímo do 

mezideskových prostor a po té co jimi projdou, pokračují přímo ven z rekuperátoru. 

Vstupní strany (otvory) vzduchu a spalin jsou voleny tak, aby bylo dosaţeno 

protiproudého uspořádání.  
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Obr. 3.2 Uspořádání rekuperátoru 

 

3.2.4 Velikost teplosměnné plochy pro jednotlivé varianty povrchu 

Potřebná velikost teplosměnné plochy rekuperátoru NETZ je pro všechny 

uvaţované varianty stanovena iteračním výpočtem, jehoţ kroky jsou následující:  

 

1. Volba velikosti Reynoldsova  ReVZ čísla na straně vzduchu 

2. Výpočet rychlosti proudění vzduchu wVZ 

 
eqVZ

VZVZ
WZ

D

Re
w [m s

-1
]  (3.2) 

3. Stanovení rychlosti proudění spalin wSP 

 
SPVZ

VZSP
VZSP

m

m
ww




[m s

-1
]  (3.3) 

4. Určení Reynoldsova čísla na straně spalin ReSP 

 
SP

eqSPSP

SP

Dw
Re [-]    (3.4) 

5. Výpočet Nusseltova čísla Nu a třecího faktoru  f  pro obě strany výměníku na 

základě korelací, uvedených pro danou geometrii profilu v lit.[8]. 

 Re102307,08038,8Nu 1 [-] (3.5) 

 
Re

Re105413,07619,38
f

1

[-] (3.6) 

6. Výpočet součinitele přestupu   tepla pro obě strany 

 
eqD

Nu
[W∙m

-2
∙K

-1
]  (3.7) 

7. Stanovení celkového součinitele prostupu tepla k 

 

PLSPVZ

11

1
k  [W∙m

-2
∙K

-1
]  (3.8) 
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8. Určení potřebné teplosměnné plochy S 

 
LMTDTk

Q
S  [m

2
]  (3.9) 

9. Stanovení objemu rekuperátoru V 

 
tKompaktnos

S
V  [m

3
]  (3.10) 

10. Výpočet volných ploch proudění teplosměnných médií Ac 

 
w

m
Ac


 [m

2
]  (3.11) 

11. Určení počtu přepáţek pp (počet plechů tvořících rekuperátor) 

 
i

volná

SPVZ

H

a

AcAc

pp  [ks]  (3.12) 

12. Stanovení celkové čelní plochy AČELNÍ 

 álnvoSPVZČELNÍ
appAcAcA  [m

2
]  (3.13) 

13. Výpočet délky teplosměnné plochy Lrec 

 
ČELNÍ

rec
A

V
L  [m]  (3.14) 

14. Stanovení tlakových ztrát p 

 2

eq

rec w
D

L
f2p  [Pa]  (3.15) 

15. Stanovení relativních tlakových ztrát  

 100
p

p

in

 [%] (3.16) 

16. Ukončení výpočtu v případě, ţe bylo dosaţeno předepsaných hodnot 

relativních tlakových ztrát. Nebylo-li jich dosaţeno, je výpočet opakován od 

bodu 1. pro jinou zvolenou hodnotu Reynoldsova čísla vzduchu. 

 

Hodnoty součinitele prostupu tepla, potřebné teplosměnné plochy, relativních 

tlakových ztrát, délky matrice rekuperátoru, počtu plechů a hmotnosti matrice
1
 pro 

všechny zkoumané geometrie (tab. 3.3) jsou uvedeny v tab. 3.4.  

Z tabulky vyplývá, ţe s rostoucí výškou vrásnění H klesá hodnota součinitele 

prostupu tepla k, coţ má za následek nárůst poţadované teplosměnné plochy S. 

K potřebnému zvětšení teplosměnné plochy však nedochází zvýšením počtu desek, 

ale jejich prodlouţením (nárůstem Lrec), coţ je umoţněno klesající hodnotou 

                                         
1 Hmotnost matrice rekuperátoru byla stanovena z hmotnosti výchozího materiálu, připadajícího na teplosměnnou 

plochu m = pp·0,5·Lrec· ··7800 [kg] 
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součinitele tření f u matric s větším hydraulickým průměrem Deq (výškou vrásnění 

H).  

 Spotřeba materiálu (hmotnost matrice) narůstá s poklesem kompaktnosti 

geometrie (výškou prolisů H). Na druhou stranu je však zapotřebí pro sestavení 

takového rekuperátoru více desek a tím i vyšší výrobní náklady.  

K dalšímu nárůstu hmotnosti rekuperátoru dojde v závislosti na řešení vstupních a 

výstupních prostor pro jednotlivá média, které je potřeba vytvořit na kaţdé desce. 

Porovnáním hmotností samotných teplosměnných ploch z tab. 3.4 tak není moţné 

vybrat nejvhodnější geometrii profilu vrásnění! 

 

Tab. 3.4 Vlastnosti matrice rekuperátoru pro jednotlivé geometrické varianty  

Označení 

geometrie 
k S VZ SP Lrec pp Hmotnost 

[W∙m
-2

∙K
-1

] [m
2
] [%] [%] [mm] [ks] [kg] 

A 365,26 29,101 0,1435 1,9918 37 940 20,346 

B 345,54 30,761 0,1437 1,9938 43 872 21,935 

C 329,19 32,290 0,1437 1,9927 49 809 23,190 

D 315,52 33,688 0,1437 1,9921 55 751 24,163 

E 302,60 35,127 0,1440 1,9951 62 706 25,607 

F 291,65 36,445 0,1443 1,9984 69 664 26,802 

G 281,92 37,704 0,1440 1,9943 76 627 27,876 

H 272,80 38,964 0,1428 1,9760 83 596 28,939 

I 265,37 40,055 0,1441 1,9940 91 564 30,025 

J 258,28 41,155 0,1444 1,9970 99 537 31,100 

 

 

3.2.5 Deska rekuperátoru 

Jak je z obr. 3.2 zřejmé, je deska rekuperátoru základním stavebním kamenem 

rekuperátoru dané konstrukce. Hlavní částí kaţdé desky je teplosměnná plocha, 

která je doplněna přípojnými otvory a dalšími pomocnými plochami. 

Pro desku rekuperátoru NETZ byla nakonec vybrána příčně vrásněná 

teplosměnná plocha s úhlem kříţení vrásnění 75 °, jejíţ rozměry odpovídají variantě 

F, (tab. 3.3). Důvodem pro výběr této geometrie byla následující 3 kritéria: 

 Hydraulický průměr Deq leţí v rozmezí 1 – 1,5 mm, coţ jsou obvyklé hodnoty 

pro vysoce účinné rekuperátory spalin [5]. 

 Spolu s navrţenými otvory a technologickými přídavky je pro variantu F 

celková šířka desky příjemných 178 mm a váha matrice rekuperátoru do 70 kg. 

Nejedná se sice o váhové minimum 61,7 kg, kterého by bylo dosaţeno pro 

vrásnění s výškou H = 2,25 mm, avšak vyšší hmotnost je vykompenzována 

kompaktnějším provedením rekuperátoru. 

 Mělčí tah a tím předpokládané niţší riziko protrţení. Zároveň je k vytaţení 

desky potřeba menší taţná síla neţ u váhově optimální varianty.  
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Základní parametry navrţené desky jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Tab. 3.5 Základní rozměry desky rekuperátoru NETZ 

Celkový rozměr desky 178 × 500 mm 

Rozměr teplosměnné plochy včetně „výběhů“ 76 × 490 mm 

Počet otvorů 6 + 6 

Rozměr otvorů 14 × 39 mm 

Průtočná plocha otvorů na 1 straně 3023,6 mm2 

Rozměr prolisů kolem otvorů 20 × 45 mm 

Výška desky 1 mm 

 

3.3 OVĚŘENÍ  NÁVRHU  REKUPERÁTORU POMOCÍ CFD 

Cílem numerických simulací je potvrdit či vyvrátit vhodnost návrhu rekuperátoru, 

provedeného klasickým postupem. Za tímto účelem byly vytvořeny dva rozdílné 

modely pro simulaci proudění a přenosu tepla v teplosměnné ploše a proudění 

v prostoru spalin. K simulacím byl pouţit výpočtový kód počítačové dynamiky 

tekutin (CFD) STAR-CD firmy Adapco. 

 

3.3.1 Posouzení návrhu teplosměnné plochy 

Úkolem simulace je otestovat geometrické rozměry zvolené teplosměnné plochy 

z hlediska přenosu tepla a tlakových ztrát. Za tímto účelem byl sestaven model jádra 

rekuperátoru, který zachycuje opakující se části teplosměnné plochy. V modelu je 

prostor proudění stlačeného vzduchu popsán jako celek, zatímco kanál spalin je 

rozdělen na dvě části a „spojen“ pomocí cyklické okrajové podmínky. Mezi spaliny 

a vzduch je „vloţena“ oddělující přepáţka, obr. 3.3. Celá výpočtová doména 

o rozměrech 1,5 x 15 x 70 mm je tvořena přibliţně 1,6 mil. buněk. 

 

 
Obr. 3.3 Model teplosměnné plochy 

Proudění jednotlivých médií doménou je zajištěno pouţitím okrajových podmínek 

INLET na vstupu a PRESSURE na výstupu média z domény. Vlastní oddělení 

jednotlivých proudů je řešeno okrajovou podmínku typu BAFFLE, která má 

předepsaný odpovídající tepelný odpor. 

Jelikoţ není zřejmé, zdali je proudění v rekuperátoru laminární či turbulentní, 

byly provedeny 4 simulace proudění v rekuperátoru spalin pro jmenovitý provozní 

reţim, při kterých bylo pouţito laminární proudění a 3 rozdílné modely turbulence. 

Zvoleny byly modely turbulence k-  Low Reynolds Number a  Gibson Launder 
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standard Reynolds Stress Model, jeţ jsou vhodné pro zaoblené povrchy a přechodná 

proudění [11],[12], a dále pak k-  RNG model coby zástupce klasických modelů, 

slouţící spíše k porovnání dosaţených výsledků. 

 Nastavení výpočtu a okrajových podmínek je uvedeno v tab. 3.6. Hodnoty 

referenčních tlaků byly předepsány v místě tlakové okrajové podmínky (tedy na 

výstupu z výměníku). 

 

Tab. 3.6 Nastavení výpočtu ověření vlastností teplosměnné plochy  

Fyzikální vlastnosti 

 Vzduch Spaliny 

Hustota [kg m
-3

] Ideální f(T) 

Dynamická viskozita [N∙s m
-2

] Sutherland 

Měrná tepelná kapacita Cp [J kg
-1

∙K
-1

] 1 058,47 1 063,3 

Tepelná vodivost  [W m
-1

∙K
-1

] 0,0481 0,0503 

Referenční tlak [Pa] 377 334 106 591 

Okrajové podmínky 

 Vzduch Spaliny 

INLET 

rychlost [m s
-1

] 2,723 19,605 

teplota [K] 454,05 916,05 

hustota [kg m
-3

] 2,89707 0,40564 

BAFFLE tepelný odpor [m
2

K W
-1

] 6 10
-6

 

Nastavení výpočtu 

Řešící algoritmus SIMPLE 

Max. hodnota residuí 1∙10
-5

 

Relaxační faktory 

rychlost 0,35 

tlak 0,3 

TKE, DISS 0,35 

teplota 0,95 

Diferenční 

schéma 

rychlost UPWIND 

TKE, DISS UPWIND 

teplota UPWIND 

hustota CENTRAL DIFF. 

 

Z výsledků simulací (obr. 3.4) byly určeny střední objemové teploty médií na 

výstupu z výměníku, jako hmotnostně váţený průměr teploty v buňkách, 

přiléhajících k okrajové podmínce. Hodnoty tlaků médií na vstupu do výměníku 

byly určeny jako plošně váţený průměr hodnot tlaku v buňce, kde váhovým 

faktorem byla plocha buňky, patřící okrajové podmínce INLET.  Pro takto získané 

výsledky byla stanovena účinnost výměníku dle vztahu (3.1) a relativní tlaková 

ztráta obdobně vztahu (3.16) s tím rozdílem, ţe tlaková ztráta byla spočtena na 

základě výsledků CFD, kdeţto tlak na vstupu do výměníku byl uvaţován skutečný, 

dle tab. 3.1. Získané hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.7.  

Z tabulky je patrné, ţe všechny pouţité přístupy vedou k přibliţně stejným 

výsledkům, neboť maximální rozdíly ve výstupních teplotách, 6,5 °C na straně 
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vzduchu resp. 2,9 °C na straně spalin, jsou menší jak 1,25 % průměrné teploty pro 

danou stranu výměníku. Nebudeme-li brát v úvahu výsledky dosaţené RNG k-  

modelem, neboť ten podle všech předpokladů nadhodnocuje přestup tepla mezi 

médii, dosahuje maximální absolutní rozdíl teplot mezi výsledky pouţitých přístupů 

2,9 °C, coţ se téměř rovná přesnosti měření standardních termočlánků běţných typů 

(cca. 2,2 °C). Provedeme – li obdobné srovnání s vypočtenými hodnotami tlaků, 

jsou dosaţené rozdíly menší jak 0,2 % průměrné hodnoty. 

 

Tab. 3.7 Výsledky CFD simulací a určené parametry výměníku 

 Laminární k-  Low Reynolds RSM k-  RNG 

tVZ,out [°C] 596,159 594,8745 593,2662 599,7744 

tSP,out [°C] 232,8864 232,0009 229,9998 230,5880 

pVZ,in [Pa] 110 258,5 110 242,6 110 448,9 110 454,2 

pSP,in [Pa] 378 529,9 378 525,0 378 558,2 378 592,5 

reg [%] 89,88 89,60 89,26 90,67 

SP [%] 3,44 3,43 3,62 3,62 

VZ [%] 0,32 0,32 0,32 0,33 

 

Na základě vzájemného porovnáním výsledků, získaných z CFD simulací 

laminárního proudění a turbulentního proudění s k-  Low Reynolds modelem a 

Reynolds stress modelem, pak lze udělat následující závěry: 

 Výsledná účinnost výměníku bude pravděpodobně niţší neţ navrhovaných 

92 %, avšak poţadované hodnoty 90 % bude s největší pravděpodobností 

dosaţeno. 

 Výměník bude nejspíše dosahovat vyšších tlakových ztrát, neţ bylo 

poţadováno, leč není moţné určit o kolik a zdali bude moţné dosáhnout 

alespoň celkové relativní tlakové ztráty do 5 %. 
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Obr. 3.4 Rozloţení rychlosti, teploty a tlaku uvnitř vzduchové buňky rekuperátoru 
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3.3.2 Celkové tlakové ztráty na straně spalin 

Pro ověření předpokladu rozdělení tlakových ztrát v rekuperátoru a stanovení 

celkové tlakové ztráty na straně spalin, byl sestaven počítačový model o rozměrech 

82 x 162 x 0,85 mm
1
. Model simuluje proudění spalin mezi dvěma otvory pro vstup 

vzduchu, napříč celým rekuperátorem. Protoţe pro tuto simulaci není důleţité 

detailně sledovat děje uvnitř aktivní části rekuperátoru, je tato část uvnitř modelu 

nahrazena porézním médiem s předepsanou tlakovou ztrátou, obr. 3.5. Toto 

zjednodušení umoţňuje nasimulovat poměrně velkou část rekuperátoru s relativně 

malým počtem buněk (355 032).  

 

 
Obr. 3.5 Model rekuperátoru pro posouzení tlakových ztrát 

Jelikoţ není řešen přestup tepla v modelu a ani ochlazování spalin, je při výpočtu 

uvaţováno laminární proudění plynu o konstantních vlastnostech. Parametry 

pouţitého média a nastavení výpočtu jsou uvedeny v tab. 3.8. 

Výsledkem provedené simulace je rozloţení tlaku a rychlostí uvnitř rekuperátoru. 

Odečtením hodnot tlaku na vstupu a výstupu z rekuperátoru byla stanovena tlaková 

ztráta rekuperátoru, která činí 3 606,5 Pa, coţ představuje relativní tlakovou ztrátu 

3,4 %. Výsledná tlaková je tak o něco větší, neţ poţadovaná 3 %. Na druhou stranu 

je třeba si uvědomit, ţe nebyl modelován odvod tepla spalinám, který způsobuje 

nárůst hustoty proudících spalin a tím i sníţení jejich rychlosti – tlakové ztráty. 

Průběh tlaku v rekuperátoru je znázorněn na obr. 3.6.   

 

Na základě výsledků numerických simulací se dá tedy konstatovat, ţe navrţený 

rekuperátor by měl splnit na něj kladené poţadavky. 

 

 

 

                                         
1 Délka modelu ve směru proudění je menší o 16 mm neţ skutečná deska. Tento rozdíl jde na vrub přídavkům pro 

spojení desek (5 mm z kaţdé strany) a dále pak technologickým přídavkům v přechodu teplosměnné plochy do 

základního plechu (3 mm z kaţdé strany). 
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Tab. 3.8 Parametry simulace celkových tlakových ztrát 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota [kg m
-3

] 0,405375 

Dynamická viskozita [N∙s m
-2

] 4,03647 10
-5

 

Měrná tepelná kapacita cp [J kg
-1

K
-1

] 1093,58 

Tepelná vodivost       [W m
-1

K
-1

] 0,060431 

Referenční tlak [Pa] 100 000 

Parametry porézního média 

Směr osy   

x – kolmo na proud 150 0 

y – směr proudění 110,1 0 

z  80 0 

Okrajové podmínky 

Vstup 
rychlost [m s

-1
] 16,62 

hustota [kg m
-3

] 0,405375 

Nastavení výpočtu 

Řešící algoritmus SIMPLE 

Maximální hodnota residuí 0,001 

Relaxační faktor 
rychlost 0,7 

tlak 0,3 

Diferenční schéma rychlost UPWIND 

 

 

 

 
Obr. 3.6 Rozloţení tlaku uvnitř rekuperátoru 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

Ověření vlastností navrţených teplosměnných ploch bylo provedeno ve dvou 

nezávislých etapách. V první etapě byly měřeny vlastnosti teplosměnné plochy 

v laboratorních podmínkách na zkušebním modulu matrice rekuperátoru, který byl 

sestaven z 10-ti desek. Druhou etapou bylo ověření vlastností rekuperátoru za 

reálných podmínek na zkušebně Divize letecké techniky, PBS Velká Bíteš, a.s. 

 

4.1 LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Laboratorní ověření vlastností navrţené teplosměnné plochy rekuperátoru spalin 

probíhalo v laboratořích Odboru termomechaniky a techniky prostředí, EÚ FSI VUT 

v Brně. Pro potřeby měření byla navrţena a sestavena měřící trať tepelných 

výměníků vzduch vzduch s počítačovým sběrem dat (obr. 4.1), do které byl 

zabudován zkušební modul s parametry, uvedenými v tab. 4.1. 

 
Obr. 4.1 Schéma měřicí trati 

 

Tab. 4.1 Vlastnosti měřeného modulu rekuperátoru spalin 

Počet desek 10 ks 

Hydraulický průměr Deq 1,115 mm 

Kompaktnost 1792,9 m
2
/m

3
 

Tloušťka plechu tl. 0,15 mm 

Volná plocha proudění Ac – teplá strana 1715 mm
2
 

Volná plocha proudění Ac – studená strana 1372 mm
2
 

Délka aktivní části Lrec 76 mm 

Teplosměnná plocha – aktivní část  S 0,454 m
2
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4.1.1 Metodika měření 

Při laboratorních měřeních na zkušebním modulu byla zjišťována účinnost 

rekuperátoru a izotermická tlaková ztráta na straně spalin pro různé hodnoty 

Reynoldsových čísel. Pro kaţdou ze zkoumaných vlastností byla provedena série   

5-ti sad měření, kde kaţdá sada obsahovala měření stanovené veličiny pro různé 

hodnoty průtoků (Reynoldsových čísel). Vlastní postup měření a počet zkoumaných 

průtoků se lišil podle toho, zdali se jednalo o měření účinnosti či tlakových ztrát. 

 

Měření účinnosti 

V tomto případě obsahovala jedna měřící sada 5 měření pro různá Reynoldsova 

čísla, kdy zvolená hodnota Re byla stejná pro teplou i studenou stranu výměníku. 

Postupně byly nastavovány v obou větvích průtoky, odpovídající Re 200, 250, 300, 

350 a 400. Vzduch na studené straně byl odebírán přímo z prostor laboratoře a jeho 

teplota nebyla nijak upravována, pouze průchodem přes motory zdrojových jednotek 

docházelo k jeho mírnému ohřevu. Teplota vzduchu teplé strany byla udrţována na 

100 °C, pomocí elektrického ohřívače. 

Z naměřených hodnot byly vypočteny střední hodnoty měřených veličin a jejich 

směrodatné odchylky, které slouţily ke stanovení:  

 Vstupní a výstupní teploty, na základě měření teploty ve vstupním/výstupním 

potrubí pomocí 3 termočlánků, jejichţ umístění reprezentuje střed stejně 

velkých ploch 

 3

TTT
T 3tc2tc1tc  [K]  (4.1) 

 Střední teploty média  

 2

TT
T OUTIN

B  [K] (4.2)  

 

 Středního logaritmického teplotního spádu  

 2

1

21

OUT,cIN,h

IN,cOUT,h

OUT,cIN,hIN,cOUT,h

LMTD

T

T
ln

TT

TT

TT
ln

)TT()TT(
T  [K]  (4.3) 

 Tlaku u anemometru – součtem barometrického tlaku v laboratoři a tlakové 

diference mezi prostorem laboratoře a potrubím 

 wbw ppp  [Pa] (4.4) 

 Hustoty, pomocí stavové rovnice 

 Tr

p
 [kg∙m

-3
]  (4.5) 

 Hmotnostního toku 

 wSm P
  [kg∙s

-1
] (4.6)  
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 Dynamické viskozity, dle Sutherlandovy formule ve tvaru [13] 

 

2

3

0

0
0

T

T

ST

ST
 [kg∙m

-1
∙s

-1
]  (4.7) 

kde:  0 = 17,16∙10
-6 

 kg∙m
-1

∙s
-1

 

T0 = 273,15 K 

S = 110,4 K 

 Reynoldsova čísla 

 Ac

Dm
Re

eq


 [-] (4.8) 

 Měrné tepelné kapacity [14] 

 

7j

0j

j

jp
1000

T
ac  [kJ∙kg

-1
∙K

-1
] ( 4.9) 

kde  
a0 a1 a2 a3 

1,0161637 -0,0556031 -0,4139366 2,3758503 

a4 a5 a6 a7 

-3,3910918 2,2396792 -0,7217598 0,0920000 

 

 Součinitele tepelné vodivosti média [15] 

 
4428311 109333,3T100184.1T108574,4T105207,1  

[W∙m
-1

∙K
-1

]  (4.10) 

 Účinnosti výměníku, dle vztahu (3.1) 

 Přenášeného tepelného výkonu pro kaţdou stranu výměníku 

 
)TT(cmQ INOUTp  [W] (4.11) 

 Průměrného přeneseného tepelného výkonu 

 2

QQ
Q hc  [W]  (4.12) 

 Součinitel prostupu tepla 

 LMTDTS

Q
k  [W∙m

-2
∙K

-1
] (4.13) 

 Součinitele přestupu tepla
1
  

 PL

tl

k

1

2
 [W∙m

-2
∙K

-1
]  (4.14) 

  

                                         
1 Součinitel tepelné vodivosti plechu PL byl při vyhodnocování výsledků měření volen na základě materiálového listu 

PL = 16,3 W∙m-1∙K-1 
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 Nusseltova čísla 

 

eqD
Nu  [-] (4.15) 

 

Stanovení tlakových ztrát 

Při určování tlakových ztrát modulu rekuperátoru obsahovala jedna sada 

8 měření, při kterých byly stanoveny tlakové ztráty rekuperátoru pro hodnoty 

Reynoldsových čísel 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.  

Měření tlakových ztrát bylo prováděno pro izotermické podmínky, čehoţ bylo 

dosaţeno nasáváním okolního vzduchu přes prostor spalin (spalinové buňky), 

zkoumaného modulu rekuperátoru. Ze středních hodnot naměřených veličin byla pro 

střední teplotu média, dle rovnice (4.2), stanovena hodnota Reynoldsova čísla, 

pomocí vztahu (4.8), a Fanningova třecího faktoru f. 

 

 

2
rec

eq
2

2

eq

rec mL2

pDAc

2

w

D

L
4

p
f


 [-]  (4.16) 

 

4.1.2 Výsledky měření  

Vyhodnocení měření bylo provedeno pro kaţdou sadu měření zvlášť a to včetně 

nejistot měření. Průměrné hodnoty z provedeného vyhodnocení všech sad měření 

jsou uvedeny v tab. 4.2 a tab. 4.3. Z tabulek je zřejmé ţe zkoumaný modul 

výměníku dosahuje poţadované účinnosti 92 % přibliţně pro Reynoldsova čísla 250 

a vyšší. 

 

Tab. 4.2 Průměrné hodnoty měřených veličin – stanovení účinnosti rekuperátoru 

Měřeno 

Re 

Re Q p reg f Nu 

[-] [W] [Pa] [%] [-] [W∙m
-2

∙K
-1

] [-] 

200 201,39 316,40 835,08 89,87 0,4616 101,74 3,91 

250 252,35 391,83 1313,33 92,11 0,4579 151,27 5,80 

300 302,75 466,91 2061,09 95,66 0,4886 258,66 9,88 

350 353,38 554,88 3164,77 98,03 0,5415 433,59 16,52 

400 402,05 629,21 4042,79 98,49 0,5282 534,19 20,34 
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Tab. 4.3 Průměrné hodnoty měřených veličin – stanovení součinitele tření 

Měřeno 

Re 

Re p f f∙Re 

[-] [Pa] [-] [-] 

150 153,33 552,11 0,7385 113,26 

200 202,62 892,76 0,6833 138,45 

250 253,17 1230,44 0,6018 152,36 

300 303,80 1593,14 0,5393 163,85 

350 354,54 2105,45 0,5207 184,60 

400 405,38 2792,58 0,5244 212,59 

450 456,00 3624,31 0,5330 243,05 

500 506,68 4537,17 0,5350 271,10 

 

Z naměřených dat byly dále sestrojeny funkční závislosti Nusseltova čísla Nu na 

Reynoldsově čísle Re a dále pak součinu Fanningova třecího faktoru f a 

Reynoldsova čísla Re na Reynoldsově čísle, které mohou být vyuţity při novém 

návrhu rekuperátoru spalin.  

Při sestavování těchto závislostí byly pouţity naměřené hodnoty, které byly 

pomocí regresní analýzy proloţeny vhodným polynomem 2. řádu. Pro něj bylo 

určeno pásmo spolehlivosti funkčních hodnot s pravděpodobností 95 % (v obrázcích 

ohraničeno modrými křivkami), která reprezentuje rozšířenou nejistotu vytvořené 

funkční závislosti [16]. Pokud to bylo moţné, byly pro jednotlivé regresní polynomy 

určeny také celkové rozšířené nejistoty, které doplňují „chybu“ proloţení o nejistoty 

naměřených hodnot (na obrázcích znázorněny hnědou barvou). Vzájemné 

souvislosti mezi naměřenými body a proloţenými polynomy jsou patrny z obr. 4.2 

aţ obr. 4.4. 

Na obr. 4.2 je zobrazena závislost Nusseltova čísla na Reynoldsově čísle, přičemţ 

naměřenými body je proloţena funkční závislost o rovnici: 

 

 
2-4-2 Re101,96364Re103,0427-1,59561Nu  [-] (4.17) 

 

Tato rovnice má index determinace r
2
 = 0,94 a pásmo 95% spolehlivosti 

individuálních hodnot v průměrné
1
 šíři  3,5 (Nusseltovo číslo je bezrozměrné). 

Připočtou-li se ke spolehlivosti proloţení nejistoty měření, ze kterých proloţení 

vzešlo, činí celková relativní rozšířená nejistota v průměru
2
 93,5 % pro Re 200, aţ 

23,51 % pro Re 400. 

Jak je z obr. 4.2 patrné, má na celkové nejistotě největší podíl proloţení 

naměřených hodnot zvoleným mnohočlenem. Uţití polynomu vyššího řádu však 

přesnost proloţení výrazně nezvyšuje, neboť i on by se musel vypořádat se značným 

rozptylem naměřených hodnot pro Re  350.  

                                         
1 Průměrná hodnota je stanovena zprůměrováním individuálně spočtených hodnot pásu 95% spolehlivosti pro všechna 

měření. 
2 Průměrná hodnota z individuálně stanovených hodnot pro měření při daném Re. 
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  Jelikoţ jsou moderní rekuperátory spalin navrhovány v oblasti kolem Re  250 

(zejména kvůli poţadovaným tlakovým ztrátám) a regresní polynom dle (4.17) 

dosahuje v tomto pásmu značných nejistot, byla pro rozsah Re = 200 – 300 

sestrojena zvláštní funkční závislost s rovnicí: 

 

 
2-4 Re104,26793Re0,15618-18,04863Nu  [-] (4.18) 

 

Takto „zpřesněná“ kriteriální rovnice má index determinace r
2
 = 0,957, coţ není o 

mnoho lepší neţ původní rovnice (4.17), avšak pásmo 95% spolehlivosti 

individuálních hodnot je přibliţně poloviční (průměrná šířka pásma je  1,43). Tomu 

také odpovídá niţší celková relativní nejistota, která se pro daný rozsah 

Reynoldsových čísel pohybuje v rozmezí 37,65 % - 15,67 %. Přesto i v tomto 

případě tvoří nejistota proloţení dominantní část v celkové nejistotě, viz obr. 4.3. 

Na posledním obrázku (obr. 4.4) je znázorněn průběh regresní křivky a 

naměřených bodů pro součin f·Re v závislosti na Reynoldsově čísle. Vytvořená 

funkční závislost lze popsat rovnicí: 

 

 
2-4-2 Re105,37308Re107,6367194,22023Ref  [-]  (4.19) 

 

Tento regresní polynom dosahuje indexu determinace r
2
 = 0,992, při průměrné 

šířce pásma 95% spolehlivosti  9,93. Na rozdíl od předchozích rovnic není 

proloţení hlavním zdrojem nejistot, obr. 4.4. I přesto je průměrná celková relativní 

nejistota stanovení součinu f·Re pomocí rovnice (4.19) značně vysoká a to zejména 

pro nízká Reynoldsova čísla, coţ však nelze změnit výběrem vhodnějšího intervalu, 

jak tomu bylo v případě inţenýrského kritéria pro stanovení Nusseltova čísla. 

Hodnoty na obr. 4.2 a obr. 4.4 jsou navíc doplněny o průběh kriteriálních rovnic 

dle vztahů (3.5) a (3.6), které byly pouţity k návrhu rekuperátoru NETZ. 
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4.2 MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ PROTOTYPU REKUPERÁTORU 

Na základě provedeného návrhu desky rekuperátoru, byla ve spolupráci s firmou 

Precision Tubes s.r.o sestavena matrice prototypového výměníku, kterou tvořilo 

500 ks desek (5 modulů po 100 deskách). Tato matrice byla vevařena do pláště 

navrţeného a vyrobeného v PBS Velká Bíteš, a.s., čímţ došlo k vytvoření prototypu 

rekuperátoru spalin. 

Tento byl následně spojen s mikroturbínovou jednotkou NETZ a instalován na 

zkušebně Divize letecké techniky PBS Velká Bíteš, kde proběhlo ověření jeho 

vlastností ve dvou ustálených provozních reţimech při provozních otáčkách 

n = 56.000 min
-1

. Prvním provozním reţimem byl volnoběh stroje, kdy nedocházelo 

k dodávce elektrické energie z generátoru NETZ, zatímco u druhého provozního 

reţimu generátor poskytoval el. výkon 7 kW.  

V obou případech byly měřeny hodnoty teplot na vstupu a výstupu z výměníku 

(vţdy ve dvou bodech) a velikosti celkových tlaků na jednotlivých stranách 

výměníku. Mimo tyto hodnoty, potřebné pro ověření parametrů výměníku, bylo 

měřeno mnoţství nasávaného vzduchu, dodávaného zemního plynu a otáčky stroje. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.4.  

 

Tab. 4.4 Naměřené a vypočtené parametry rekuperátoru [17] 

 

Ze získaných hodnot je zřejmé, ţe prototypový rekuperátor nedosahuje 

poţadované účinnosti, coţ je s největší pravděpodobností způsobeno netěsností 

prototypové matrice, o které svědčí i velice nízké relativní tlakové ztráty a zejména 

pak vysoká teplota spalin na vstupu do výměníku, která by pro volnoběţný reţim 

měla být kolem 350 °C, kdeţto při měření dosahovala hodnot kolem 650 °C[17].  

Název Provozní bod 1 Provozní bod 2 

Teplota vzduchu na vstupu do výměníku [°C] 
190 190 

189 189 

Teplota vzduchu na výstupu z výměníku [°C] 
423 439 

429 446 

Teplota spalin na vstupu do výměníku [°C] 
635 668 

666 698 

Teplota spalin na výstupu z výměníku [°C] 
336 347 

371 382 

Celkový tlak vzduchu na vstupu do výměníku [kPa] 322,3 324,6 

Celkový tlak vzduchu na výstupu z výměníku [kPa] 305,3 307,3 

Celkový tlak spalin na vstupu do výměníku [kPa] 96,7 96,8 

Celkový tlak spalin na výstupu z výměníku [kPa] 96,1 96,1 

Průtok vzduchu kompresorem mikroturbíny [kg∙h
-1

] 3 734 3 729 

Mnoţství paliva (zemního plynu) [kg∙h
-1

] 30,5 31,7 

Účinnost rekuperátoru reg [%] 51,27 51,20 

Relativní tlakové ztráty – vzduch VZ [%] 5,29 5,33 

Relativní tlakové ztráty – spaliny  SP [%] 0,67 0,66 
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5  ZÁVĚR 

Dizertační práce se věnuje návrhu, výrobě a ověření vlastností rekuperátoru spalin 

Nízkoemisního turbínového zdroje (NETZ), který je klíčovou komponentou pro 

zvýšení účinnosti spalovací mikroturbíny, vyuţívané ke kombinované výrobě tepla 

a elektřiny.  

Základem k řešení této rozsáhlé problematiky bylo vypracování literární rešerše, 

která se zabývala současnými konstrukcemi rekuperátorů spalin, pouţívanými 

materiály a vlivem parametrů rekuperátoru na účinnost mikroturbíny. 

Z provedené literární rešerše vyplynulo, ţe optimální teplosměnnou plochou 

rekuperátorů spalovacích mikroturbín  je příčně vrásněný profil s úhlem kříţení 75 °, 

pro který však téměř neexistují dostupná experimentální data. Pro vlastní návrh 

teplosměnné plochy tak musela být pouţita extrapolovaná data, která zveřejnil ve 

svých pracích E. Utriainen.  

Výchozím krokem ke konečné podobě desky bylo provedení 10-ti návrhů 

geometrií teplosměnné plochy, které se vzájemně lišily výškou vrásnění 

(hydraulickým průměrem). Pro kaţdou z těchto variant byl realizován výpočet 

potřebné délky teplosměnné plochy a počtu desek. Výsledná podoba desky byla 

stanovena porovnáním jednotlivých variant, kde hlavními hledisky byly hmotnost 

rekuperátoru (cena), provozní spolehlivost (moţnost zanášení) a rizika spojená 

s výrobou. Nejlépe z této konfrontace vyšla deska s výškou vrásnění 1 mm, která má 

s šesti vstupními a šesti výstupními oválnými otvory celkové rozměry 

500 × 172 mm. 

Dalším krokem návrhu bylo ověření parametrů zvolené varianty pomocí 

počítačového modelování dynamiky tekutin, s vyuţitím komerčního CFD kódu 

STAR-CD firmy Adapco. Celkem byly provedeny dvě simulace. První za účelem 

stanovení tepelného výkonu teplosměnné plochy, druhá pak pro posouzení 

tlakových ztrát spalin při průtoku rekuperátorem. Z obdrţených výsledků vyplynulo, 

ţe provedený návrh teplosměnné plochy dosahuje poţadované účinnosti 90 %, 

avšak tlakové ztráty na straně spalin pravděpodobně přesáhnou předepsanou 3% 

hranici. Celkové relativní tlakové ztráty by se však měly udrţet pod 5 %.  

Jelikoţ výsledky simulací vhodnost návrhu nevyvrátily, bylo ve spolupráci 

s průmyslovými partnery (PBS Velká Bíteš a.s. a Precision Tubes s.r.o) přistoupeno 

k výrobě rekuperátoru a experimentálnímu ověření jeho vlastností, kdy kromě 

měření na celém rekuperátoru byla pro potřeby dalších návrhů provedena 

i laboratorní měření části teplosměnné plochy (10 desek). Prováděná měření 

probíhala častečně v laboratořích Odboru termomechaniky a techniky prostředí EÚ 

FSI VUT v Brně (10 desek) a částečně na zkušebně Divize letecké techniky PBS 

Velká Bíteš.  

Z výsledků provedených měření vyplynulo, ţe navrţený rekuperátor je schopen 

dosáhnout ţádané 90% účinnosti, avšak při daleko vyšších tlakových ztrátách, neţ 

byly poţadovány. Měření na prototypu rekuperátoru spalin dále odhalilo slabiny 

zvoleného konstrukčního řešení, kdy vlivem velkého počtu vstupních (výstupních) 

otvorů významně roste riziko vzniku netěsností.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with the high efficiency gas turbine recuperator design and its 

production methods.  

First part of the work presents an analysis of basic constructions and materials 

used for present recuperators. The requirements on the recuperator for a low 

emission gas turbine power source are then specified and the recuperator is designed 

according to the available literature sources. The quality of the heat transfer surface 

is examined by CFD modeling using the commercial CFD code Star-CD. 

The second part deals with the recuperator manufacturing and experimental 

validation of the designed recuperator performance. This section describes ways to 

build the recuperator matrix, technologies available to assemble the recuperator and 

methodology of measurements. Experimental results are presented including a 

discussion of the uncertainties of determining individual variables. Finally the 

engineering equations are found based on the experimental data obtained, that can 

be employed to design the recuperator. 
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