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ABSTRAKT 

Cílem této práce je zpřesnění návrhu tepelného výměníku. Vychází se z předpokladu, že rozdělením 

trubkového svazku tepelného výměníku na větší počet dílů podle přenášeného tepelného výkonu lze 

dosáhnout přesnějších hodnot. 

První část práce je věnována rozdělení tepelných výměníků podle různých kritérií a stručnému 

popisu většiny z nich. Popisuje, jaké jsou jejich funkce a jaké jsou na ně kladeny nároky. 

Dále se podrobněji věnuje popisu trubkového tepelného výměníku, konkrétně typu plášťového, 

protože ten je pro tuto práci stěžejní. 

Pro výzkum vlivu přesnosti výpočtu je zvolen referenční tepelný výměník, na kterém probíhá 

studie. U referenčního tepelného výměníku jsou popsány jeho hlavní charakteristiky (přenášený 

tepelný výkon, teplonosná média, jejich teploty na vstupech a výstupech) a jeho konstrukce 

(geometrie tepelného výměníku, počet trubek, geometrie trubek). Práce se dále zabývá vlivem 

přesnosti výpočtu tepelného výměníku na jeho parametry. 

V další části je proveden základní výpočet délky trubkového svazku a tlakových ztrát navrhovaného 

tepelného výměníku. Jsou zde shromážděny teoretické podklady pro výpočet pomocí dělení jeho 

trubkového svazku. Konkrétní výpočty jsou provedeny tak, že trubkový svazek tepelného výměníku 

je rozdělen na volitelný počet dílů podle přenášeného tepelného výkonu. V každé části se provede 

výpočet délky daného dílu trubkového svazku. Jednotlivé délky se nakonec sečtou a dohromady dají 

délku celého trubkového svazku. Na konci této části jsou vypočítány tlakové ztráty v tepelném 

výměníku podobným způsobem jako u výpočtu celkové délky jeho trubkového svazku. 

V závěru práce jsou popsány a zdůvodněny výsledky výpočtů. Je zkoumán rozdíl výsledků mezi 

referenčním a navrženým tepelným výměníkem. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: tepelný výměník; trubkový svazek; sodík; oxid uhličitý; počet dělení 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to make the design of the heat exchanger more accurate. It is assumed that 

the division of the tube bundle of the heat exchanger to a plurality of parts by the transferred thermal 

output can achieve more accurate values. 

The first part of this thesis is dedicated to the sorting of the heat exchangers according to different 

criteria, and a brief description of most of them. It describes what are their functions and what are 

the demands placed on them. 

Next, there is given a detailed description of the tubular heat exchanger, specifically the mantle one 

because it is fundamental for this thesis. 

To investigate the influence of calculation accuracy, there is selected a reference heat exchanger, 

which processes the study. There are described the main characteristics for the reference heat 

exchanger (transferred thermal output, heat transfer fluids, their temperature on inputs and outputs) 

and its construction (geometry of the heat exchanger, number of tubes, tube geometry). The thesis 

also discusses the influence of calculation accuracy of the heat exchanger at its parameters. 

In the next part, there is made a basic calculation of the tube bundle length and the pressure losses of 

the proposed heat exchanger. Here are assembled the theoretical basis for the calculation by 

dividing the tube bundle. Specific calculations are performed so that the tube bundle of the heat 

exchanger is divided into a selectable number of parts by the transferred thermal output. In each 

section, there is performed a calculation of the length of the specific tube bundle part. Individual 

lengths are added up and finally put together the entire tube bundle length. At the end of this 

section, there are calculated the pressure losses in the heat exchanger in a similar manner as for the 

calculating the total length of the tube bundle. 

In conclusion of this thesis there are described and clarified the results of the calculations. It 

examines the difference between the results of the reference and the proposed heat exchanger. 

 

 

 

KEY WORDS: heat exchanger; tube bundle; sodium; carbon dioxide; number of divisions  
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka  Význam       Jednotka 

CO2   oxid uhličitý 

Na   sodík 

RR   rovnice regrese 

TV   tepelný výměník 

 

𝛼   součinitel přestupu tepla     W/m
2
/K 

𝛼𝐶𝑂2
   součinitel přestupu tepla oxidu uhličitého   W/m

2
/K 

𝛼𝑁𝑎   součinitel přestupu tepla sodíku    W/m
2
/K 

𝛥𝑝   tlakové ztráty       Pa 

𝛥𝑝𝐶𝑂2
   tlakové ztráty v trubkách     Pa 

𝛥𝑝𝑁𝑎   tlakové ztráty v mezitrubkovém prostoru   Pa 

𝛥𝑇𝑚   logaritmický teplotní spád     K 

𝜅   střední drsnost stěn      m 

𝛬   součinitel tření      - 

𝛬𝐶𝑂2
   součinitel tření pro trubky     - 

𝛬𝑁𝑎   součinitel tření pro mezitrubkový prostor   - 

𝜆   tepelná vodivost      W/m/K 

𝜆𝐶𝑂2
   tepelná vodivost oxidu uhličitého    W/m/K 

𝜆𝑁𝑎   tepelná vodivost sodíku     W/m/K 

𝜆𝑡𝑟   tepelná vodivost trubky     W/m/K 

𝜈   kinematická viskozita      m
2
/s 

𝜈𝐶𝑂2
   kinematická viskozita oxidu uhličitého   m

2
/s 

𝜈𝑁𝑎   kinematická viskozita sodíku     m
2
/s 

π   Ludolfovo číslo      - 

𝜌   hustota        kg/m
3
 

𝜌𝐶𝑂2
   hustota oxidu uhličitého     kg/m

3
 

𝜌𝑁𝑎   hustota sodíku       kg/m
3
 

𝜙   tepelný výkon       W 

 

𝐴   průtoková plocha      m
2
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𝐴𝐶𝑂2
   průtoková plocha trubkového svazku   m

2
 

𝐴𝑁𝑎   průtoková plocha mezitrubkového prostoru   m
2
 

𝐴𝑡𝑒𝑝   teplosměnná plocha      m
2
 

𝑐   rychlost proudění      m/s 

𝑐𝐶𝑂2
   rychlost proudění oxidu uhličitého    m/s 

𝑐𝑁𝑎   rychlost proudění sodíku     m/s 

𝐷1   vnitřní průměr pláště      m 

𝑑1   vnitřní průměr teplosměnné trubky    m 

𝑑2   vnější průměr teplosměnné trubky    m 

𝑑𝑠   střední průměr teplosměnné trubky    m 

𝑖   měrná entalpie      J/kg 

𝑖1   měrná entalpie na vstupu     J/kg 

𝑖2   měrná entalpie na výstupu     J/kg 

𝑖𝐶𝑂2
   měrná entalpie oxidu uhličitého    J/kg 

𝑖𝑁𝑎   měrná entalpie sodíku      J/kg 

𝑘   součinitel průchodu tepla     W/m
2
/K 

𝐿   charakteristický rozměr     m 

𝐿𝐶𝑂2
   charakteristický rozměr teplosměnné trubky   m 

𝐿𝑁𝑎   charakteristický rozměr mezitrubkového prostoru  m 

𝑙   délka trubkového svazku tepelného výměníku  m 

𝑁𝑢   Nusseltovo číslo      - 

𝑁𝑢𝐶𝑂2
   Nusseltovo číslo oxidu uhličitého    - 

𝑁𝑎𝑁𝑎   Nusseltovo číslo sodíku     - 

𝑛   počet teplosměnných trubek     - 

𝑂   smáčený obvod       m 

𝑂𝐶𝑂2
   smáčený obvod trubkového svazku    m 

𝑂𝑁𝑎   smáčený obvod mezitrubkového prostoru   m 

𝑃𝑟   Prandtlovo číslo      - 

𝑃𝑟𝐶𝑂2
   Prandtlovo číslo oxidu uhličitého    - 

𝑃𝑟𝑁𝑎   Prandtlovo číslo sodíku     - 

p   počet řádků matice      - 

𝑄𝑚   hmotnostní průtok      kg/s 

𝑄𝑚𝐶𝑂2
   hmotnostní průtok oxidu uhličitého    kg/s 
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𝑄𝑚𝑁𝑎
   hmotnostní průtok sodíku     kg/s 

q   počet sloupců matice      - 

𝑅𝑒   Reynoldsovo číslo      - 

𝑅𝑒𝐶𝑂2
   Reynoldsovo číslo oxidu uhličitého    - 

𝑅𝑒𝑁𝑎   Reynoldsovo číslo sodíku     - 

𝑇1𝐶𝑂2
   teplota oxidu uhličitého na vstupu    °C 

𝑇1𝑁𝑎
   teplota sodíku na vstupu     °C 

𝑇2𝐶𝑂2
   teplota oxidu uhličitého na výstupu    °C 

𝑇2𝑁𝑎
   teplota sodíku na výstupu     °C 

𝑇𝑚𝑣1𝐶𝑂2
  teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého na vstupu  °C 

𝑇𝑚𝑣1𝑁𝑎
   teplota mezní vrstvy sodíku na vstupu   °C 

𝑇𝑚𝑣2𝐶𝑂2
  teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého na výstupu  °C 

𝑇𝑚𝑣2𝑁𝑎
   teplota mezní vrstvy sodíku na výstupu   °C 

𝑇𝑚𝑣𝐶𝑂2
   teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého   °C 

𝑇𝑚𝑣𝑁𝑎
   teplota mezní vrstvy sodíku     °C 

𝑇𝑠𝐶𝑂2
   střední teplota oxidu uhličitého    °C 

𝑇𝑠𝑁𝑎
   střední teplota sodíku      °C 

𝑇𝑡𝑟   střední teplota trubky      °C 

𝑇𝑡𝑟1
   teplota trubky na vstupu     °C 

𝑇𝑡𝑟2
   teplota trubky na výstupu     °C 

x   počet dílů tepelného výměníku    - 
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1 ÚVOD 

Lidé potřebují k životu elektřinu. Výroba elektřiny probíhá v elektrárnách, jejichž důležitou 

součástí jsou tepelné výměníky. Tepelné výměníky se vyrábějí v mnoha podobách, s různými 

funkcemi a možnostmi využití. 

Kromě použití v elektrárnách (parogenerátory, regenerátory…) se používají například ve velkých 

průmyslových provozech (chlazení motorů a jiných zařízení produkujících teplo, kotle, pece ap.), 

v potravinářství (lednice, mrazáky, trouby aj.) a nakonec také v domácnostech (radiátory, 

klimatizace, ohřívače vody atd.). 

V energetice jsou na tepelné výměníky kladeny vysoké nároky – musí odolávat vysokým teplotám 

a tlakům, mít přesné parametry teplonosných médií na vstupu a na výstupu, být těsné, mít co 

nejvyšší účinnost. 

V modelových situacích se tepelné výměníky počítají dle parametrů teplonosných médií určených 

dle průměrných teplot. Tento postup je však značně zjednodušený, tudíž může být nepřesný. V této 

práci je navrhnut přesnější výpočet, který pomáhá přiblížit se přesnějším hodnotám pro výpočet a 

konstrukci tepelného výměníku. 
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2 DĚLENÍ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ 

Tato kapitola se zabývá hlavním dělením tepelných výměníků podle jejich pracovního pochodu, 

druhu a směru proudění teplonosných médií nebo účelu použití. Zvláštní důraz je kladen na 

rozdělení podle konstrukce. 

2.1 Podle pracovního pochodu 

2.1.1 Rekuperační 

V rekuperačním tepelném výměníku proudí tekutiny dvěma nebo více oddělenými prostory, které 

jsou odděleny jednou nebo více stěnami z kovového materiálu. Kovy mají dobrou tepelnou 

vodivost, tudíž se skvěle hodí pro výměnu tepla. 

U rekuperačních výměníků je nejprve teplo prouděním předáváno z teplejší látky do stěny 

oddělující látky, mezi kterými probíhá výměna, poté vedením prostoupí samotnou stěnou až na její 

okraj a nakonec je znovu prouděním předáváno chladnější látce, jak je popsáno v [2]. 

Rekuperačními výměníky jsou například chladiče, ekonomizéry, povrchové kondenzátory nebo 

přihříváky a přehříváky [1]. 

2.1.2 Regenerační 

V regeneračním tepelném výměníku proudí teplejší i chladnější tekutina tímtéž prostorem, ale ne 

současně. To znamená, že tekutiny se spolu nemísí. Nejprve je do prostoru vpuštěna teplejší 

tekutina, která předá část svého tepla hmotě tvořící vnitřní stěny tepelného výměníku, s níž je ve 

styku. Tato hmota přijaté teplo akumuluje. Teplejší tekutina je poté vypuštěna a do prostoru je 

vpuštěna chladnější tekutina. Hmota předává akumulované teplo chladnější tekutina. Tento cyklus 

se může neustále opakovat. 

Na tomto principu fungují například vzduchové ohříváky u vysokých pecí nebo ohříváky 

spalovacího vzduchu pro parní kotle [1]. 

Regenerační tepelný výměník má velkou nevýhodu v tom, že použité tekutiny se mohou vzájemně 

kontaminovat zbytky, které po vypuštění z tepelného výměníku zůstávají ve výměnném prostoru. 

2.1.3 Směšovací 

Ve směšovacím tepelném výměníku se teplejší tekutina mísí s chladnější a teplo se zde předává 

přímým stykem. Nedochází zde pouze ke sdílení tepla, nýbrž také hmoty. 

Nejznámějšími směšovacími výměníky jsou chladicí věže [1]. 

2.1.4 Kontaktní 

Obě tekutiny se stejně jako ve směšovacím tepelném výměníku smíchají dohromady, ale poté, co 

teplejší tekutina předá část svého tepla té chladnější, jsou obě tekutiny od sebe zase odděleny. 

Součet povrchů pevných částic udává velikost teplosměnné plochy [9]. 
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2.2 Podle konstrukce 

2.2.1 Trubkové – plášťové 

Jsou to nejuniverzálnější tepelné výměníky. Dají se použít pro rozličná teplonosná média. 

Pokrývají velké rozpětí kompaktností. Používají se v provozech, kde je požadavek na vysokou 

citlivost ohřevu nebo chlazení tekutin. To znamená, že tekutiny po tepelné výměně mají přesně 

určenou teplotu. Nabízejí velkou flexibilitu a jsou snadno čistitelné. 

Plášťové tepelné výměníky jsou konstruovány tak, že uvnitř široké trubky nazývané plášť jsou 

rovnoměrně rozmístěny užší trubky nazývané teplosměnné trubky. Prostor uvnitř trubek se nazývá 

trubkový prostor a prostor, ve kterém se nacházejí teplosměnné trubky, se nazývá mezitrubkový 

prostor. 

Existuje velké množství osvědčených konstrukcí plášťových tepelných výměníků, z nichž tři jsou 

uvedeny níže. Každý typ má své výhody i nevýhody. Tyto jsou popsány pod obrázky jednotlivých 

konstrukcí. 

U trubky Pevná hlava Plovoucí hlava 

 

   Obrázek 1: U trubky [4] 

 

  Obrázek 2: Pevná hlava [4] 

 

Obrázek 3: Plovoucí hlava [4] 

 Neomezená expanze  Chybí přístup dovnitř  Možnost expanze 

 Nejlevnější řešení  Levné řešení  Svazek lze zcela vyjmout 

 Nedá se čistit  Omezená expanze  Vysoká cena 

 Nemožnost opravy  Snadné čištění  

  Možnost opravy  

Trubky mohou být hladké nebo žebrované. Jejich délka a počet ovlivňují cenu výměníku. 

V mezitrubkovém prostoru jsou umísťovány přepážky, které mají dvě funkce – podpírat a 

zpevňovat trubkový svazek a obracet proud média napříč tepelným výměníkem za účelem 

dosažení vyššího přestupu tepla. 

Rozhodnutí o tom, zda médium bude proudit v trubkách, nebo v mezitrubkovém prostoru, 

významně ovlivňuje cenu tepelného výměníku. Proto je třeba zohlednit následující vlastnosti 

média. Tlak (médium s vyšším tlakem proudí v trubkách – klesá tak počet dílů, které musí odolat 

vysokému tlaku), zanášivost (médium náchylnější k tvorbě úsad proudí v trubkách, protože trubky 

se čistí mnohem lépe než mezitrubkový prostor), koroze (korozivní médium proudí v trubkách, 

protože plášť tak nemusí být vyroben z drahého nekorozivního materiálu) a součinitel přestupu 

tepla (médium s vyšší hodnotou součinitele přestupu tepla proudí v trubkách) [4]. 
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2.2.2 Deskové 

Deskové tepelné výměníky sestávají z mnoha desek, které jsou pevně připojeny k sobě. Díky tomu 

jsou velmi kompaktní. Desky jsou k sobě pájeny nebo svařovány anebo jsou k sobě pouze 

přišroubovány. V případě použití šroubů je nutné užít těsnění pro dosažení těsnosti. 

S tím je spojena jedna z největších nevýhod tohoto druhu tepelného výměníku, a tou je netěsnost. 

Proto se tento druh tak málo používá. Oproti tomu je jeho velkou výhodou snadná rozebíratelnost 

a možnost čištění, kontroly nebo změny parametrů. 

Tepelný výměník má ve svých rozích čtyři otvory. Dva otvory jsou funkční a dva oddělené 

těsněním. Tekutina (většinou kapalina) prochází kanálem na jedné straně desky a protéká vnitřkem 

každé druhé desky až na opačnou stranu desky, kde se kanálem vrací zpět. Uspořádání výměníku a 

směry toků tekutin jsou ukázány na obr. 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto způsobem je dosaženo velmi velké teplosměnné plochy a díky malé tloušťce stěn 

jednotlivých desek je i průchod tepla velmi vysoký. Deskové tepelné výměníky dosahují také 

vysoké účinnosti – nad 90 %. 

Tyto tepelné výměníky jsou kvůli požadavkům na těsnost omezeny teplotou a tlakem tekutin. 

Maximální teploty se pohybují od 140 do 300 °C a tlaky od 2,5 do 4 MPa, podle výrobce, použité 

technologie a materiálu. Vyznačují se také nízkými ztrátami tepla do okolí, jelikož jsou mu 

vystaveny pouze okraje desek. Díky vysoké turbulenci mají nízkou zanášivost. 

Oproti trubkovým tepelným výměníkům jsou až desetkrát levnější, protože sériovost výroby desek 

a jejich modularita je zde mnohem větší než při výrobě trubek [5, 6]. 

Obrázek 4: Deskový výměník [6] 
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2.2.3 Tištěné 

Tyto tepelné výměníky jsou velmi podobné deskovým, ale svým výkonem se vyrovnají plášťovým 

trubkovým výměníkům. Vyrábějí se tak, že se do plochých ocelových desek vyfrézují kanálky, 

kterými bude proudit teplonosné médium, jejich povrch se vyleští a desky se tlakem připevní 

k sobě. Desky se poté mohou zahřát, zvýšenou teplotou se urychlí difúze atomů a vznikne tak 

jeden homogenní celek. 

Smysl proudění a princip funkce je zde stejný jako u deskových tepelných výměníků. Jako 

materiál pro jejich výrobu bývá používána nerezová ocel. 

Jsou vysoce odolné. Dají se používat pro teploty v rozsahu -200 °C až 900 °C a odolávají tlakům 

až 60 MPa. Mají velmi kompaktní stavbu. 

Nevýhodami jsou vysoká cena, velmi vysoké nároky na čistotu teplonosných médií, snadnost 

ucpání způsobena úzkými kanály, čemuž lze předcházet zakoupením jemného filtračního systému. 

Pokud jsou filtry použity, musí být často čištěny. Pokud již k ucpání dojde, musí být čištění 

provedeno chemicky, což může být u některých instalací problém [11]. 

2.2.4 Spirálové 

Ve své podstatě jsou to deskové tepelné výměníky, ale liší se natolik, že jsou zde popsány zvlášť. 

Tepelný výměník tvoří spirálovitě zakřivené kanály, které zlepšují přestup tepla. Zároveň však 

snižují kritickou hodnotu Reynoldsova čísla přechodu do turbulence. 

Výhodami spirálových tepelných výměníků jsou kompaktnost a hlavně nízké tlakové ztráty a 

nízká zanášivost, což umožňuje pracovat s vláknitými látkami. 

Nevýhodami těchto tepelných výměníků jsou nízké maximální tlaky a podobně jako u deskových 

tepelných výměníků netěsnosti [7]. 

2.3 Podle druhu teplonosných médií 

Příklady teplonosných médií: 

 Voda – využívá se jako chladicí i ohřívající médium 

 Vzduch – většinou jde o chladicí médium 

 Pára – například při výrobě elektrické energie je třeba ji nejprve přihřát a poté, co vykoná 

svou práci, ji zase zchladit 

 Spaliny – mohou předávat své teplo páře 

Nejčastější kombinace teplonosných médií [9]: 

 Voda – voda 

 Voda – pára 

 Voda – spaliny 

 Pára – olej 

 Pára – vzduch 

 Pára – spaliny 

 Spaliny – vzduch 
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2.4 Podle směru proudění teplonosných médií 

 Souproudé – „Tekutiny proudí ve stejném směru a smyslu.“ [1] 

 Protiproudé – Tekutiny proudí v opačném smyslu [1]. 

 S křížovým proudem – Tekutiny proudí ve směrech na sebe kolmých [1]. 

 S šikmým proudem – Tekutiny proudí ve směrech svírajících mezi sebou úhel jiný než 0 nebo 

90 ° [10]. 

2.5 Podle účelu použití 

 Ohříváky – Chladnější tekutina přijímá teplo od teplejší a nemění své skupenství [10]. 

 Chladiče – Teplejší tekutina odevzdává teplo chladnější tekutině a nemění při tom své 

skupenství [10]. 

 Výparníky a odparky – Kapalina zde přijímá teplo a mění své skupenství na plynné [10]. 

 Kondenzátory – Plyn zde odevzdává část svého tepla a mění své skupenství na kapalné – 

stává se tzv. kondenzátem [10]. 

 Přehříváky a mezipřehříváky – Teplejší plyn buď vysouší mokrou páru, nebo pouze ohřívá 

sytou nebo přehřátou páru [10]. 

 Sušárny – Chladnější látka je v pevném skupenství a ta teplejší snižuje její vlhkost tím, že jí 

předává své teplo [10]. 

 Termické odplyňováky vody – Pokud voda obsahuje nějaké nežádoucí plyny, v tomto 

tepelném výměníku je přivedena k varu a pohlcené plyny se z ní vyloučí [10]. 

 Otopná tělesa ústředního vytápění – Tepelný výměník předává teplo okolnímu vzduchu 

[10]. 

 Barbotážní – Voda probublává plyny nebo páry [12]. 



Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku           Stanislav Matyska 

21 

   

3 FUNKCE TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU 

3.1 Přenos tepla 

Základní vlastností tepelného výměníku je výměna tepla. Ta probíhá tak, že teplejší látka předává 

teplo chladnější látce podle [1]. Tepelná výměna nikdy nebude probíhat tak, že by chladnější látka 

předávala teplo látce teplejší. Byl by tím porušen druhý termodynamický zákon. 

Teplo se může šířit třemi způsoby: Vedením, prouděním a sáláním. U tepelných výměníků jsou 

důležité první dva způsoby – vedení a proudění. 

Je třeba, aby výměna a přenos tepla probíhaly co nejefektivněji. To s sebou nese určité požadavky, 

které jsou kladeny na tepelné výměníky.  

Nejdůležitějším požadavkem je, aby komponenty tepelného výměníku podílející se na tepelné 

výměně byly vyrobeny z materiálu s vysokou tepelnou vodivostí. Jedině tak bude zajištěn 

efektivní přenos tepla. 

Opakem tohoto požadavku je, aby tepelný výměník byl co nejlépe izolován od okolí. Tento 

požadavek musí být dodržen například, když není žádoucí, aby tepelný výměník předával teplo 

svému okolí. Může to být požadováno i z důvodů bezpečnosti, aby nedošlo například k popálení 

člověka obsluhujícího zařízení. 

Dále musí být tepelný výměník dokonale těsný, aby nedošlo k úniku látek podílejících se na 

tepelné výměně a nebyla ohrožena bezpečnost lidí pohybujících se v jeho okolí. Mohlo by dojít 

například k popálení, omrznutí nebo intoxikaci. Těsnost musí být zajištěna také uvnitř tepelného 

výměníku, aby jednotlivá média nepřišla tam, kam nemají nebo se například nesmísila, když to 

není žádoucí. 

3.2 Oddělení okruhů v elektrárnách 

Při výrobě elektrické energie, například u elektráren s tlakovodními reaktory, plní tuto funkci tzv. 

parogenerátor. Nachází se mezi výrobními okruhy – například mezi prvním a druhým okruhem u 

dvouokruhových elektráren. 

Konkrétně v jaderné elektrárně v primárním okruhu předává reaktor teplo tzv. primární vodě. Ta 

proudí do parogenerátoru, kde předává část svého tepla tzv. sekundární vodě ze sekundárního 

okruhu, která se přemění na páru a pohání turbínu. Přes stěny trubek parogenerátoru se nedostanou 

radioaktivní látky z primárního do sekundárního okruhu [3]. 

3.3 Další funkce 

Tepelné výměníky mohou plnit i další funkce, které jsou silně závislé na účelu jejich použití. 

Například napájecí nádrž je směšovacím tepelným výměníkem, který zároveň slouží k termickému 

odplyňování vody. Nebo v kondenzátorech může probíhat odsávání nekondenzovatelných plynů. 
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4 REFERENČNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍK 

V této kapitole je vybrán referenční tepelný výměník, na kterém bude provedena studie vlivu 

přesnosti výpočtu tepelného výměníku na jeho výsledné parametry v závislosti na jeho zonálním 

rozdělení na zvolený počet dílů, které budou počítány samostatně. 

Při výběru konstrukce tepelného výměníku byly brány v potaz výhody a nevýhody trubkového a 

tištěného tepelného výměníku. Tištěný je velmi výhodný pro své malé rozměry a výborné 

mechanické vlastnosti i při vysokých teplotách. Na druhou stranu z hlediska technologického 

zpracování materiálu je velice náročný, což se projevuje vysokou cenou. Další nevýhodou pro 

praktické použití je to, že tištěné tepelné výměníky se zatím vyrábí pouze pro menší výkony. Tudíž 

zde chybí zkušenosti při použití v jaderné energetice a bylo by potřeba provést experimentální 

instalaci takového tepelného výměníku a následně zhodnotit vhodnost jeho použití [8]. 

Trubkový tepelný výměník sice není tak odolný ani kompaktní jako tištěný, ale jsou s ním bohaté 

zkušenosti a je osvědčený v praxi i pro vysoké výkony v jaderných elektrárnách [8]. Tento faktor 

je rozhodujícím pro volbu konstrukce tepelného výměníku pro tento případ. Proto byl jako 

referenční tepelný výměník zvolen trubkový. 

Navržený tepelný výměník má pracovat v jaderné elektrárně se sodíkem chlazeným rychlým 

reaktorem. 

4.1 Hlavní charakteristiky 

Pracovní cyklus, ve kterém navrhovaný tepelný výměník pracuje, byl vybrán tak, aby bylo 

dosaženo co nejvyšší termické účinnosti. Jako teplonosná média jsou použity sodík a oxid uhličitý. 

Sodík má v referenčním tepelném výměníku konstantní parametry a logaritmický teplotní spád 

mezi sodíkem na vstupu a oxidem uhličitým na výstupu je též konstantní [8]. 

Trubky a plášť jsou vyrobeny z oceli 15 313. V této práci je jejich povrch z obou stran hladký, 

čímž se liší od [8], kde jsou použity vnitřně žebrované trubky, viz obrázek 7. 

Referenční tepelný výměník přenáší tepelný výkon 100 MW. 

4.1.1 Parametry sodíku 

Teplota sodíku na vstupu do tepelného výměníku je 525 °C. 

Teplota sodíku na výstupu z tepelného výměníku měla být 370 °C. Jelikož však byla použita 

sodíková mezismyčka za účelem zvýšení bezpečnosti, sníží se teplotní spád sodík-oxid uhličitý, 

protože v sodíkové mezismyčce je nutno zachovat určitý teplotní spád pro přenos tepla. Tudíž je 

teplota sodíku na výstupu z tepelného výměníku 340 °C. 

Tlak sodíku je roven atmosférickému tlaku, který je navýšený maximálně o hydrostatický tlak [8]. 

4.1.2 Parametry oxidu uhličitého 

Teplota oxidu uhličitého na vstupu do tepelného výměníku je 323,8 °C. 

Teplota oxidu uhličitého na výstupu z tepelného výměníku je 520 °C. 

Střední tlak oxidu uhličitého je 8,89 MPa [8]. 
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4.2 Geometrie 

Referenční tepelný výměník spadá do kategorie plášťových tepelných výměníků, které jsou 

popsány v kapitole 2.2.1. Byl zvolen typ s pevnou hlavou, viz obrázek 2 nebo též obrázek 6. 

Oxid uhličitý, který má vysoký tlak, proudí v trubkách a sodík s nízkým tlakem proudí 

v mezitrubkovém prostoru. Teplonosná média proudí proti sobě. 

Průměr tepelného výměníku je silně závislý na počtu teplosměnných trubek, jejich průměru a 

tloušťce stěny a řazení trubkového svazku. Počet trubek byl zvolen na 1045. Vnější průměr jedné 

trubky je 24 mm a tloušťka její stěny je 2,5 mm. Řazení bylo zvoleno trojúhelníkové, protože je 

tak nejlépe využit objem plášťové trubky a do jejího vnitřního prostoru se tak vleze největší počet 

trubek. Vnitřní průměr pláště tepelného výměníku je tedy 1220,4 mm [8]. 

Tepelný výměník je v polovině své délky ohnutý. Tato geometrie je zvolena proto, že při 

nestacionárním proudění se vlivem působení tepla rozpínají jak teplosměnné trubky, tak plášť 

tepelného výměníku. Oba komponenty se však rozpínají jinak, a proto je nutná kompenzace 

rozdílných tepelných dilatací například ohnutím tepelného výměníku. Tak vznikne radiální vůle, 

která pomáhá tepelné dilatace zpracovat [8]. Celkový tvar tepelného výměníku je zobrazen na 

obrázku 5.  

Obrázek 5: Tvar referenčního tepelného výměníku [8] 
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Obrázek 6: Podélný řez tepelného výměníku [8] 

Obrázek 7: Detail distanční mříže [8] 
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5 ZPŮSOB VÝPOČTU DÉLKY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU A 

URČENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT 

5.1 Výpočet délky tepelného výměníku 

Jsou zadány teploty obou teplonosných médií na vstupu i na výstupu. Teplota sodíku na vstupu – 

𝑇1𝑁𝑎
 (°C), teplota sodíku na výstupu – 𝑇2𝑁𝑎

 (°C), teplota oxidu uhličitého na vstupu – 𝑇1𝐶𝑂2
(°C), 

teplota oxidu uhličitého na výstupu – 𝑇2𝐶𝑜2
(°C). 

Střední teplota sodíku je aritmetickým průměrem teploty sodíku na vstupu a na výstupu: 

𝑇𝑠𝑁𝑎
=

𝑇1𝑁𝑎
+ 𝑇2𝑁𝑎

2
 (°C) (1)  

Stejně tak je to se střední teplotou oxidu uhličitého: 

𝑇𝑠𝐶𝑂2
=

𝑇1𝐶𝑜2
+ 𝑇2𝐶𝑂2

2
 (°C) (2)  

Střední teplota trubky je aritmetickým průměrem středních teplot obou teplonosných médií: 

𝑇𝑡𝑟 =
𝑇𝑠𝑁𝑎

+ 𝑇𝑠𝐶𝑂2

2
 (°C) (3)  

Teplota mezní vrstvy sodíku je aritmetickým průměrem střední teploty sodíku a střední teploty 

trubky: 

𝑇𝑚𝑣𝑁𝑎
=

𝑇𝑠𝑁𝑎
+ 𝑇𝑡𝑟

2
 (°C) (4)  

Obdobně se vypočítá teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého: 

𝑇𝑚𝑣𝐶𝑂2
=

𝑇𝑠𝐶𝑂2
+ 𝑇𝑡𝑟

2
 (°C) (5)  

Je dán tepelný tok tepelného výměníku – 𝜙 (W). 

„Rovnice tepelné bilance vyjadřuje, že tepelný tok odevzdaný teplejší tekutinou je roven tepelnému 

toku přivedenému chladnější tekutině.“ [1]: 

𝜙 = 𝑄𝑚 · (𝑖1 − 𝑖2) (W) (6)  

kde 𝑖1 a 𝑖2 jsou měrná entalpie na vstupu a měrná entalpie na výstupu vypočtené z rovnice regrese 

grafické závislosti měrné entalpie teplonosného média na jeho teplotě mezní vrstvy (J/kg). 

Hmotnostní průtok vyjádřený z rovnice tepelné bilance: 

𝑄𝑚 =
𝜙

𝑖1 − 𝑖2
 (kg/s) (7)  

Geometrie tepelného výměníku: Počet teplosměnných trubek – 𝑛 (-), vnitřní průměr pláště – 

𝐷1 (m), vnitřní průměr jedné teplosměnné trubky – 𝑑1 (m), vnější průměr jedné teplosměnné 

trubky – 𝑑2 (m). 
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Průtoková plocha mezitrubkového prostoru se vypočítá jako průtoková plocha celého pláště, od 

které se odečte průtoková plocha jedné teplosměnné trubky vynásobená počtem teplosměnných 

trubek: 

𝐴𝑁𝑎 =
𝜋 · 𝐷1

2

4
− 𝑛 ·

𝜋 · 𝑑2
2

4
 (m2) (8)  

Průtoková plocha trubkového svazku je pouze plocha jedné teplosměnné trubky vynásobená 

počtem teplosměnných trubek: 

𝐴𝐶𝑂2
= 𝑛 ·

𝜋 · 𝑑1
2

4
 (m2) (9)  

Rovnice kontinuity: Hmotnostní průtok je roven součinu průtokové plochy, hustoty a rychlosti 

proudění teplonosného média [1]. 

𝑄𝑚 = 𝐴 · 𝜌 · 𝑐 (kg/s) (10)  

kde 𝜌 je hodnota hustoty teplonosného média vypočtená z rovnice regrese grafické závislosti 

hustoty teplonosného média na jeho teplotě mezní vrstvy (kg/m
3
) a 𝐴 je průtoková plocha (m

2
). 

Rychlost proudění teplonosného média vyjádřená z rovnice kontinuity: 

𝑐 =
𝑄𝑚

𝐴 · 𝜌
 (m/s) (11)  

Smáčený obvod mezitrubkového prostoru se vypočte jako vnitřní obvod pláště, ke kterému se 

přičte vnější obvod jedné teplosměnné trubky vynásobený počtem teplosměnných trubek: 

𝑂𝑁𝑎 = 𝜋 · 𝐷1 + 𝑛 · 𝜋 · 𝑑2 (m) (12)  

Smáčený obvod trubkového svazku je pouze vnitřní obvod jedné teplosměnné trubky vynásobený 

počtem teplosměnných trubek: 

𝑂𝐶𝑂2
= 𝑛 · 𝜋 · 𝑑1 (m) (13)  

Charakteristický rozměr (nazývaný též hydraulický průměr) je přímo úměrný čtyřnásobku 

průtokové plochy a nepřímo úměrný smáčenému obvodu teplonosného média [1]: 

𝐿 =
4 · 𝐴

𝑂
 (m) (14)  

Reynoldsovo číslo teplonosného média je přímo úměrné rychlosti proudění a charakteristickému 

rozměru a nepřímo úměrné kinematické viskozitě teplonosného média [1]: 

𝑅𝑒 =
𝑐 · 𝐿

𝜈
 (−) (15)  

kde 𝜈 je hodnota kinematické viskozity teplonosného média vypočtená z rovnice regrese grafické 

závislosti kinematické viskozity teplonosného média na jeho teplotě mezní vrstvy (m
2
/s). 

Nusseltovo číslo pro sodík je definováno Martinelli-Lyonovým vztahem [18]: 

𝑁𝑢𝑁𝑎 = 7 + 0,025 · 𝑃𝑟0,8 · 𝑅𝑒0,8 (−) (16)  

kde 𝑃𝑟 je hodnota Prandtlova čísla teplonosného média vypočtená z rovnice regrese grafické 

závislosti Prandtlova čísla teplonosného média na jeho teplotě mezní vrstvy (-). 
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Nusseltovo číslo pro oxid uhličitý je definováno Dittus-Bölterovým vztahem [18]: 

𝑁𝑢𝐶𝑂2
= 0,023 · 𝑃𝑟0,4 · 𝑅𝑒0,8 (−) (17)  

Když je známo Nusseltovo číslo, je možné vypočítat součinitel přestupu tepla [1]: 

𝛼 =
𝑁𝑢 · 𝜆

𝐿
 (W/m2/K) (18)  

kde 𝜆 je hodnota tepelné vodivosti teplonosného média vypočtená z rovnice regrese grafické 

závislosti tepelné vodivosti teplonosného média na jeho teplotě mezní vrstvy (W/m/K). 

Střední průměr teplosměnné trubky je aritmetickým průměrem vnitřního a vnějšího průměru 

teplosměnné trubky: 

𝑑𝑠 =
𝑑1 + 𝑑2

2
 (m) (19)  

Ze znalosti vstupních a výstupních teplot teplonosných médií lze vypočítat logaritmický teplotní 

spád [1]: 

𝛥𝑇𝑚 =
(𝑇1𝑁𝑎

− 𝑇2𝐶𝑂2
) − (𝑇2𝑁𝑎

− 𝑇1𝐶𝑂2
)

ln (
𝑇1𝑁𝑎

− 𝑇2𝐶𝑂2

𝑇2𝑁𝑎
− 𝑇1𝐶𝑂2

)

 (K) (20)  

Součinitel průchodu tepla pro hladkou trubku [8]: 

𝑘 =
1

𝑑𝑠

𝑑1 · 𝛼𝐶𝑂2

+
𝑑𝑠

2 · 𝜆𝑡𝑟
· ln (

𝑑2

𝑑1
) +

𝑑𝑠

𝑑2 · 𝛼𝑁𝑎

 (W/m2/K) 
(21)  

kde 𝜆𝑡𝑟 je hodnota tepelné vodivost materiálu trubky vypočtená z rovnice regrese grafické 

závislosti tepelné vodivosti materiálu trubky na jeho teplotě (W/m/K). 

„Výkonová rovnice stanovuje podmínky pro teplosměnnou plochu při daném množství tepla 

z rovnice tepelné bilance.“ [1]: 

𝜙 = 𝑘 · 𝐴𝑡𝑒𝑝 · 𝛥𝑇𝑚 (W) (22)  

Velikost teplosměnné plochy lze získat vyjádřením z výkonové rovnice: 

𝐴𝑡𝑒𝑝 =
𝜙

𝑘 · 𝛥𝑇𝑚
 (m2) (23)  

Jiný vztah pro teplosměnnou plochu tepelného výměníku: 

𝐴𝑡𝑒𝑝 = 𝜋 · 𝑑𝑠 · 𝑙 · 𝑛 (m2) (24)  

Délka trubkového svazku tepelného výměníku vyjádřená z rovnice 24: 

𝑙 =
𝐴𝑡𝑒𝑝

𝜋 · 𝑑𝑠 · 𝑛
 (m) (25)  
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5.2 Určení tlakových ztrát tepelného výměníku 

Rovnice pro výpočet tlakových ztrát tepelného výměníku [8]: zahrnuje místní i třecí tlakové ztráty 

𝛥𝑝 =
1

2
· 𝑐2 · 𝜌 · 𝛬 ·

𝑙

𝐿
 (Pa) (26)  

kde 𝛬 je součinitel tření (-). 

Je dána střední drsnost stěn – 𝜅 (m). 

Součinitel tření pro mezitrubkový prostor je definován Cherchillovým vztahem [8]: 

𝛬𝑁𝑎 = (−1,8 · log (
𝜅

10 · 𝐿𝑁𝑎
+

7

𝑅𝑒𝑁𝑎
))

−2

 (−) (27)  

kde 𝐿𝑁𝑎 je charakteristický rozměr mezitrubkového prostoru (m) a 𝑅𝑒𝑁𝑎 je Reynoldsovo číslo 

sodíku (-). 

Takové ztráty v mezitrubkovém prostoru: 

𝛥𝑝𝑁𝑎 =
1

2
· 𝑐𝑁𝑎

2 · 𝜌𝑁𝑎 · 𝛬𝑁𝑎 ·
𝑙

𝐿𝑁𝑎
 (Pa) (28)  

 

kde 𝑐𝑁𝑎 je rychlost proudění sodíku (m/s) a 𝜌𝑁𝑎 je hustota sodíku (kg/m
3
). 

Součinitel tření pro teplosměnné trubky je definován Cherchillovým vztahem [8]: 

𝛬𝐶𝑂2
= (−1,8 · log (

𝜅

10 · 𝐿𝐶𝑂2

+
7

𝑅𝑒𝐶𝑂2

))

−2

 (−) (29)  

kde 𝐿𝐶𝑂2
 je charakteristický rozměr trubek (m) a 𝑅𝑒𝐶𝑂2

 je Reynoldsovo číslo oxidu uhličitého (-). 

Takové ztráty v teplosměnných trubkách: 

𝛥𝑝𝐶𝑂2
=

1

2
· 𝑐𝐶𝑂2

2 · 𝜌𝐶𝑂2
· 𝛬𝐶𝑂2

·
𝑙

𝐿𝐶𝑂2

 (Pa) (30)  

kde 𝑐𝐶𝑂2
 je rychlost proudění oxidu uhličitého (m/s) a 𝜌𝐶𝑂2

 je hustota oxidu uhličitého (kg/m
3
). 

Vztahy, které v této kapitole nejsou citovány, jsou z osobní konzultace s vedoucím práce. 
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6 PRINCIP VÝPOČTU DÉLKY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU A 

URČENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT V ZÁVISLOSTI NA POČTU 

DĚLENÍ 

6.1 Popis výpočtu 

Výpočet je proveden v programu Matlab. Při volání funkce je zvoleno číslo x, které představuje 

počet dílů, na které se rozdělí trubkový svazek tepelného výměníku podle přenášeného tepelného 

výkonu. 

Nejprve je nutno nadefinovat tzv. nulové vektory pro všechny veličiny, jejichž hodnota se 

v průběhu výpočtu mění – v každém dílu tepelného výměníku mají tyto veličiny jinou hodnotu, 

kterou je nutno zapsat. K definování nulových vektorů slouží příkaz zeros (p, q), kde p je počet 

řádků matice a q počet sloupců. Tento příkaz vytvoří matici o zvolených rozměrech a celou ji 

vyplní nulami. Tak vznikne místo, kam se mohou zapisovat vypočtené hodnoty. Tím, že se za p 

dosadí 1, vznikne vektor, v němž jsou hodnoty vypisovány vedle sebe. Ve výpočtu je tepelný 

výměník rozdělen na x dílů, proto je pro veličiny, které počítáme vždy na začátku a na konci 

každého dílu, definován vektor zeros (1, x+1). Takovými veličinami jsou ve výpočtu pouze teploty 

teplonosných médií a entalpie. Pro všechny ostatní proměnné veličiny je definován vektor zeros 

(1, x), protože jejich hodnota je stejná v celém právě počítaném dílu. 

V dalším kroku je třeba nadefinovat konstantní veličiny, se kterými bude ve výpočtu počítáno. 

Jsou zde například pevně dané teploty teplonosných médií na vstupu do tepelného výměníku. Poté 

je zde definován přenášený tepelný výkon, hmotnostní průtoky, geometrie tepelného výměníku, 

průtokové plochy, smáčený obvod sodíku, hydraulické průměry a nakonec střední drsnost stěn 

trubek, pomocí níž se počítají tlakové ztráty. 

Nyní přichází na řadu samotný cyklus for, v němž je počítán postupně každý díl tepelného 

výměníku, a hodnoty jednotlivých vypočtených veličin jsou zapisovány do předem připravených 

nulových vektorů. Začíná se prvním dílem: Z grafické závislosti entalpie na teplotě se pomocí 

vstupní teploty, která je zadaná a rovnice regrese, vypočítá vstupní entalpie. Z výkonové rovnice 

se vypočítá výstupní entalpie. Z grafické závislosti teploty na entalpii se pomocí výstupní entalpie 

a rovnice regrese vypočítá výstupní teplota. Tento postup je proveden pro obě teplonosná média. 

Nyní, když jsou známy vstupní i výstupní teploty v tomto dílu, se postupuje úplně stejně jako 

v kapitole 5. Jakmile jsou v prvním dílu vypočteny tlakové ztráty, přechází se na další díl a 

uvedený postup se opakuje. Takto probíhá výpočet, až dokud nezíská hodnoty všech veličin a 

nenaplní všechna místa v připravených nulových vektorech. 

Po skončení cyklu for dojde k sečtení všech dílčích délek trubkového svazku tepelného výměníku 

pomocí funkce sum (), kde se do závorky napíše, co se má sečíst (v tomto případě členy vektoru l) 

a výsledná délka se objeví pod nápisem „Celková délka trubkového svazku tepelného výměníku:“, 

který je zobrazen pomocí funkce disp (‘‘), kde se do závorky mezi apostrofy napíše nápis, který 

chceme nechat zobrazit. Taktéž jsou sečteny tlakové ztráty obou teplonosných médií a zobrazeny 

pod nápisem „Celkové tlakové ztráty:“. 
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Zdrojový kód výpočtu 

function [] = vypocet_TV(x) 

% x = počet dílů, na které bude výměník rozdělen podle přenášeného tepelného 

výkonu 
% TV - tepelný výměník 
% vytvoření tzv. nulových vektorů, kde budou nuly postupně vyplňovány 

vypočtenými hodnotami 
% entalpie a teploty jsou počítány vždy na začátku a na konci každého dílu TV, 

proto mají jejich vektory o jednu hodnotu víc než vektory ostatních veličin 

% nulové vektory měrných entalpií sodíku (Na) a oxidu uhličitého (CO2) 
i_Na=zeros(1,x+1); i_CO2=zeros(1,x+1); 
T_Na=zeros(1,x+1); T_CO2=zeros(1,x+1); % nulové vektory teplot Na a CO2 
Ro_Na=zeros(1,x); Ro_CO2=zeros(1,x); % nulové vektory hustot Na a CO2 
c_Na=zeros(1,x); c_CO2=zeros(1,x); % nulové vektory rychlostí proudění Na a CO2 

% nulové vektory kinematických viskozit Na a CO2 
Ny_Na=zeros(1,x); Ny_CO2=zeros(1,x); 

% nulové vektory Reynoldsových čísel Na a CO2 
Re_Na=zeros(1,x); Re_CO2=zeros(1,x); 

% nulové vektory Prandtlových čísel Na a CO2 
Pr_Na=zeros(1,x); Pr_CO2=zeros(1,x); 

% nulové vektory Nusseltových čísel Na a CO2 
Nu_Na=zeros(1,x); Nu_CO2=zeros(1,x); 

% nulové vektory tepelných vodivostí Na a CO2 
La_Na=zeros(1,x); La_CO2=zeros(1,x); 

% nulové vektory součinitelů přestupu tepla Na a CO2 
Al_Na=zeros(1,x); Al_CO2=zeros(1,x); 
T_sNa=zeros(1,x); T_sCO2=zeros(1,x); % nulové vektory středních teplot Na a CO2 
T_tr=zeros(1,x); % nulový vektor teploty trubky 
La_tr=zeros(1,x); % nulový vektor tepelné vodivosti trubky 

% nulové vektory teplot mezních vrstev Na a CO2 
T_mvNa=zeros(1,x); T_mvCO2=zeros(1,x); 
k=zeros(1,x); % nulový vektor součinitele průchodu tepla 
Dtm=zeros(1,x); % nulový vektor logaritmického teplotního spádu 
A_tep=zeros(1,x); % nulový vektor teplosměnné plochy 
l=zeros(1,x); % nulový vektor délky trubkového svazku TV 

% nulové vektory součinitelů tření Na a CO2 
LA_CO2=zeros(1,x); LA_Na=zeros(1,x); 
Dp_CO2=zeros(1,x); Dp_Na=zeros(1,x); % nulové vektory tlakových ztrát Na a CO2 

  
T_Na(1)=525; T_CO2(1)=520; % vstupní teploty Na a CO2 (pevně dané) [°C] 
TOK=1e8; % tepelný výkon přenášený TV [W] 

% hmotnostní průtoky Na a CO2 navrženy tak, aby výstupní teplota Na byla 340 °C 

a CO2 323.8 °C (pevně dané) [kg/s] 
Q_mNa=421.973; Q_mCO2=434.9364; 
n=1045; % počet trubek TV [-] 
D1=1.2204; % vnitřní průměr pláště TV [m] 
d1=0.019; % vnitřní průměr jedné teplosměnné trubky [m] 
d2=0.024; % vnější průměr jedné teplosměnné trubky [m] 
ds=(d1+d2)/2; % střední průměr jedné teplosměnné trubky [m] 

% výpočet průtokových ploch Na a CO2 z geometrie TV [m^2] 
A_Na=pi/4*D1^2-n*pi/4*d2^2; A_CO2=n*pi*d1^2/4; 
O_Na=pi*D1+n*pi*d2; % smáčený obvod Na [m] 

% hydraulické průměry = charakteristické rozměry Na a CO2 (míra styku objemu 

protékající tekutiny s průtokovou plochou) [m] 
L_Na=4*A_Na/O_Na; L_CO2=d1; 
Ka=4e-6; % střední drsnost stěn [m] 
for i=1:x % cyklus for počítající postupně každou z x částí TV 

% entalpie na vstupu každé části TV počítána z rovnice regrese, viz přílohy 

(RR) pomocí teploty na vstupu do dané části [J/kg] 
    i_Na(i)=1280.865*T_Na(i)+119994.167; 
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% entalpie na výstupu každé části TV počítána z výkonové rovnice pokaždé od 

vstupní entalpie ze začátku TV [J/kg] 
    i_Na(i+1)=i_Na(1)-i*TOK/(x*Q_mNa); 

% teplota na výstupu každé části TV vypočtená z právě získané výstupní 

entalpie a RR [°C] 

    T_Na(i+1)=7.806e-4*i_Na(i+1)-93.597; 

% stejný postup jako u Na (-||-) [J/kg] 
    i_CO2(i)=1171.755*T_CO2(i)+397770.424; 
    i_CO2(i+1)=i_CO2(1)-i*TOK/(x*Q_mCO2); % [J/kg] 
    T_CO2(i+1)=8.534e-4*i_CO2(i+1)-339.432; % [°C] 

% střední teplota proudu Na počítána jako průměr ze vstupní a výstupní v 

každé části TV [°C] 
    T_sNa(i)=(T_Na(i)+T_Na(i+1))/2; 
    T_sCO2(i)=(T_CO2(i)+T_CO2(i+1))/2; % -||- [°C] 

% teplota trubky vypočtená jako průměr středních teplot Na a CO2 [°C] 
    T_tr(i)=(T_sNa(i)+T_sCO2(i))/2; 

% teplota mezní vrstvy Na vypočtená jako průměr střední teploty Na a 

teploty trubky [°C] 
    T_mvNa(i)=(T_sNa(i)+T_tr(i))/2; 
    T_mvCO2(i)=(T_sCO2(i)+T_tr(i))/2; % -||- [°C] 
    % z RR a pomocí vypočtené teploty mezní vrstvy v každé části TV jsou 

vypočteny látkové vlastnosti 
    Ro_Na(i)=-0.238*T_mvNa(i)+950.857; % hustota Na [kg/m^3] 
    c_Na(i)=Q_mNa/(A_Na*Ro_Na(i)); % rychlost proudění Na [m/s] 
    Ny_Na(i)=1140.743e-8*T_mvNa(i)^-0.593; % kinematická viskozita Na [m^2/s] 
    Re_Na(i)=c_Na(i)*L_Na/Ny_Na(i); % Reynoldsovo číslo Na [-] 
    Pr_Na(i)=12.972e-2*T_mvNa(i)^-0.534; % Prandtlovo číslo Na [-] 
    Nu_Na(i)=7+0.025*Pr_Na(i)^0.8*Re_Na(i)^0.8; % Nusseltovo číslo Na [-] 
    La_Na(i)=-4.614e-2*T_mvNa(i)+90.229; % tepelná vodivost Na [W/m/K] 
    Al_Na(i)=Nu_Na(i)*La_Na(i)/L_Na; % součinitel přestupu tepla Na [W/m^2/K] 
    Ro_CO2(i)=3694.062*T_mvCO2(i)^-0.662; % hustota CO2 [kg/m^3] 
    c_CO2(i)=Q_mCO2/(A_CO2*Ro_CO2(i)); % rychlost proudění CO2 [m/s] 
    Ny_CO2(i)=0.125e-8*T_mvCO2(i)-5.131e-8; % kinematická viskozita CO2 [m^2/s] 
    Re_CO2(i)=c_CO2(i)*L_CO2/Ny_CO2(i); % Reynoldsovo číslo CO2 [-] 

% Prandtlovo číslo CO2 [-] 
    Pr_CO2(i)=3.624e-9*T_mvCO2(i)^2-3.984e-6*T_mvCO2(i)+8.419e-3; 
    Nu_CO2(i)=0.023*Pr_CO2(i)^0.4*Re_CO2(i)^0.8; % Nusseltovo číslo CO2 [-] 
    La_CO2(i)=7.205e-5*T_mvCO2(i)+2.051e-2; % tepelná vodivost CO2 [W/m/K] 

% součinitel přestupu tepla CO2 [W/m^2/K] 
    Al_CO2(i)=Nu_CO2(i)*La_CO2(i)/L_CO2; 
    La_tr(i)=-0.0232*T_tr(i)+43.04; % tepelná vodivost trubky [W/m/K] 

% součinitel průchodu / prostupu tepla [W/m^2/K] 
    k(i)=1/(ds/(d1*Al_CO2(i))+ds/(2*La_tr(i))*log(d2/d1)+ds/(d2*Al_Na(i))); 
    Dtm(i)=(T_Na(i)-T_CO2(i)-(T_Na(i+1)-T_CO2(i+1)))/log((T_Na(i)-T_CO2(i))/ 

/(T_Na(i+1)-T_CO2(i+1))); % logaritmický teplotní spád [K] 
    A_tep(i)=TOK/(x*k(i)*Dtm(i)); % teplosměnná plocha [m^2] 
    l(i)=A_tep(i)/(pi*ds*n); % délka trubkového svazku TV [m] 

 
% součinitel tření pro Na [-] 

    LA_Na(i)=(-1.8*log10(Ka/(10*L_Na)+7/Re_Na(i)))^-2; 

% součinitel tření pro CO2 [-] 
    LA_CO2(i)=(-1.8*log10(Ka/(10*L_CO2)+7/Re_CO2(i)))^-2; 

% tlakové ztráty Na [Pa] 
    Dp_Na(i)=0.5*c_Na(i)^2*Ro_Na(i)*LA_Na(i)*l(i)/L_Na; 

% tlakové ztráty CO2 [Pa] 
    Dp_CO2(i)=0.5*c_CO2(i)^2*Ro_CO2(i)*LA_CO2(i)*l(i)/L_CO2; 
end 

% zobrazí nápis "Celková délka trubkového svazku tepelného výměníku:" 
disp('Celková délka trubkového svazku tepelného výměníku:') 
lt=sum(l) % celková délka trubkového svazku TV vypočtená sečtením délek 

jednotlivých dílů [m] 
disp('Celkové tlakové ztráty:') % zobrazí nápis "Celkové tlakové ztráty:" 
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% celkové tlakové ztráty Na vypočtené sečtením ztrát v jednotlivých dílech TV 

[Pa] 
Dp_Nat=sum(Dp_Na) 

% celkové tlakové ztráty CO2 vypočtené sečtením ztrát v jednotlivých dílech TV 

[Pa] 
Dp_CO2t=sum(Dp_CO2)  
end 

6.2 Výsledky výpočtu 

6.2.1 Součinitel přestupu tepla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Součinitel přestupu tepla sodíku má bez zonálního rozdělení průměrnou hodnotu 20791 W/m
2
/K. 

Jeho hodnota se s rostoucím počtem dílů nepatrně snižuje, až se ustálí na 20786 W/m
2
/K. 

Součinitel přestupu tepla je závislý na charakteristickém rozměru, tepelné vodivosti a Nusseltově 

čísle. Charakteristický rozměr sodíku je konstanta, takže na průběh grafu nemá vliv. Průměrná 

hodnota tepelné vodivosti se také nemění. Nusseltovo číslo je závislé na Prandtlově a Reynoldsově 

čísle. Průměrná hodnota Prandtlova čísla sodíku je konstantní. Reynoldsovo číslo závisí přímo 

úměrně na rychlosti proudění a nepřímo úměrně na kinematické viskozitě. Průměrná hodnota 

rychlosti proudění sodíku je téměř konstantní. Průměrná hodnota Kinematické viskozity se 

s rostoucím počtem dílů zvyšuje. Výsledkem je tvar grafu, jaký je vidět na obrázku 8. Z grafu je 

patrné, že výsledky výpočtu jsou díky zonálnímu rozdělení přesnější. Jelikož se první hodnota liší 

od té ustálené pouze o 5 jednotek v řádu desetitisíců (rozdíl 0,02 %), dalo by se téměř říci, že 

součinitel přestupu tepla je při jakémkoli zonálním rozdělení konstantní. 

  

Obrázek 8: Součinitel přestupu tepla sodíku v závislosti na počtu dělení 
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Součinitel přestupu tepla oxidu uhličitého má bez zonálního rozdělení průměrnou hodnotu 487,76 

W/m
2
/K. Jeho hodnota se s rostoucím počtem dílů nepatrně zvyšuje, až se ustálí na 488,68 

W/m
2
/K. Součinitel přestupu tepla je závislý na charakteristickém rozměru, tepelné vodivosti a 

Nusseltově čísle. Charakteristický rozměr sodíku je konstanta, takže na průběh grafu nemá vliv. 

Průměrná hodnota tepelné vodivosti se také nemění. Nusseltovo číslo je závislé na Prandtlově a 

Reynoldsově čísle. Průměrná hodnota Prandtlova čísla sodíku je konstantní. Průměrná hodnota 

Reynoldsova čísla se s rostoucím počtem dílů zvyšuje. Výsledkem je tvar grafu, jaký je vidět na 

obrázku 9. První hodnota se liší od té ustálené pouze o 92 setin jednotky v řádu stovek, což činí 

rozdíl 0,2 %. 

  

Obrázek 9: Součinitel přestupu teplat oxidu uhličitého v závislosti na počtu dělení 



Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku           Stanislav Matyska 

34 

   

359,5

360,0

360,5

361,0

361,5

362,0

362,5

363,0

1 10 100 1000

l [m] 

x [-] 

6.2.2 Délka trubkového svazku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trubkového svazku tepelného výměníku je bez zonálního rozdělení rovna 362,67 m. 

Nejnižší hodnoty dosahuje při rozdělení na 7 dílů, a to 359,82 m. Poté pozvolna roste, až se ustálí 

na hodnotě 359,93 m. Rozdíl minima a ustálené hodnoty činí 11 cm, což je pouze 0,03 % 

z celkové ustálené délky, tudíž tento pokles nemá prakticky žádný význam. Délka trubkového 

svazku je nepřímo úměrná součiniteli průchodu tepla a logaritmickému teplotnímu spádu. (Závisí 

také na konstantách, viz kapitola 5, ale ty zde nehrají roli.) Průměrná hodnota součinitele průchodu 

tepla s rostoucím počtem dělení pozvolna roste, ale brzy se ustálí. Průměrná hodnota 

logaritmického teplotního spádu také roste, ale jeho průměrná hodnota se ustálí až při vyšších 

hodnotách počtu dělení. První hodnota délky trubkového svazku se liší od té ustálené o 2,74 m, 

což činí rozdíl 0,8 % z celkové ustálené délky trubkového svazku. 

V referenčním tepelném výměníku, ze kterého vychází tato práce, jsou použity vnitřně žebrované 

teplosměnné trubky, které za přijatelného nárůstu tlakových ztrát výrazně navýší součinitel 

přestupu tepla oxidu uhličitého [8], což má za následek mnohem lepší výměnu tepla než při použití 

hladkých trubek, které jsou použity v této práci. Výsledkem je přibližně sedmkrát delší trubkový 

svazek, než kdyby v něm byly použity vnitřně žebrované teplosměnné trubky. 

  

Obrázek 10: Délka trubkového svazku tepelného výměníku v závislosti na počtu dělení 
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6.2.3 Tlakové ztráty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlakové ztráty závisí kromě konstant na rychlosti proudění teplonosného média, jeho hustotě, 

součiniteli tření a délce trubkového svazku tepelného výměníku. U sodíku je rychlost proudění, 

hustota i součinitel tření při jakémkoli počtu dělení konstantní. Jediná veličina, která se mění, je 

délka trubkového svazku, tudíž graf tlakových ztrát sodíku v podstatě kopíruje graf délky 

trubkového svazku tepelného výměníku. Tlakové ztráty sodíku jsou bez zonálního rozdělení rovny 

45054 Pa. Nejnižší hodnoty dosahují, stejně jako délka trubkového svazku tepelného výměníku, 

při rozdělení na 7 dílů, a to 44725 Pa. Poté pozvolna rostou, až se ustálí na hodnotě 44739 Pa. 

Rozdíl minima a ustálené hodnoty činí 14 Pa, což je pouze 0,03 % z celkové ustálené hodnoty 

tlakových ztrát, tudíž tento pokles nemá téměř žádný význam, podobně jako v grafu délky 

trubkového svazku tepelného výměníku. První hodnota tlakových ztrát sodíku se liší od té ustálené 

o 315 Pa, což činí rozdíl 0,7 % z celkové ustálené hodnoty. 

  

Obrázek 11: Tlakové ztráty sodíku v závislosti na počtu dělení 
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U oxidu uhličitého průměrná hodnota rychlosti proudění s rostoucím počtem dělení pozvolna 

klesá, ale nemá to skoro vliv, protože pokles se pohybuje v řádu setin m/s. Průměrná hodnota 

hustoty zde roste. Průměrná hodnota Reynoldsova čísla oproti sodíku, kde s rostoucím počtem 

dělení klesala, roste – nejprve v řádu tisíců, poté v řádu stovek jednotek, což je dostačující pro to, 

aby se úplně změnil výsledný průběh tlakových ztrát v závislosti na počtu dělení, jelikož délka 

trubkového svazku tepelného výměníku se mění pouze v řádu jednotek a desetin m. Tlakové ztráty 

oxidu uhličitého jsou bez zonálního rozdělení rovny 4587,3 kPa. Poté rostou, až se ustálí na 

hodnotě 4670,1 kPa. Rozdíl činí 82,8 kPa, což je 1,8 % z celkové ustálené hodnoty. 

Obrázek 12: Tlakové ztráty oxidu uhličitého v závislosti na počtu dělení 
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7 KONTROLA VÝPOČTU POMOCÍ INTEGRÁLNÍCH VELIČIN 

Očekává se, že tento způsob výpočtu vede k nejpřesnějším výsledkům, proto byla tato kontrola 

provedena. Délka trubkového svazku tepelného výměníku byla vypočtena bez jeho rozdělení. 

Některé veličiny, na kterých je délka závislá, jsou lineárně závislé na teplotě, ale jiné ne. Proto je 

zde použit určitý integrál. Meze integrálu jsou maximální a minimální teplota mezní vrstvy. Tyto 

teploty lze vypočítat z maximální a minimální teploty trubky, viz níže: 

Teplota trubky na vstupu: 

𝑇𝑡𝑟1
=

𝑇1𝑁𝑎
+ 𝑇1𝐶𝑂2

2
 (°C) (31)  

Teplota sodíku na vstupu – 𝑇1𝑁𝑎
 (°C), teplota oxidu uhličitého na vstupu – 𝑇1𝐶𝑂2

(°C). 

Teplota trubky na výstupu: 

𝑇𝑡𝑟2
=

𝑇2𝑁𝑎
+ 𝑇2𝐶𝑂2

2
 (°C) (32)  

Teplota sodíku na výstupu – 𝑇2𝑁𝑎
 (°C), teplota oxidu uhličitého na výstupu – 𝑇2𝐶𝑂2

(°C). 

Teplota mezní vrstvy sodíku na vstupu: 

𝑇𝑚𝑣1𝑁𝑎
=

𝑇1𝑁𝑎
+ 𝑇𝑡𝑟1

2
 (°C) (33)  

Teplota mezní vrstvy sodíku na výstupu: 

𝑇𝑚𝑣2𝑁𝑎
=

𝑇2𝑁𝑎
+ 𝑇𝑡𝑟2

2
 (°C) (34)  

Teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého na vstupu: 

𝑇𝑚𝑣1𝐶𝑂2
=

𝑇1𝐶𝑂2
+ 𝑇𝑡𝑟1

2
 (°C) (35)  

Teplota mezní vrstvy oxidu uhličitého na výstupu: 

𝑇𝑚𝑣2𝐶𝑂2
=

𝑇2𝐶𝑂2
+ 𝑇𝑡𝑟2

2
 (°C) (36)  

Nyní jsou známy teploty mezních vrstev na vstupu i výstupu pro obě teplonosná média. Tyto 

teploty se dosadí jako meze integrálů, jejichž argumentem je rovnice regrese dané veličiny, viz 

grafické závislosti v příloze. Integrál se vždy vydělí rozdílem maximální a minimální teploty 

mezní vrstvy daného teplonosného média a výsledkem je hledaná, přesnější hodnota dané veličiny. 

Když jsou známy všechny hodnoty proměnných veličin z grafických závislostí, stačí dopočítat 

zbylé veličiny, a to stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole 5. 

Ukázka výpočtu: hustota sodíku 

𝜌𝑁𝑎 =

∫ (−0,24 · 𝑇 + 950,86)𝑑𝑇
𝑇𝑚𝑣1𝑁𝑎

𝑇𝑚𝑣2𝑁𝑎

𝑇𝑚𝑣1𝑁𝑎
− 𝑇𝑚𝑣2𝑁𝑎

 (kg/m3) (37)  
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Srovnání výsledných hodnot vypočtených pomocí integrálních veličin a klasickým způsobem: 

Tabulka 1:Srovnání výsledných hodnot vypočtených různými způsoby 

 
Pomocí integrálních veličin Klasickým způsobem 

𝛼𝑁𝑎 (W/m
2
/K) 20793 20791 

𝛼𝐶𝑂2
 (W/m

2
/K) 485,34 487,76 

l (m) 364,38 362,67 

𝛥𝑝𝑁𝑎 (Pa) 45363 45054 

𝛥𝑝𝐶𝑂2
 (kPa) 4565,7 4587,3 
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8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byly nejprve vyjmenovány a stručně charakterizovány tepelné výměníky 

podle různých kritérií. Zvláštní pozornost byla věnována plášťovému tepelnému výměníku. 

Jako referenční tepelný výměník, na kterém byl zkoumán vliv přesnosti výpočtu na jeho konečné 

parametry, byl zvolen plášťový tepelný výměník, který spadá do skupiny trubkových tepelných 

výměníků. Důvodem této volby bylo to, že ačkoli plášťový tepelný výměník není tak odolný a 

kompaktní jako tištěný, jsou s ním bohaté zkušenosti a je osvědčený v praxi pro vysoké přenášené 

výkony v jaderných elektrárnách, což bylo pro tuto práci rozhodujícím faktem. Tištěné tepelné 

výměníky se zatím vyrábí pouze pro menší výkony a bylo by potřeba provést experimentální 

instalaci takového tepelného výměníku a následně zhodnotit vhodnost jeho použití. U referenčního 

tepelného výměníku byly popsány jeho hlavní charakteristiky a konstrukce. Tyto údaje posloužily 

jako vstupní hodnoty pro tepelný výpočet. 

V následující části práce byl popsán princip celého výpočtu. Výpočet, jehož zdrojový kód je 

v práci uveden, byl proveden pomocí programu Matlab, v němž byly zkoumány průběhy 

jednotlivých veličin v závislosti na počtu dělení trubkového svazku tepelného výměníku podle 

přenášeného tepelného výkonu. 

Pro konkrétní zobrazení výsledků výpočtu byly zvoleny veličiny součinitel přestupu tepla sodíku, 

součinitel přestupu tepla oxidu uhličitého, délka trubkového svazku tepelného výměníku, tlakové 

ztráty sodíku a tlakové ztráty oxidu uhličitého. Průběhy těchto hodnot v závislosti na počtu dělení 

trubkového svazku tepelného výměníku byly vyneseny do grafů a byl popsán jejich tvar. 

Nakonec byla provedena kontrola výpočtu pomocí integrálních veličin bez zonálního rozdělení 

trubkového svazku. Výsledky byly zobrazeny v tabulce 1. 

Lze se domnívat, že pokud je trubkový svazek tepelného výměníku rozdělen na více dílů, dosáhne 

se tak při jeho návrhu přesnějších výsledků. Zkoumané veličiny se skutečně lišily bez zonálního 

rozdělení a s rozdělením na velký počet dílů (při rozdělení trubkového svazku na 100 dílů měly 

všechny veličiny již ustálenou hodnotu a další zvyšování počtu dělení už bylo prakticky zbytečné). 

Proces návrhu, použitý v této práci, je uplatnitelný v praxi, ale zda existuje možnost ještě 

přesnějšího návrhu, to už námětem dalšího zkoumání. 

V této práci byl zkoumán vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku. 

Nebyl zde brán zřetel na ekonomičnost výroby. To je důvod, proč se při návrhu a výpočtu 

zanedbalo vnitřní žebrování teplosměnných trubek. Kdyby byly použity vnitřně žebrované trubky, 

délka trubkového svazku navrhovaného tepelného výměníku by byla cca sedmkrát menší, protože 

by byl výrazně navýšen součinitel přestupu tepla oxidu uhličitého. 
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y = 1280,9x + 119994 
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Tabulka 2: Závislost entalpie sodíku na teplotě [16] 

t [°C] i [J/kg] 

100 239990 

200 376100 

300 508240 

400 637360 

500 764340 

600 890160 

700 1015720 

800 1142030 

900 1269900 

 

 

 

 

Teplota 

Tabulka 3: Závislost teploty sodíku na entalpii [16] 

i [J/kg] t [°C] 

239990 100 

376100 200 

508240 300 

637360 400 

764340 500 

890160 600 

1015720 700 

1142030 800 

1269900 900 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Závislost entalpie sodíku na teplotě 

Obrázek 14: Závislost teploty sodíku na entalpii 
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y = -0,24x + 950,86 
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Tabulka 4: Závislost hustoty sodíku na teplotě [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematická viskozita 

Tabulka 5: Závislost kinematické viskozity sodíku na teplotě [15] 

t [°C] ν [m
2
/s] 

100 7,37E-07 

200 4,98E-07 

300 3,92E-07 

400 3,27E-07 

500 2,84E-07 

600 2,56E-07 

700 2,35E-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t [°C] ρ [kg/m
3
] 

100 927 

200 904 

300 878 

400 856 

500 832 

600 808 

700 784 

Obrázek 15: Závislost hustoty sodíku na teplotě 

Obrázek 16: Závislost kinematické viskozity sodíku na teplotě 
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y = 0,13x-0,53 
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Tabulka 6: Závislost Prandtlova čísla sodíku na teplotě [15] 

t [°C] Pr [-] 

100 1,15E-02 

200 7,40E-03 

300 5,90E-03 

400 5,20E-03 

500 4,80E-03 

600 4,40E-03 

700 3,90E-03 

 

 

 

 

 

 

Tepelná vodivost 

Tabulka 7: Závislost tepelné vodivosti sodíku na teplotě [15]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t [°C] λ [W/m/K] 

100 85,8 

200 80,8 

300 76,6 

400 71,6 

500 67,0 

600 62,4 

700 58,2 

Obrázek 17: Závislost Prandtlova čísla sodíku na teplotě 

Obrázek 18: Závislost tepelné vodivosti sodíku na teplotě 
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y = 1171,8x + 397770 
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Tabulka 8: Závislost entalpie oxidu uhličitého na teplotě [13]  

t [°C] i [J/kg] 

323,8 777990 

343,8 800960 

363,8 824020 

383,8 847180 

403,8 870430 

423,8 893800 

443,8 917290 

463,8 940880 

483,8 964590 

503,8 988420 

523,8 1012400 

 

 

 

Teplota 

Tabulka 9: Závislost teploty oxidu uhličitého na entalpii [13]  

i [J/kg] t [°C] 

777990 323,8 

800960 343,8 

824020 363,8 

847180 383,8 

870430 403,8 

893800 423,8 

917290 443,8 

940880 463,8 

964590 483,8 

988420 503,8 

1012400 523,8 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Závislost entalpie oxidu uhličitého na teplotě 

Obrázek 20: Závislost teploty oxidu uhličitého na entalpii 
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y = 1,25E-9x - 5,13E-8 
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Tabulka 10: Závislost hustoty oxidu uhličitého na teplotě [13]  

t [°C] ρ [kg/m
3
] 

323,8 80,32 

343,8 77,322 

363,8 74,567 

383,8 72,024 

403,8 69,666 

423,8 67,473 

443,8 65,427 

463,8 63,511 

483,8 61,713 

503,8 60,023 

523,8 58,428 

 

 

 

Kinematická viskozita 

Tabulka 11: Závislost kinematické viskozity oxidu uhličitého na teplotě [13]  

t [°C] ν [m
2
/s] 

323,8 3,57E-07 

343,8 3,80E-07 

363,8 4,04E-07 

383,8 4,28E-07 

403,8 4,52E-07 

423,8 4,77E-07 

443,8 5,02E-07 

463,8 5,28E-07 

483,8 5,54E-07 

503,8 5,81E-07 

523,8 6,07E-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Závislost hustoty oxidu uhličitého na teplotě 

Obrázek 22: Závislost kinematické viskozity oxidu uhličitého na teplotě 
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y = 3,62E-9x2 - 3,98E-6x + 8,42E-3 
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Tabulka 12: Závislost Prandtlova čísla oxidu uhličitého na teplotě [14] 

t [°C]  Pr [-] 

323,8 7,51E-03 

343,8 7,48E-03 

363,8 7,45E-03 

383,8 7,42E-03 

403,8 7,39E-03 

423,8 7,38E-03 

443,8 7,37E-03 

463,8 7,35E-03 

483,8 7,34E-03 

503,8 7,33E-03 

523,8 7,32E-03 

 

 

 

Tepelná vodivost 

Tabulka 13: Závislost tepelné vodivosti oxidu uhličitého na teplotě [13]  

t [°C] λ [W/m/K] 

323,8 0,0438 

343,8 0,0453 

363,8 0,0467 

383,8 0,0482 

403,8 0,0496 

423,8 0,0511 

443,8 0,0525 

463,8 0,0539 

483,8 0,0554 

503,8 0,0568 

523,8 0,0582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Závislost Prandtlova čísla oxidu uhličitého na teplotě 

Obrázek 24: Závislost tepelné vodivosti oxidu uhličitého na teplotě 
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Vlastnosti oceli 15 313 

Tepelná vodivost 

Tabulka 14: Závislost tepelné vodivosti oceli 15 313 na teplotě [17]  

t [°C] λ [W/m/K] 

300 36 

400 33,9 

500 31,4 

600 29,1 

 

Obrázek 25: Závislost tepelné vodivosti oceli 15 313 na teplotě 


