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ABSTRAKT 

 
Táto záverečná práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka voda – voda, ktorý je 

súčasťou chladiaceho okruhu. Obsahuje podrobný tepelný a hydraulický výpočet. Práca 

taktiež zahŕňa základný konštrukčný výkres. 

Kľúčové slová 

 

Tepelný výmenník, energetický ústav, voda, teplo, prenos tepla 

ABSTRACT 

 
This final thesis deals with the design of the water-water heat exchanger, which is part 

of the cooling circuit. It contains a detailed thermal and hydraulic calculation. The work also 

includes a basic construction drawing. 
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heat exchanger, energy institute, water, heat, heat transfer 
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ÚVOD 
 

Energetika je vedný obor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov 

a zásob energie. V dnešnej dobe dopyt po energiách stále rastie a preto je tomuto odvetviu 

nutné venovať väčší dôraz ako v minulosti. 

Táto práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka. Toto zariadenie sprostredkováva 

výmenu tepla medzi teplonosnými médiami. Prenos tepla má významnú úlohu vo viacerých 

priemyselných odvetviach ako je farmaceutický,  potravinársky,  chemický a energetický. 

Tepelné výmenníky sú zhotovené v rozličných konštrukčných prevedeniach. Existuje veľa 

typov tepelných výmenníkov a to najmä v závislosti na účele, ktoré majú spĺňať a na 

teplonosných médiách, ktoré využívajú. 

Princíp prestupu tepla a problematika tepelného výmenníku patrí medzi základné 

energetické problémy. Preto sú vcelku obsiahle postupy a typy, ako postupovať pri návrhu 

výmenníka. 
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1 Tepelný výmenník 
Tepelný výmenník je zariadenie, ktoré umožňuje prenos tepelnej energie medzi dvoma 

alebo viacerými teplonosnými médiami. Tento prenos tepla môže byť priebežný alebo 

prerušovaný. Teplo pritom prechádza z teplejšieho média na médium chladnejšie. Pracovné 

látky pritom môžu byť v kvapalnom alebo plynnom stave a taktiež môžu byť v jednej alebo 

v dvoch fázach. 

Účinnosť prestupu tepla je ovplyvnená poklesom tlakov a nestabilitou prúdenia. Tieto 

veličiny priamo ovplyvňujú koeficient prestupu tepla a tým pádom aj výrobné náklady 

a prevádzku výmenníku.  

Pri navrhovaní výmenníka tepla máme niekoľko možností. Aký návrh zrealizujeme sa 

odvíja od účelu, ku ktorému sa bude tepelný výmenník využívať, a od základných 

požiadaviek kladených na výmenník  a požiadaviek kladených na teplonosné médium. Tejto 

problematike sa budeme venovať v nasledujúcich kapitolách. [1][3] 

 

 

 

Obr. 1 Tepelný výmenník Hi-Flow 
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2 Teória prestupu tepla 
 

Znalosť teórie prestupu tepla má v praxi veľký význam nielen z technologického 

hľadiska, ale taktiež aj z hľadiska energetického. Je to dané tým, že ohrev a chladenie médií 

v prevádzkach spotrebováva veľké množstvo energie. [5] 

Základné spôsoby prestupu tepla medzi látkami sú: 

• Vedenie (kondukcia) – tento typ prenosu tepla sa uskutočňuje za priameho styku 

telies (vo väčšine prípadov sú to pevné látky). Odovzdávanie tepelnej energie sa 

uskutočňuje pod vplyvom vzájomných nárazov atómov. 

• Prúdenie (konvekcia) – tento mechanizmus prebieha väčšinou medzi kvapalinou 

a tuhým telesom. Konvekcia je zložená z dvoch mechanizmov a to difúzie 

a advekcie. 

• Sálanie (radiácia) – je to najzložitejší mechanizmus prenosu tepla. Energia je 

emitovaná z každého povrchu a šíri sa vo forme žiarenia. Pri tomto type 

prestupu tepla veľmi záleží na charakteristickom povrchu telesa. Žiarenie je 

možné rozložiť na svetelné, infračervené, ultrafialové, rontgenové 

a elektromagnetické vlny.  

Vo väčšine výmenníkov dochádza ku všetkým trom spôsobom prestupu tepla, potom 

záleží na tom, ktorý z týchto spôsobov prestupu tepla je prevládajúci. Najčastejšie sa 

používajú tepelné výmenníky, v ktorých prevláda prestup tepla prúdením. Návrh a tepelný 

výpočet výmenníka preto vychádza zo všeobecných zákonitostí mechaniky tekutín 

a termokinetiky.[1][5] 

Prestup tepla môže byť: 

a) Ustálený prestup tepla – je to taký prestup tepla, pri ktorom sa v ktoromkoľvek 

mieste teplovýmennej plochy teploty nemenia, teda sú ustálené. Takýto dej prebieha 

v kontinuálne pracujúcich výmenníkoch pri prestupe tepla v plynných alebo 

kvapalných látkach. 

b) Neustálený prestup tepla – je charakteristický meniacou sa teplotou v ľubovoľnom 

bode teplovýmennej plochy. Neustálený prestup tepla sa v praxi vyskytuje zvyčajne 

pri periodickej prevádzke ohrievacích alebo chladiacich aparátov. 

Prívod tepla môže byť : 

a) Priamy ohrev – pri priamom ohreve dochádza ku styku všetkých teplonosných 

médií. Tieto médiá môžu byť rovnakého alebo rozdielneho skupenstva. 

• Ak sú tieto média rovnakého skupenstva, zmiešavajú sa a  platí zákon 

zachovania energie. Teda celkové teplo je súčet tepiel privedených 

jednotlivými teplonosnými médiami. 

• V praxi sa často používa aj ohrev s prestupom tepla medzi látkami 

rôzneho skupenstva, napr. ohrev vody, vodných roztokov sýtou parou. 

Sýta para kondenzuje v kvapaline a predáva jej svoje skupenské teplo. 

Kondenzát sa pritom mieša s ohrievanou kvapalinou. 
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b) Nepriamy ohrev – Pri nepriamom ohreve sú teplonosné médiá od seba oddelené 

tuhou stenou (tzv. teplovýmennou plochou). [5] 

 

Obr. 2 Priebeh tepla vo výmenníku tepla voda-voda 

Na obr. 2 je znázornený priebeh teplôt pozdĺž teplovýmennej plochy jednoduchého 

výmenníka. Stredný teplotný rozdieľ ∆Ts sa definuje buď ako aritmetický teplotný rozdiel, 

alebo ako logaritmický teplotný rozdiel. Na obrázku a) je znázornený priebeh teplôt 

v súprudom výmenníku a na obrázku b) je priebeh teplôt vo výmenníku protiprúdom. 

 

Stredný aritmetický teplotný rozdiel je definovaný vzťahom: 

∆𝑇𝑠 =
1

2
(∆𝑇1 + ∆𝑇2), [𝐾]            (2.01) 

Stredný logaritmický teplotný rozdiel je definovaný vzťahom: 

∆𝑇𝑠 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛
∆𝑇1
∆𝑇2

, [𝐾]             (2.02) 
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3 Základné požiadavky 
Pri návrhu výmenníku tepla je najdôležitejšie, aby čo najlepšie spĺňal svoju funkciu, a 

teda aby bol prenos tepelnej energie čo najintenzívnejší pri čo najnižších nákladoch. Intenzitu 

prestupu tepla môžeme docieliť voľbou vhodného materiálu, konštrukčnými úpravami 

a voľbou vhodného pracovného média. Požiadavky sú kladené jednak na samotný výmenník 

a taktiež na teplonosné médium.[1] 

 

3.1 Požiadavky, kladené na výmenník tepla 

Pri návrhu výmenníka je dôležité, aby boli čo v najväčšej miere splnené tieto 

požiadavky: 

• Najmenšia hmotnosť a rozmery 

• Najnižšia cena 

• Čo najmenšie tlakové straty resp. čerpacie práce 

• Čo najvyššia spoľahlivosť 

• Jednoduchá údržba 

Požiadavka na čo najnižšie tlakové straty a najnižšie rozmery sú protichodné. 

Zmenšenie tlakových strát má za následok zväčšenie rozmerov a teda aj hmotnosti. Konečný 

návrh je teda vždy kompromis medzi týmito dvoma požiadavkami.[1] 

 

3.2 Požiadavky, kladené na teplonosné médium 

Pri voľbe pracovného média je nutné zohľadniť tieto požiadavky: 

• Veľká merná tepelná kapacita 

• Vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti a prestupu tepla 

• Vhodný vzťah medzi teplotou varu a tlakom 

• Nízka viskozita a s tým súvisiace nízke tlakové straty pri prúdení a teda 

minimálne čerpacie náklady 

• Nízka náchylnosť ku korózii 

• Zdravotná nezávadnosť 

• Dostatočný výskyt v biosfére 

• Nízka cena 
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Najčastejšie používané pracovné média v energetike sú: 

• Voda – používa sa pri ohrevoch do 100°C. Je vhodná na vykurovanie alebo 

ohrev prchavých kvapalín. Zmena hustoty vody pri rôznych teplotách a malá 

viskozita zabezpečujú prirodzenú cirkuláciu vo vykurovacom systéme. Vysoké 

merné teplo vody umožňuje menšie prierezy potrubia. Súčiniteľ prestupu tepla 

z vody do teplovýmennej plochy, alebo z nej je pomerne vysoký. Tlaková voda 

sa dá použiť do teploty 200°C (1,6MPa)  

• Vodná para – sýta vodná para je najpoužívanejšie teplonosné médium. Pri 

kondenzácii pary na stenách výmenníkov sa uvoľňuje jej výparné teplo. Hodnota 

súčiniteľa prestupu tepla z kondenzujúcej pary je vysoká. Sýtu vodnú paru je 

možné využiť do teploty 170°C. Prehriata vodná para má podobne ako plyn 

menšiu hodnotu súčiniteľa prestupu tepla a preto sa na výhrev často nepoužíva. 

• Minerálny olej – minerálny olej sa používa v prípadoch, kedy nie je možné 

použiť vodu alebo vodnú paru kvôli požadovaným vysokým teplotám a tlakom. 

Oleje sa taktiež používajú vtedy, ak pri priamom ohreve spalinami môže 

spôsobiť prehriatie látky. Súčiniteľ prestupu tepla olejov je ako pri všetkých 

viskóznych látkach pomerne malý a zvyšuje sa až pri vyšších teplotách. 

Výhodou minerálnych olejov je ich vysoký bod varu a stálosť pri vyšších 

teplotách. Rozsah pracovných teplôt je 300 až 320°C. 

• Vzduch a spaliny majú nevýhodu nízkej mernej tepelnej kapacity, tepelnej 

vodivosti a zlého súčiniteľa prestupu tepla. Vyžadujú väčší objemový prietok 

a veľké výhrevné plochy výmenníku. Nevýhoda je aj malá možnosť regulácie 

tepelného výkonu a tak hrozí nebezpečenstvo miestneho prehriatia. 

• Tekuté kovy – používajú sa pre prenos tepla s vysokou teplotou (do 

900°C).[5][1] 
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4 Rozdelenie výmenníkov tepla 
Výmenníky tepla je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií.  

 

4.1 Rozdelenie podľa konštrukčného riešenia 

Hlavnou požiadavkou, kladenou na výmenník tepla, je veľký celkový súčiniteľ prestupu 

tepla, malý prietokový odpor, jednoduchá údržba a čistenie, odolnosť voči korózii, 

prispôsobenie konštrukcie a hmotnosti výrobným možnostiam a hospodárne využitie 

materiálu. Všetky tieto požiadavky sa dajú ovplyvniť konštrukciou výmenníka. Pri 

konštrukcii je treba taktiež prihliadnuť na prevádzkové podmienky – tlak, teplotu 

a hmotnostný prietok.[1][2] 

Výmenníky s nepriamou výmenou tepla sa rozdeľujú podľa tvarového riešenia a to na: 

• Trubkové 

• Doskové 

• Kotlové 

• Rebrové 

• Zväzkové 

• Šrúbové 

 

4.2 Rozdelenie podľa druhu použitých médií 

Ako už bolo spomenuté, najčastejšie teplonosné médiá používané v energetike sú voda, 

vodná para, minerálny olej, vzduch a spaliny. [1][3] 

V tepelných výmenníkoch sa využívajú rôzne kombinácie týchto teplonosných médií. 

Preto sme schopní tepelné výmenníky rozdeliť na tieto druhy: 

• Kvapalina – kvapalina (voda – voda) 

• Kvapalina – plyn (voda – plyn, spaliny – voda, olej – para) 

• Plyn – plyn (para – para, spaliny – para, vzduch – para) 

• Výhrevné teleso – vzduch 

 

4.3 Rozdelenie podľa zmyslu prúdenia teplonosných médií 

Podľa zmyslu prúdenia teplonosných médií môžeme tepelné výmenníky rozdeliť do 

nasledujúcich kategórií. [1][3] 

• Súprúdové – ohrievacie a ohrievané médium majú rovnaký smer a orientáciu 

prúdenia. 

• Protiprúdové – médiá majú rovnakú orientáciu ale opačný smer prúdenia 

• Krížové – prúdnice sú mimobežné a v kolmom  priemete spolu zvierajú pravý 

uhol. 

• So šikmým vzájomným prúdením - prúdnice sú mimobežné a v kolmom  

priemete spolu zvierajú ostrý alebo tupý uhol. 

• Viacnásobné súprúdové, protiprúdové a krížové prúdenie 

• S kombinovaným prúdením 
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4.4 Rozdelenie podľa účelu a využitia 

Výmenníky tepla sa podľa účelu a využitia rozdeľujú do niekoľkých skupín. [1][3] 

• Ohrievače – ohrievané médium v nich zvyšuje svoju teplotu ale nedochádza ku 

zmene fázy. 

• Chladiče – ochladzované médium v nich znižuje svoju teplotu ale nedochádza 

ku zmene fázy. 

• Výparníky a odparky – slúžia k zmene ohrievaného kvapalného média na paru. 

• Kondenzátory – slúžia na skvapalnenie teplejšieho média v parnej fázy. 

• Prehrievače a medziprehrievače – zvyšujú teploty mokrej, sýtej alebo prehriatej 

pary. 

• Sušiarne – prísunom tepla sa znižuje vlhkosť látky v pevnej fázy. 

• Termické odplyňováky vody – parným ohrevom vody k bodu varu dochádza 

k vylučovanie pohltených plynov. 

• Výhrevné telesá ústredného kúrenia – výhrevné médium pevného skupenstva 

ohrieva okolitý vzduch 

 

4.5 Rozdelenie podľa pracovného pochodu 

Podľa pracovného pochodu vieme tepelné výmenníky rozdeliť do štyroch základných 

skupín. [1][3] 

• Rekuperačné – teplonosné médiá prúdiace vo výmenníku sú od seba oddelené 

nepriepustnou stenou. K prenosu tepla medzi látkami dochádza prestupom tepla 

cez stenu. Teplo sa prenáša konvekciou. Najvýhodnejšie prevedenie je 

výmenník protiprúdy. 

• Regeneračné – k prenosu tepla medzi dvoma hlavnými teplonosnými médiami 

dochádza pomocou tzv. prostredníka teda tretie teplonosné médium 

• Kontaktné – teplé a chladné médiá sú v rôznych fázach. Dochádza k priamemu 

kontaktu týchto médií a vzájomnému prenosu tepla, neskôr sú tieto média od 

seba zase oddelené. 

• Zmiešavacie – v porovnaní s ostatnými typmi výmenníkov nemá teplovýmenné 

plochy. Ohrievacie aj ohrievané médium sa miešajú dohromady a vytvárajú 

homogénnu zmes. 
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5 Trubkový výmenník tepla 
 

Trubkové výmenníky tepla sa zaraďujú medzi rekuperačné výmenníky. Nedochádza tu 

k priamemu kontaktu teplonosných médií. Rekuperačné výmenníky s rovnými trubkami 

patria k najstarším tepelným výmenníkom vôbec. Tieto výmenníky majú výhodný tvar 

z hľadiska pevnostného namáhania. Skladá sa z vonkajšieho plášťa a trubiek.   

V medzitrubkovom  priestore sú väčšinou umiestnené segmentové prepážky, tie majú za 

úlohu spomaliť pohyb média a predĺžiť trajektóriu prúdenia. [1][7] 

5.1 Trubkový výmenník tepla s rovnými trubkami 

Skladá sa z vonkajšieho plášťa (7) s dvoma privarenými trubkovnicami (3), do ktorých 

sú zavalcované trúbky (2). Teleso výmenníka má dve vieka (4), ktoré sú na trubkovnicu 

pripevnené šrúbami. V medzitrubkovom priestore sa zvyknú umiestňovať segmentované 

alebo koncentrické prepážky (6). Jedno teplosmenné médium vstupuje do výmenníku 

vstupnou armatúrou (4), prúdi v medzitrubkovom priestore a vystupuje prírubou (5). Druhé 

teplosmenné médium vstupuje do trubkového priestoru vstupnou armatúrou (1) a vystupuje 

prírubou (8). [1][7] 

 

Obr. 3 Trubkový výmenník tepla 

Táto bakalárska práca pojednáva práve tento typ tepelného výmenníku. Výhodou tohto 

typu výmenníku je jeho jednoduchá výroba a čistenie. Taktiež jeho konštrukcia umožňuje 

použitie minimálnej hrúbky steny a to vedie ku zníženiu hmotnosti a množstva potrebného 

materiálu na výrobu.[3] 
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6 Výpočet a návrh tepelného výmenníku 

6.1 Zadanie 

Tepelný výmenník je navrhovaný pre médiá voda-voda so segmentovými prepážkami. 

Tento tepelný výmenník je súčasť chladiaceho okruhu. Segmentové prepážky usmerňujú prúd 

vody, tým sa zvyšuje intenzita prestupu tepla, ale aj nežiadúca tlaková strata. Rovnice použité 

pri výpočtoch, pokiaľ nie je uvedené inak, sú zo zdroja [9]. 

Zadané hodnoty: 

• Výkon výmenníku:    Q=20MW 

• Teplota chladeného média na vstupe:  th_in=120° 

• Teplota chladiaceho média na vstupe:  tc_in=45° 

• Hmotnostný prietok:      M=15kg/s 

• Tlak chladeného média:     ph_in=0,2 MPa 

• Tlak chladiaceho média:     pc_in=0,1 MPa 

6.2 Bilančné rovnice 

Podľa zdroju [1] sú základom výpočtu tepelného výmenníku dve rovnice: 

a) Rovnica tepelnej bilancie 

�̇�𝑏 = 𝑀1. 𝑐1. (𝑡11 − 𝑡12) = 𝑀2. 𝑐2. (𝑡22 − 𝑡21)         (6.01.) 

b) Rovnica prestupu tepla 

�̇�𝑘 = 𝑘. ∆𝑡. 𝑆                               (6.02.) 

 

Rovnicu tepelne bilancie ďalej vieme upraviť pomocou vzťahu i = c . t, kde 

i predstavuje merné entalpie vody odpovedajúce príslušným teplotám. Rovnica tepelnej 

bilancie potom je v tvare: 

�̇�𝑏 = 𝑀1. (𝑖11 − 𝑖12) = 𝑀2. (𝑖22 − 𝑖21) 

Rovnica tepelnej bilancie vraví, že tepelný tok, ktorý je prenesený z vnútorného 

povrchu trúbky do vody, musí voda pohltiť (pričom sa zahreje z teploty tin na teplotu 

tout). Po dosadení zadaných hodnôt do bilančnej rovnice bolo zistené že hmotnostný 

prietok teplejšej látky nie je dostatočný na schladenie tohto média. Preto bol zvolený 

vyšší hmotnostný prietok.[8] 

Mhot=80 kg/s 
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6.3 Trubkový priestor tepelného výmenníku 

 

Do trubkového priestoru sme umiestnili chladnejšie médium a to z dôvodu menších 

čerpacích prác. Bežné sa trubky rozmiestňujú tak, aby sa stredy trubiek nachádzali na  

vrcholoch rovnoramenných trojuholníkov, štvorcov alebo sústredných kružníc. V našom 

návrhu sme volili usporiadanie do rovnoramenných trojuholníkov, tento variant má najväčšiu 

hustotu trubiek, z toho vyplýva že sú lepšie pre prenos tepla a plochu povrchu na jednotku 

dĺžky. Toto rozmiestnenie má niekoľko variánt, v našom prípade bolo použité rozmiestnenie 

trubiek do rovnoramenných trojuholníkov s uhlom 30°. [2] 

Merná entalpia pre chladené a chladiace médium pri vstupe do tepelného výmenníka bola 

stanovená pomocou programu SteamTab. 

Hodnota mernej entalpie vody pre chladiace médium pri vstupnej teplote t = 45° a tlaku  

p=0,1 MPa sa rovná:  

𝑖 = 188,514
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Hmotnostný prietok chladiaceho média bol zvolený: 

Mcold=45 kg/s 

Úpravou rovnice tepelnej bilancie vieme dopočítať entalpiu na výstupe a následne aj teplotu 

na výstupe: 

𝑖𝑐_𝑜𝑢𝑡 =
𝑄𝑏

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑑
− 𝑖𝑐_𝑖𝑛 

𝑖𝑐_𝑜𝑢𝑡 =
80. 106

45
− 188514 = 1522 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

𝑡𝑐_𝑜𝑢𝑡 = 61,11 °𝐶 

Zo vstupnej a výstupnej teploty vieme aritmetickým priemerom vypočítať strednú teplotu, 

ktorú budeme ďalej používať vo výpočtoch. 

𝑡𝑐 = 53,06 °𝐶 

Pri návrhu tepelného výmenníka ja na začiatok nutné odhadnúť tlakové straty, skutočné 

tlakové straty budú dopočítané v neskorších výpočtoch. Predpokladané tlakové straty sú 

∆pc=4kPa. Ak máme odhad tlakových strát, tak vieme taktiež určiť výstupný tlak a to 

rozdielom tlaku vstupného a tlakových strát.  

𝑝𝑐_𝑜𝑢𝑡 = 0,096 𝑀𝑃𝑎 

Z hodnôt vstupného a výstupného tlaku následne aritmetickým priemerom stanovíme stredný 

tlak 

𝑝𝑐 = 0,098𝑀𝑃𝑎 
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Tab. 1 Vstupné, výstupné a stredné hodnoty chladiaceho média 

Vstupné hodnoty Vstupná teplota tc_in = 45°C 

Vstupný tlak pc_in = 0,1 MPa 

Vstupná entalpia ic_in = 188.514 
𝑘𝐽

𝐾
 

Výstupné hodnoty Výstupná teplota tc_in = 61,11°C 

Výstupný tlak pc_in = 0,096MPa 

Výstupná entalpia ic_in = 255.9  
𝑘𝐽

𝐾
 

Stredné hodnoty Stredná teplota tc = 53,06°C 

Stredný tlak pc=0,098 MPa 

 

Tab. 2 Vlastnosti vody pri strednej teplote a tlaku chladiaceho média 

Vlastnosti vody pri strednej 

teplote 𝑡ℎ = 118,85°𝐶 

a strednom tlaku 

ph = 0,193MPa 

 

Merná tepelná kapacita cpc = 4182,29 
𝐽

𝑘𝑔.𝐾
 

Dynamická viskozita ηc = 519,963 μPa.s 

Tepelná vodivosť λc = 0,647 
𝑊

𝑚.𝐾
 

Hustota ρc = 986,622 
𝑘𝑔

𝑚3 

Kinematická viskozita υc = 5,27 x 10-7 
𝑚2

𝑠
 

Merný objem vc = 0,001014 
𝑚3

𝑘𝑔
 

Objemový prietok Vc = 0,046 
𝑚3

𝑠
 

 

Pri výpočte trubkového priestoru je nutné zvoliť niektoré počiatočné parametre. Tieto 

parametre sú obvykle zaužívané. Rýchlosť vody v trubkovom priestore je väčšinou 

v rozmedzí 0,5 až 2 m/s. Rozostupy trubiek sa volia medzi 1,25.d2 až 1,5.d2 (minimálne však 

d2+6mm). Pre dĺžku trubiek sa neodporúča presiahnuť 6m. Prednostne sa volia trubky 

s priemerom d = 20mm. V záujme zintenzívniť prestup tepla je možné voliť užšie trubky. [3]  

Použité trubky sú normované a sú použité zo zdroja [9]. 

Volíme hodnoty: 

• Dĺžka trubiek:     lt = 3,5m 

• Vnútorný priemer trubiek:   d1 = 5mm 

• Hrúbka steny trubiek:   ζ = 1,5mm 

• Vonkajší priemer trubky:   d2 = 8mm 

• Návrhová rýchlosť vody v trubke : 𝑣𝑐 = 0.7
𝑚

𝑠
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Ďalej je nutné poznať teplotu na stene trubky. K tejto teplote boli zistené nzákladné 

vlastnosti vody ktoré sa budú využívať neskôr vo výpočtoch. Teplota na stene trubky sa 

vypočíta ako: 

𝑡𝑠𝑡𝑒𝑛𝑦 = 𝑡𝑐 +
𝑄

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏. 𝛼𝑐
= 53,06 +

20𝑥106

185,59 .  5,59𝑥103
= 72,336°𝐶 

Kde Strub predstavuje teplovýmennú plochu a vypočíta sa ako: 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏 = 𝜋. 𝑑1. (𝑙𝑡 + 𝐿𝑡𝑠). 𝑛𝑡 = 𝜋. 0,005. (3,5 + 0,09). 3291 = 185,585𝑚2 

Vybrané vlastnosti vody vztiahnutú k teplote na stene trubky sú v Tab.3. Tieto hodnoty 

boli získané pomocou programu SteamTab a budú potrebné pre ďalšie výpočty 

Tab. 3 Vlastnosti vody pri teplote na stene trubky 

Vlastnosti vody pri teplote na 

stene trubky 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑛𝑦 = 72,34°𝐶  

 

Dynamická viskozita 𝜂1𝑆 = 391,3 μPa 

Prandtlovo číslo Pr1S = 2,467 

Tepelná kapacita cp1S = 4,192 [kJ/kg.K] 
 

Počet trubiek vychádza z rovnice kontinuity (tento počet trubiek je len návrhový). 

          𝑛𝑡𝑛 = 4.
𝑀𝑐𝑜𝑙𝑑

𝜋.𝑑1
2.𝑣𝑐.𝜌𝑐

                       (6.03.) 

ntn = 4.
45

𝜋.0,0052.0,7.986,622
 = 3318,4 ≐ 3319 

Skutočná rýchlosť vody v trubkách sa určí pomocou objemového prietoku a prierezu 

trubiek, ktorým táto voda preteká tz. prietokový prierez zväzku.  

 

Prietokový prierez zväzku návrhový vypočítame zo vzťahu: 

              𝑆𝑧_𝑛á𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣ý = 𝜋. 𝑑1
2.

𝑛𝑡𝑡

4
= 𝜋. 0,0082.

3319

4
= 0,065𝑚2         (6.04.) 

Skutočná rýchlosť návrhová je teda: 

𝑣𝑆𝑧_𝑛á𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á
=

𝑉𝑐

𝑆𝑧_𝑛á𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á
=

0,046

0,065
= 0,7 

𝑚

𝑠
          (6.05.) 

Pre ďalšie výpočty potrebujeme vedieť,  aký bude priemer obalovej kružnice 

trubkového priestoru. Aby sme mohli tento priemer vypočítať,  musíme zvoliť rozteč medzi 

trubkami. Rozostupy trubiek sa volia medzi 1,25.d2 až 1,5.d2 (minimálne však d2+6mm). 

Minimálna rozteč ttn = d2 + 6mm = 14 mm 

Zvolená rozteč trubiek tt = 14mm 

Tabuľkové hodnoty pre usporiadanie trubiek do 30° sú c1=1.0, c2=0,866. [3] 

Skutočné rozostupy potom sú:  tt1 = c1.t1 = 14mm 

tt2 = c2.t2 = 12,124mm 
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Teoretická plocha, ktorú zaberajú trubky v trubkovnici, sa určí:   

𝐴𝑡=𝑡𝑡1. 𝑡𝑡2. 𝑛𝑡𝑡
                 (6.06.) 

𝐴𝑡 = 14 . 12,124 . 3319 = 0,563𝑚2 

Priemer obalovej kružnice trubkového zväzku sa vypočíta:  

𝐷 = √4.
𝐴𝑡

𝜋
+ 𝑑2            (6.07.) 

𝐷 = √4.
0,563

𝜋
+ 0,008 = 0,855𝑚 

Priemer plášťa preto volím:    Dvonk = 900mm 

Hrúbka plášťa je     δ2 = 10mm 

Vnútorný priemer plášťa je teda   Dvnut = Dvonk – 2. δ 

       Dvnut = 900 – 2 . 10 = 880mm 

Medzera medzi obalovým valcom zväzku 

 a plášťom je      krozt = 25mm + 0,005. Dvonk 

       krozt = 25mm + 0,005. 900 = 28,7mm 

Priemer obalového valca zväzku   D`s = Dvnut - krozt 

       D`s = 880 – 28,7 = 851mm 

Priemer kružnice zväzku prechádzajúci Dos = D`s – d2 

osou trubiek     Dos = 851 – 8 = 843mm 

Zvolený počet trubiek     𝑛𝑡 =
𝜋.(𝐷`𝑠−𝑑2)2

4.𝑡𝑡
2.0,866

          (6.08.) 

       𝑛𝑡 =
𝜋.(0,851−0,008)2

4.0,0142.0,866
= 3291 

Skutočný prietokový prierez zväzku   𝑆𝑆𝑉 = 𝜋. 𝑑1
2.

𝑛𝑡

4
               (6.09.) 

        𝑆𝑆𝑉 = 𝜋. 0,0052.
3319

4
= 0,065𝑚2 

 

Skutočná rýchlosť    𝑣𝑐𝑆 =  
𝑉𝑐

𝑆𝑆𝑉
                (6.10.) 

        𝑣𝑐𝑆 =  
0,046

0,065
= 0,706

𝑚

𝑠
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Šírka trubkovnice     Lts = 0,1.Dvnut  

       Lts = 0,1 . 900 = 90mm 

Teraz sa dostávame k výpočtu súčiniteľu prestupu tepla. Aby sme boli schopní pristúpiť 

k samotnému výpočtu súčiniteľa prestupu tepla, potrebujeme najprv poznať bezrozmerné 

kritéria a to: Reynoldsovo číslo, Prandtlovo číslo a Nusseltovo číslo. 

Reynoldsovo číslo    𝑅𝑒1 = 𝑣𝑐𝑆.
𝑑1

𝑣𝑐
           (6.11.) 

        𝑅𝑒1 = 0,706.
0,005

5,27𝑥10−7
= 6,697 𝑥 103 

 

Prandtlovo číslo     𝑃𝑟1 = 𝑐𝑝𝑐.
𝜂𝑐

𝜆𝑐
            (6.12.)

       𝑃𝑟1 = 4182,29 .
5,2 𝑥 10−4

0,647
= 2,468 

Prestup tepla v trubkovom priestore prebieha výhradne nútenou kovekciou a väčšinou je 

vyjadrený pomocou rovnice bezrozmerných kritérií. Problematika výpočtu Nusseltovho čísla 

pomerne rozsiahla. Vzorec pre výpočet pre výpočet Nusseltovho čísla závisí na typu prúdenia 

v trubkách. Podľa zdroja [3] v prípade prechodného a turbulentného prúdenia (Re>2320) 

v trubke s kruhovým prierezom najlepšie vyhovuje Gnielinského vzťah v tvare: 

𝑁𝑢1 =
𝑥5.(𝑅𝑒1−1000).𝑃𝑟1

1+12,7√𝑥5 .(𝑃𝑟1
2/3

−1)
                   (6.13.) 

Kde: 

𝑥5 =
1

8
(1,82. 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒1) − 1,64)−2           (6.14.) 

𝑥5 =
1

8
(1,82. log (6697) − 1,64)−2 = 4,412𝑥10−3 

Súčiniteľ y1 zohľadňuje vplyv nátoku pracovnej látky do trubky a podľa zdroju [3] sa 

vypočíta pomocou vzorca: 

𝑦1 =
𝑑1

𝑙𝑡
=

0,005

350
= 1,429𝑥10−3           (6.15.) 

Súčiniteľ y2 zohľadňuje zmenu látkových vlastností kvapaliny v medznej vrstve a podľa 

zdroju [3] sa vypočíta pomocou vzorca: 

𝑦2 = (
𝑃𝑟1

𝑃𝑟1𝑆
)

𝑎

= (
2,468

2,4631
)

0,11

= 1.035           (6.16.) 

Kde a=0,11 a 𝑃𝑟1𝑆 je Prandtlovo číslo je z Tab. 3 a je vztiahnuté k teplote na povrchu trubky, 

𝑃𝑟1𝑆 = 2,4631. 

Nuseltovo číslo po dosadení je: 

𝑁𝑢1 =
𝑥5. (6,697 𝑥 103 − 1000) . 2,468

1 + 12,7√4,412𝑥10−3 . (2,4682/3 − 1)
= 43,19 
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Výpočet súčiniteľu prestupu tepla  𝛼𝑐 = 𝑁𝑢1.
𝜆𝑐

𝑑1
            (6.17.) 

       𝛼𝑐 = 43,19 .
0,647

0,005
= 5,590 𝑥 103 𝑊

𝑚2.𝐾
 

 

6.3.1 Tlakové straty v trubkovom priestore 

Ďalšou nevyhnutnou súčasťou pri navrhovaní tepelného výmenníku je vypočítať tlakové 

straty pri prietoku média trubkami výmenníku. Tlakové straty vieme zapísať nasledovným 

vzťahom: 

∆pz1 = ∆pt1 + ∆pm1                (6.18.) 

∆pt1 sú tlakové straty spôsobené trením 

∆pm1 sú miestne tlakové straty 

 

Tlakové straty trením  

Tento tepelný výmenník je jednochodý teda platí že súčiniteľ nch1 = 1. 

∆p𝑡1 = (𝜆11. 𝜌𝑡𝑣1
𝑣𝑡𝑣1

2
) . 𝑛𝑐ℎ1. 𝑧1. 𝑧2           (6.19.) 

Pričom λ11 je tlakový súčiniteľ a odvíja sa od Reynoldsovho čísla. Pre Re>2320 platí: 

𝜆11 = 8. [(
8

𝑅𝑒1
)

12

+
1

(𝑥9+𝑥10)
3
2

]

1

12

           (6.20.) 

Pričom x9 a x10 sú korekčné faktory. Pre ich výpočet je nutné poznať hodnotu  relatívnej 

drsnosti steny trubky. Absolútna drsnosť steny trubky bola volená k=0,02mm.  

Relatívna drsnosť steny 𝑘𝑟1 =
𝑘

𝑑1
= 4 𝑥 10−3 

Korekčný faktor x9 

𝑥9 = {2,457. 𝑙𝑛 [
1

(
7

𝑅𝑒1
)

0,9
+0,27𝑘𝑟1

]}

16

               (6.21.) 

𝑥9 = {2,457. 𝑙𝑛 [
1

(
7

6697)
0,9

+ 0,27 . 0,004

]}

16

= 2,578 𝑥 1018
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Korekčný faktor x10 

𝑥10 = (
37530

𝑅𝑒1
)

16

                (6.22.) 

𝑥10 = (
37530

6697
)

16

= 9,472𝑥1011
 

 

Po dosadení do rovnice (6.20.) dostávame hodnotu tlakového súčiniteľa λ11: 

𝜆11 = 8. [(
8

6697
)

12

+
1

(2,578 𝑥 1018+9,472𝑥 1011)
3
2

]

1

12

= 0,043          

Korekčné faktory z1, z2 sa vypočítajú: 

𝑧1 =
𝑙𝑡

𝑑1
             (6.23.) 

𝑧1 =
3,5

0,005
= 700 

𝑧2 = (
𝜂1𝑆

𝜂𝑐
)

𝑎𝑧𝑡

             (6.24.) 

Kde 𝜂1𝑆 je z Tab. 3 a predstavuje dynamickú viskozitu vztiahnutú k teplote na povrchu 

trubky. 

𝑧2 = (
3,924𝑥10−4

5,2𝑥10−4
)

0,24

= 0,935 

Tlakové straty trením po dosadení do rovnice (6.19.) sú: 

∆pt1 = (0,043 . 986,6
0,706

2
) . 1 . 700 . 0,935 = 6,426 𝑥 103 𝑃𝑎 

 

 

Tlakové straty miestne 

Miestne tlakové straty sú spôsobené pri vstupe a výstupe pracovného média do trubiek 

trubkového zväzku. Taktiež sú spôsobené ohybom pracovného média v komorách tepelného 

výmenníku. K výpočtu tlakových strát miestnych je nutné poznať stratový súčiniteľ ζ. 

ζ11 = 0,7 Tento tlakový súčiniteľ vyjadruje odpor pre vstup a výstup pracovného média 

do trubiek trubkového zväzku 

ζ12 = 0,4 Tento tlakový súčiniteľ vyjadruje miestny odpor pre ohyb prúdu v komore 

výmenníka 
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Miestna tlaková strata sa následne vypočíta:  

∆𝑝𝑚1 = [𝜁11. 𝑛𝐶𝐻1 + 𝜁12. (𝑛𝐶𝐻1
−1)].

𝜌𝑐.𝑤𝑐𝑆
2

2
           (6.25.) 

∆𝑝𝑚1 = [0,7.1 + 0,4. (
1

1
)] .

986,6. 0,7062

2
= 270,347 𝑃𝑎 

Celková straty vo výmenníku teplota v trubkovom priestore je: 

∆pz1 = ∆pt1 + ∆pm1 

∆pz1 = 4037 + 138,08= 6,697 kPa 

 

6.4 Medzitrubkový priestor 

 

Hodnota mernej entalpie vody pre chladené médium pri vstupnej teplote t = 120° a tlaku 

p=0,2 MPa sa rovná   

𝑖𝑐_𝑖𝑛 = 503,8
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

V medzitrubkovom priestore je umiestnené teplejšie médium. Toto médium bolo umiestnené 

do medzitrubkového priestoru, pretože je tu predpoklad väčších tlakových úbytkov, ktoré sú 

spôsobené segmentovými prepážkami. Pri postupe je nutné navrhnúť segmentové prepážky 

a taktiež samotný priestor medzi trubkami. [9][1] 

 

6.4.1 Segmentové prepážky 

 

Prepážky plnia v tepelnom výmenníku niekoľko funkcií. Na jednej strane slúžia ako podpora 

pre trubky výmenníku, dá sa tak predchádzať vibráciám a prehnutiu trubiek. Na druhej strane 

zvyšujú rýchlosť pracovnej látky, predlžujú dráhu prúdu média a nútia ku kolmému a 

priečnemu omývaniu trubkovej výhrevnej plochy. Rozmery prepážok a vzdialenosť medzi 

nimi je nutné stanoviť tak, aby rýchlosť pracovnej látky bola vo všetkých prierezoch rovnaká. 

Je nutné drdržať maximálnu neoprepážkovanú dĺžku. Rozteč medzi prepážkami má svoju 

minimálnu a maximálnu hodnotu, ktoré netreba presiahnuť. Počet segmentových prepážok 

taktiež závisí od priemeru tepelného výmenníku a priemeru trubiek. Pre hrúbku a výšku 

prepážky boli zvolené doporučené hodnoty. [2][3][9] 

Zvolené parametre pre segmentové prepážky: 

• Počet segmentových prepážok:   np = 5 

• Výška segmentovej prepážky:  hp = 0,8 . Dvnut = 0,704m 

• Hrúbka segmentovej prepážky:  sp = 6 mm 
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• Rozteč medzi prepážkami:   tp = 0,42 m  

Pri výpočte priemeru segmentovanej prepážky je nutné poznať uhly zrezania: 

𝜌𝑣𝑝 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 (2.
ℎ𝑝

𝐷𝑣𝑛𝑢𝑡
− 1)            (6.26.) 

𝜌𝑣𝑝 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 (2.
0,704

880
− 1) = 106,26° 

𝜌𝑣𝑠 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 [
2

𝐷`𝑆
(ℎ𝑝 −

𝐷𝑆

2
)]            (6.27.) 

𝜌𝑣𝑠 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 [
2

0,851
(0,704 −

0,9

2
)] = 103,337° 

 

𝜌`𝑣𝑠 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 [
2

𝐷𝑂𝑆
(ℎ𝑝 −

𝐷𝑆

2
)]           (6.28.) 

𝜌`𝑣𝑠 = 2. 𝑎𝑐𝑜𝑠 [
2

0,843
(0,704 −

0,9

2
)] = 102,475° 

 

Taktiež treba dopočítať počet trubiek vo výreze prepážky: 

𝑛𝑡𝑣 =
(𝐷`𝑠−𝑑2)2

8.𝑡𝑡
2.𝑐2

. (𝜌`𝑣𝑠
𝜋

180°
− sin(𝜌`𝑣𝑠))                  (6.29.) 

𝑛𝑡𝑣 =
(0,851 − 0,008)2

8 . 0,014 . 0,866
. (102,475 .

𝜋

180°
− sin(102,475)) = 425,4 

 

Koeficient c2 je pre rozmiestnenie trubiek do trojholníka 30° rovný c2 = 0,866. 

V ďalšom postupe je nutné spočítať priemer segmentovanej prepážky. 

𝑆𝑣𝑝 =
𝐷𝑣𝑛𝑢𝑡

2

8
. (𝜌𝑣𝑝.

𝜋

180°
− sin(𝜌𝑣𝑝)) − (

𝜋.𝑑2
2.𝑛𝑡𝑣

4
)          (6.30.) 

𝑆𝑣𝑝 =
0,882

8
. (106,26.

𝜋

180°
− sin(106,26)) − (

𝜋 . 0,0082 . 425,4

4
) = 0,065 𝑚2 

 

Stredná hmotnostná rýchlosť v medzitrubkovom priestore sa určí pomocou vzťahu: 

�̇�𝑠 =
�̇�ℎ𝑜𝑡

𝑆𝑚
                     (6.31.) 

�̇�𝑠 =
80

0,164
= 488,276 

𝑘𝑔

𝑚2. 𝑠
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Pričom Sm je prierez medzi segmentovanými prepážkami a určí sa pomocou vzťahu. 

𝑆𝑚 = 𝑡𝑝. (𝑘𝑟 +
𝐷𝑂𝑆

𝑡𝑡1
. (𝑡𝑡1 − 𝑑2)) 

𝑆𝑚 = 0,42. (0,029 +
0,843

0,014
. (0,014 − 0,008)) = 0,164 𝑚2 

 

6.4.2 Súčiniteľ prestupu tepla v medzitrubkovom priestore 

 

K vypočítaniu súčiniteľa prestupu tepla potrebujeme poznať vstupné hodnoty, výstupné 

hodnoty a taktiež vlastnosti vody k strednej teplote a strednému tlaku. Vstupné hodnoty sú 

zrejmé zo zadania. Výstupné hodnoty boli tak ako v trubkovom priestore dopočítané pomocou 

bilančných rovníc. Vlastnosti vody ku stredným hodnotám teploty a tlaku boli určené 

pomocou programu SteamTab. Všetky hodnoty sú uvedené v tabuľkách Tab. 4 a Tab. 5. 

Predpokladané tlakové straty v medzitrubkovom priestore sú ∆ph = 20kPa. 

Stredné hodnoty sa určia na základe aritmetického priemeru hodnôt na vstupe a výstupe. 

Stredná teplota je rovná: 𝑡ℎ = 90,3°𝐶 

Stredný tlak je rovný:  ph = 0,19MPa 

 

Tab. 4 Vstupné, výstupné a stredné hodnoty chladeného média 

Vstupné hodnoty Vstupná teplota th_in = 120°C 

Vstupný tlak ph_in = 0,2 MPa 

Vstupná entalpia ih_in = 503,813 
𝑘𝐽

𝐾
 

Výstupné hodnoty Výstupná teplota th_out = 60,6°C 

Výstupný tlak ph_out = 0,180 MPa 

Výstupná entalpia ih_out = 253,8 
𝑘𝐽

𝐾
 

Stredné hodnoty Stredná teplota th = 90,3°C 

Stredný tlak Ph = 0,19 MPa 
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Tab. 5 Vlastnosti vody pri strednej teplote a tlaku chladeného média 

Vlastnosti vody pri strednej 

teplote 𝑡ℎ = 90,3°𝐶 a strednom 

tlaku 

ph = 0,185MPa 

 

Merná tepelná kapacita cph = 4205,3 
𝐽

𝑘𝑔.𝐾
 

Dynamická viskozita ηh = 313,354 μPa.s 

Tepelná vodivosť λh = 0,6755 
𝑊

𝑚.𝐾
 

Hustota ρh = 965,146 

Kinematická viskozita υh = 3,247 x 10-7 
𝑚2

𝑠
 

Merný objem vh = 0,00104 
𝑚3

𝑘𝑔
 

Objemový prietok Vh = 0,083 
𝑚3

𝑠
 

 

Predtým, než sa dostaneme k výpočtu Reynoldsovho čísla, je nutné overiť rýchlosť prúdenia 

média v medzitrubkovom priestore. Rýchlosť prúdenia v medzitrubkovom priestore 

dostaneme nasledujúcim výpočtom: 

𝑣2 =
𝑀ℎ𝑜𝑡

𝑆𝑁.𝜌ℎ.𝜓
             (6.32.) 

Veličina ψ je medzerovitosť trubkového zväzku, aby sme boli schopní medzerovitosť zväzku 

dopočítať, je nutné poznať korekčné faktory x6 a x7. 

𝑥6 =
𝑡𝑡1

𝑑2
=

0,014

0,008
= 1,75            (6.33.) 

𝑥7 =
𝑡𝑡2

𝑑2
=

0,012

0,008
= 1,515           (6.34.) 

 

Ak je korekčný faktor x7 väčší ako 1, tak sa medzerovitosť trubkového zväzku vypočíta 

nasledujúcim vzorcom: 

𝜓 = 1 −
𝜋

4.𝑥6
             (6.35.) 

𝜓 = 1 −
𝜋

4 . 1,75
= 0,551 

SN je nezaplnená plocha medzi jednou roztečou prepážok v ose. Táto plocha je daná vzťahom: 

𝑆𝑁 = (𝑡𝑝 − 𝑠𝑝). 𝐷𝑣𝑜𝑛𝑘 = (0,42 − 0,006). 900 = 0,364 𝑚2 

Po dosadení do vzorca (6.32) dostaneme rýchlosť prúdenia v medzitrubkovom priestore: 

𝑣2 =
80

0,364 .  965,146 .  0,551
= 0,687

𝑚

𝑠
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Teraz už sme schopní vypočítať Reynoldsovo a Prandtlovo číslo: 

Reynoldsovo číslo 𝑅𝑒2 =
�̇�𝑠.𝑑2

𝜂ℎ
=

488,276 .  0,008

3,134𝑥10−4 = 1,247 𝑥 104 

Prandtlovo číslo  𝑃𝑟ℎ = 𝑐𝑝ℎ.
𝜂ℎ

𝜆ℎ
= 4,205𝑥103  .  

3,134𝑥10−4

0,675
= 1,951 

Aby sme boli schopní vypočítať prestup tepla, je nutné poznať jednotlivé korekčné faktory, 

ktoré priamo ovplyvňujú prestup tepla. Ide o nasledujúce korekčné faktory: Jc, Jl, Jb, Jr, Js. Pri 

výpočtoch korekčných faktorov budeme potrebovať korelačné. Tieto koeficienty volíme na 

základe vypočítaného Reynoldsovho čísla. Taktiež je nutné vypočítať ideálny súčiniteľ 

prestupu tepla určený vzťahom: 

𝛼ℎ_𝑖𝑑 = 𝑗𝑖. �̇�𝑠. 𝑃𝑟ℎ

−
2

3            (6.36.) 

Pričom ji je Coulburnov faktor určený vzťahom:  𝑗𝑖 = 𝑎1. (
1,33

𝑡𝑡
𝑑2

)

𝑎

. 𝑅𝑒2
𝑎2           (6.37.) 

 

Koeficienty a1, a2, a3, a4 sú tabuľkové hodnoty. Pre Reynoldsovo číslo Re2 = 2,361 x 104 sú 

tieto koeficienty podľa zdroja [9] rovné:  a1 = 0,321  

a2 = -0,388  

a3 = 1,450  

a4 = 0,519 

 

𝑎 =
𝑎3

1+0,14 .  𝑅𝑒2
𝑎4            (6.38.) 

𝑎 =
1,450

1 + 0,14 .  (1,247 𝑥 104)0,519
= 0,074 

Potom coulburnov faktor po dosadení do rovnice (6.37.) sa rovná: 

𝑗𝑖 = 0,321. (
1,33

0,014
0,008

)

𝑎0,025

. (1,247 𝑥 104)−0,388 = 8,102 𝑥 10−3 

 

Ideálny súčiniteľ prestupu tepla po dosadení do rovnice (6.36.) je: 

𝛼ℎ_𝑖𝑑 = 8,102 𝑥 10−3 .  4,205 𝑥 103 . 488,276 . 1,951−
2
3 = 1,066𝑥104

𝑘𝑔

𝑠3. 𝐾
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Korekčný faktor Jc 

Korekčný faktor Jc zohľadňuje vplyv pozdĺžneho a priečneho prúdenia v medzitrubkovom 

priestore. Pre tento korekčný faktor platí vzťah: 

𝐽𝑐 = 0,55 + 0,72. [1 − 2. (
𝜌𝑣𝑝

360°
−

sin(𝜌𝑣𝑝)

2𝜋
)]           (6.39.) 

𝐽𝑐 = 0,55 + 0,72. [1 − 2. (
106,3

360°
−

sin(106,3)

2𝜋
)] = 1,065 

Korekčný faktor Jl 

Korekčný faktor Jl zohľadňuje presakovanie medzi prepážkou a plášťom a medzi trubkami 

zväzku a otvormi v prepážkach. Vzorec pre výpočet korekčného faktoru Jl je: 

𝐽𝑙 = 0,44.
𝑆𝑡𝑝

𝑆𝑡𝑝+𝑆𝑝𝑠
+ (1 − 0,44.

𝑆𝑡𝑝

𝑆𝑡𝑝+𝑆𝑝𝑠
) . 𝑒

[
(𝑆𝑡𝑝+𝑆𝑝𝑠)

𝑆2𝑍
]
          (6.40.) 

 

Aby sme boli schopní tento korekčný faktor dopočítať, je nutné poznať hodnoty Stp, Sps, SZ. 

Hodnota SZ vyjadruje prietokový prierez zaplneného priestoru medzi jednou roztečou 

prepážok v ose výmenníku. Túto hodnotu dostaneme pomocou výpočtov: 

   𝑆𝑡𝑠 = 𝐷𝑆 − 𝐷´𝑆 = 0,9 − 0,851 = 0,029 𝑚           (6.41.) 

𝑆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 − 𝑑2 = 0,014 − 0,008 = 6𝑥10−3 𝑚          (6.42.) 

∑𝑠𝑡𝑡 =
(𝐷´𝑆−𝑑2)

𝑡𝑡1
. 𝑠𝑡𝑡 =

(0,851−0,008)

0,014
. 6𝑥10−3 = 0,361 𝑚         (6.43.) 

𝑆𝑍 = (𝑆𝑡𝑠 + ∑𝑠𝑡𝑡). (𝑡𝑝 − 𝑠𝑝)            (6.44.) 

𝑆𝑍 = (0,029 + 0,361). (0,42 − 6𝑥10−3) = 0,162 𝑚2 

Hodnota Stp je prietokový prierez v prepážke, ktorý predstavuje prierez medzi trubkami 

trubkového zväzku a otvormi v prepážke. Najprv je teda potrebné zvoliť priemer otvoru pre 

uloženia trubiek v prepážke. Tento priemer volím dut = d2 + 0,6mm = 8,6mm. Hodnota Stp sa 

potom vypočíta: 

𝑆𝑡𝑝 = (𝑛𝑡 −
𝑛𝑡𝑣

2
) . [𝜋.

(𝑑𝑢𝑡
2 −𝑑2

2)

4
]           (6.45.) 

𝑆𝑡𝑝 = (3291 −
425,4

2
) . [𝜋.

(0,00862 − 0,0082)

4
] = 0,024 𝑚2 
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Hodnota Sps je prietokový prierez medzi prepážkou a plášťom. K jej vypočítaniu je nutné 

určiť priemer prepážky. Priemer prepážky určíme ako Dp = Dvnut – (1,6mm + 0,004.DS), po 

zaokrúhlení dostávame Dp = 875mm. Prietokový prierez medzi prepážkou a pláštom sa 

potom vypočíta nasledovne: 

𝑆𝑝𝑠 =
𝜋

4
(𝐷𝑆

2 − 𝐷𝑝
2).

(360°−𝜌𝑣𝑝)

360°
         (6.46.) 

𝑆𝑝𝑠 =
𝜋

4
(0,882 − 0,8752).

(360° − 106,26)

360°
= 4,974𝑥10−3 𝑚2 

 

Pred vypočítaním samotného korekčného faktoru Jl je ešte nutné overiť podmienku: 

(𝑆𝑡𝑝+𝑆𝑝𝑠)

𝑆2𝑍
≤ 0,8          (6.47.) 

(𝑆𝑡𝑝 + 𝑆𝑝𝑠)

𝑆𝑍
=

(0,022 + 4,97𝑥10−3 )

0,0162
= 0,18 

 

Táto podmienka bola splnená, takže je možné pristúpiť k výpočtu korekčného faktoru Jl 

dosadením do rovnice (6.40.): 

𝐽𝑙 = 0,44.
0,024

0,024 + 4,97𝑥10−3 
+ (1 − 0,44.

0,024

0,024 + 4,97𝑥10−3 
) . 𝑒

[
(0,024+4,97𝑥10−3 )

0,162
]
 

𝐽𝑙 = 0,792 

Korekčný faktor Jb 

Korekčný faktor Jb zohľadňuje vplyv obtokových prúdov medzi plášťom výmenníku 

a trubkovým zväzkom. Vzorec pre jeho vypočítanie je: 

   𝐽𝑏 = 𝑒
(−1,35.

𝑆𝑂𝑃
𝑆𝑍

)
         (6.48.) 

Pričom hodnota SZ vyjadruje prietokový prierez zaplneného priestoru medzi jednou roztečou 

prepážok v ose výmenníku a je určená vzťahom vyžšie. Hodnota SOP je prietokový prierez 

obtokového prúdu medzi jednou roztečou prepážok v ose výmenníku a určí sa vzťahom: 

𝑆𝑂𝑃 = (𝐷𝑆 − 𝐷´𝑆 − 𝑆𝑡𝑡). (𝑡𝑝 − 𝑠𝑝)        (6.49.) 

𝑆𝑂𝑃 = (0,88 − 0,851 − 6𝑥10−3). (0,42 − 6𝑥10−3) = 9,387𝑥10−3 𝑚2 

 

Po dosadení do výpočtu korekčného faktoru Jb, vzorec (6.48.) dostávame: 

𝐽𝑏 = 𝑒
(−1,35.

9,387𝑥10−3

0,162
)

= 0,925 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Marcel Para 
Návrh výměníku tepla 

 

31 

 

 

Korekčný faktor Jr 

Korekčný faktor Jr zohľadňuje nepriaznivý tvar teplotného gradientu prúdenia pracovného 

média pri laminárnom prúdení. Pre Reynoldsovo číslo Re > 100 platí že Jr = 1. 

Korekčný faktor Js 

Korekčný faktor Js zohľadňuje vplyv neoprepážkovaných priestorov. Vzorec pre jeho 

vypočítanie je: 

     𝐽𝑠 =
(𝑛𝑝−1)+(

𝑙𝑡𝑛
𝑡𝑝

)
1−𝑛

+(
𝑙𝑡𝑛
𝑡𝑝

)
1−𝑛

(𝑛𝑝−1)+(
𝑙𝑡𝑛
𝑡𝑝

)+(
𝑙𝑡𝑛
𝑡𝑝

)
           (6.50.) 

Koeficient n=0,6 a hodnota ltn predstavuje neoprepážkovanú dĺžku. Maximum 

neoprepážkovanej dĺžky pre výmenník o priemere D = 900mm je ltn=1200mm a vypočíta sa 

ako: 

     𝑙𝑡𝑛 =
[𝑙𝑡−(𝑛𝑝−1).𝑡𝑝−𝑛𝑝.𝑠𝑝]

2
           (6.51.) 

𝑙𝑡𝑛 =
[3,5 − (5 − 1). 0,42 − 5. 6𝑥10−3]

2
= 0,895 𝑚 

 

Po dosadení do výpočtu korekčného faktoru Js dostávame: 

𝐽𝑠 =
(5 − 1) + (

0,895
0,42 )

1−0,6

+ (
0,895
0,42 )

1−0,6

(5 − 1) + (
0,895
0,42 ) + (

0,895
0,42 )

= 0,812 

Po tom, ako boli zistené všetky korekčné faktory, je možné dopočítať reálny súčiniteľ 

prestupu tepla: 

𝛼ℎ = 𝛼ℎ_𝑖𝑑 . 𝐽𝑐. 𝐽𝑙. 𝐽𝑟 . 𝐽𝑏 . 𝐽𝑠            (6.52.) 

𝛼ℎ = 1,066𝑥104 . 1,065 . 0,792 . 1 . 0,925 . 0,812 = 6,748𝑥103
𝑊

𝑚2. 𝐾
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6.4.3 Tlakové straty v medzitrubkovom priestore 

 

Tlakové straty boli vypočítané pre jednosegmentový jednoduchý prepážkový systém. Tlakové 

straty sa skladajú z viacerých zložiek a to: 

• Tlakové straty vyvolané trením pri priečnom obtekaní trubiek zväzku 

v oprepážkovanom priestore ∆pto. 

• Tlakové straty vyvolané trením pri priečnom obtekaní zväzku v neoprepážkovanom 

priestore ∆ptn. 

• Tlakové straty vyvolané trením pri pozdĺžnom a priečnom obtekaní trubiek v priestore 

nad prepážkami (zahrnuté je aj otočenie prúdu o 180°) ∆ptv. 

Celkové straty v medzitrubkovom priestore teda vieme vyjadriť ako:  

∆pz2 = ∆pt2 = ∆pto + ∆ptn + ∆ptv 

Vzorec pre tlakové straty vyvolané trením pri priečnom obtekaní trubiek zväzku 

v oprepážkovanom priestore ∆pto je: 

∆𝑝𝑡𝑜 = 2. 𝜆22. 𝑛𝑟𝑝. (𝑛𝑝 − 1). 𝜌ℎ. 𝑣2
2. 𝑧2. 𝑧3.

𝑧4           (6.53.) 

Hodnoty b1, b2, b3, b4 pre výpočet stratového súčiniteľa λ22 čerpáme z tabuľky zo zdroja [9]. 

Pričom usporiadanie trubiek máme do trojuholníka pod uhlom 30° a Re2 = 1,103 x 105. 

𝜆22 = 𝑏1. (
1,33

𝑡𝑡
𝑑2

)

𝑏

. (𝑅𝑒2)𝑏2            (6.54.) 

𝜆22 = 0,372. (
1,33

0,014
0,008

)

0,147

. (1,247𝑥104)−0,123 = 0,104 

Pričom:  

𝑏 =
𝑏3

1+0,14 .  𝑅𝑒2
𝑏4

            (6.55.) 

𝑏 =
7

1 + 0,14. (1,247𝑥104)0,5
= 0,311 

Hodnota nrp  je počet priečne obtekaných trubiek. Túto hodnotu dostaneme ako: 

𝑛𝑟𝑝 =
ℎ𝑝−ℎ𝑣𝑝

𝑡𝑡2
                           (6.56.) 

           𝑛𝑟𝑝 =
0,704−0,176

12,1𝑥10−3 = 43,55 

Hodnota 𝑣𝑠𝑝 predstavuje rýchlosť kvapaliny vypočítaná k strednému geometrickému 

priemeru prietokových prierezov. Tú dostaneme zo vzorca: 

 𝑣𝑠𝑝 =
�̇�ℎ𝑜𝑡

√𝑆𝑍.𝑆𝑣𝑍.𝜌ℎ
                    (6.57.) 
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Kde SvN je nezaplnený prierez vo výreze nad prepážkou bez tesniacich líšt a vypočíta sa: 

𝑆𝑣𝑁 = 𝜋.
𝐷𝑆

2

4
. (

𝜌𝑣𝑝

360°
.

sin(𝜌𝑣𝑝)

2𝜋
)           (6.58.) 

𝑆𝑣𝑁 = 𝜋.
0,882

4
. (

106,26

360°
.
sin(106,26)

2𝜋
) = 0,087𝑚2 

 

Kde SvZ je prietokový prierez zaplneného priestoru vo výreze nad prepážkou a vypočíta sa: 

𝑆𝑣𝑍 = 𝑆𝑣𝑁 − 𝑛𝑡𝑣 .
𝜋.𝑑2

2

4
             (6.59.) 

𝑆𝑣𝑍 = 0,087 − 425,4.
𝜋. 0,0082

4
= 0,065 𝑚2 

 

Po dosadení do rovnice pre rýchlosť kvapaliny v najužšom priereze zaplneného priestoru 

medzi jednou roztečou prepážok v ose výmenníku dostaneme, vzorec (6.57.) dostaneme: 

𝑣𝑠𝑝 =
80

√0,162 . 0,065 . 965,146
= 0,808

𝑚

𝑠
 

veličiny 𝑣𝑛𝑝 predstavuje rýchlosť v najužšom prietokovom priereze zaplneného 

prierezu a vypočíta sa zo vzťahu: 

𝑣𝑛𝑝 =
�̇�ℎ𝑜𝑡

𝑆𝑍. 𝜌ℎ
=

80

0,162 .  965,146
= 0,513

𝑚

𝑠
 

 

Ďalšie výpočty sú venované korekčným faktorom z2, z3, a z4.  

 

Korekčný faktor z2 

Korekčný faktor 𝑧2 zohľadňuje zmenu vlastností v medznej vrstve. Taktiež zohľadňuje vplyv 

smeru tepelného toku média v medzitrubkovom priestore. 

𝑧2 = (
𝜂2𝑆

𝜂2
)

0,14

             (6.60.) 

Kde 𝜂2S je dynamická viskozita vody na stene trubky pri teplote tw. Táto teplota sa získa 

pomocou vzťahu: 

𝑡𝑤 = 𝑡ℎ −
�̇�𝑏

𝑆2𝑡𝑝 .𝛼ℎ
            (6.61.) 
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S2tp je výhrevná plocha na vonkajšej strane trubiek. Túto plochu spočítame pomocou vzťahu: 

𝑆2𝑡𝑝 = 𝜋. 𝑑2. 𝑙𝑡. 𝑛𝑡 = 𝜋 . 0,008 . 3,5 . 3291 = 289,491 𝑚2         (6.62.) 

Po dosadení získame teplotu tw2 = 80,06°C. Dynamická viskozita pre túto teplotu je: 

𝜂2S = 354,54 μPa. 

Keď je hodnota viskozity 𝜂2𝑆 známa, môžeme vypočítať korekčný faktor 𝑧2. Po dosadení do 

rovnice (6.60.) dostávame: 

𝑧2 = (
333,14

3,134𝑥10−4
)

0,14

= 1.017 

Korekčný faktor z3 

Korekčný faktor z3 zohľadňuje vplyv obtokových prúdov medzi trubkovým zväzkom 

a plášťom výmenníka. Je závislý od Reynoldsovho čísla. Pre Re ≥ 100 platí že konštanta  

c1 = 3,7. Potom sa korekčný faktor z3 vypočíta: 

𝑧3 = 𝑒
[−𝑐1.

𝑆𝑂𝑃
𝑆𝑍

]
          (6.63.) 

𝑧3 = 𝑒
[−3,7.

0,094
0,162

]
= 0,806 

 

Korekčný faktor z4 

Korekčný faktor z4 zohľadňuje presakovanie medzi prepážkou a plášťom a medzi trubkami 

zväzku a otvormi v prepážkach. Vzorec pre výpočet korekčného faktoru z4 je: 

𝑧4 = 𝑒
[−1,33.(1+

𝑆𝑝𝑠

𝑆𝑝𝑠+𝑆𝑡𝑝
).(

𝑆𝑝𝑠+𝑆𝑡𝑝

𝑆2𝑍
)

𝑥13
]
        (6.64.)

  

Aby sme boli schopní vyčísliť hodnotu korekčného faktoru, z4 potrebujeme poznať súčiniteľ 

x13, ten vypočítame pomocou vzorca: 

𝑥13 = [−0,15. (1 +
𝑆𝑝𝑠

𝑆𝑝𝑠+𝑆𝑡𝑝
) + 0,8]        (6.65.)

  

𝑥13 = [−0,15. (1 +
4,974𝑥10−3

4,974𝑥10−3 + 0,024
) + 0,8] = 0,624 

 

Po dosadení do rovnice (6.64.) dostávame korekčný faktor: 

𝑧4 = 𝑒
[−1,33.(1+

4,974𝑥10−3

4,974𝑥10−3+0,024
).(

4,974𝑥10−3+0,024
0,085

)
0,598

]
= 0,586 
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Teraz už sú známe všetky súčinitele, potrebné k vypočítaniu výslednej tlakovej straty 

v oprepážkovanej časti zväzku výmenníka. 

Po dosadení do rovnice (6.53.), rovnice tlakových strát vyvolaných trením pri priečnom 

obtekaní trubiek zväzku v oprepážkovanom priestore ∆pto dostaneme: 

∆𝑝𝑡𝑜 = 2. 𝜆22. 𝑛𝑟𝑝. (𝑛𝑝 − 1). 𝜌ℎ. 𝑣𝑛𝑝
2 . 𝑧2. 𝑧3.

𝑧4 

∆𝑝𝑡𝑜 = 2 . 0,104 . 43,55. (5 − 1). 965,146 . 0,5132 . 1,017 . 0,806 . 0,586 = 4,428 𝑘𝑃𝑎 

Tlakové straty ∆ptn  sú vyvolané trením pri priečnom obtekaní zväzku v neoprepážkovanom 

priestore. Vzorec pre výpočet týchto tlakových strát je: 

∆𝑝𝑡𝑛 = 2. 𝜆22. (𝑛𝑟𝑝 + 𝑛𝑟𝑣). 𝜌2. 𝑣𝑛𝑝
2 . 𝑧2. 𝑧3. 𝑧5        (6.66.) 

 

K vyčísleniu ∆ptn  ešte nepoznáme hodnoty nrv, čo predstavuje rad trubiek vo výreze nad 

prepážkou, a korekčný faktor z5, ktorý zohľadňuje vplyv veľkostí neoprepážkovaného 

priestoru pod hrdlami tepelného výmenníka. Tieto neznáme vypočítame nasledovne: 

𝑧5 = 2. (2.
𝑡𝑝

𝑙𝑡𝑛
)

2−𝑎

         (6.67.) 

𝑧5 = 2. (2.
0,42

0,895
)

2−0,2

= 1,784 

 

Kde a je hodnoty z tabuľky a je rovná a = 0,2. 

    𝑛𝑟𝑣 = 2.
ℎ𝑣𝑠

𝑡𝑡2
                (6.68.) 

𝑛𝑟𝑣 = 2.
0,162

12,1 𝑥 10−3
= 28.9 

Kde hvs je nezaplnená výška nad prepážkou a vypočíta sa: 

ℎ𝑣𝑠 =
𝐷𝑠−𝐷´𝑆

2
− ℎ𝑝         (6.69.) 

ℎ𝑣𝑠 =
0,88 − 0,851

2
− 0,704 = 0,125𝑚 

 

Teraz sme schopní dosadiť do rovnice (6.66.), rovnice tlakových strát vyvolaných trením pri 

priečnom obtekaní zväzku v neoprepážkovanom priestore a po dosadení dostávame:  

∆𝑝𝑡𝑛 = 2 . 0,104 . (43,55 + 26,67) . 965,146 . 0,5132. 1,017 . 0,806 . 1,784 = 5,431 𝑘𝑃𝑎 
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Tlakové straty ∆ptv sú vyvolané trením pri pozdĺžnom a priečnom obtekaniu trubiek 

v priestore nad prepážkami. Výpočet týchto tlakových strát je závislý od Reynoldsovho čísla. 

V prípade nášho výmenníka tepla ide o turbulentné prúdenie v medzitrubkovom priestore, čo 

znamená, že hodnota Reynoldsovho čísla 𝑅𝑒 > 100, tým pádom sa tlakové straty ∆ptv 

vypočítajú nasledovne: 

∆𝑝𝑡𝑣 = 𝑛𝑝. [(2 + 0,6. 𝑛𝑟𝑣).
𝜌ℎ.𝑣𝑆𝑃

2

2
] . 𝑧4          (6.70.) 

∆𝑝𝑡𝑣 = 5. [(2 + 0,6 . 26,67).
965,146  .  0,8082

2
] . 0,586 = 16,6 𝑘𝑃𝑎 

 

 

Celkové tlakové straty v medzitrubkovom priestore sú teda 

∆pz2 = ∆pto + ∆ptn + ∆ptv = 4,428 + 5,431 + 16,614 = 26,473 kPa 

 

6.4.4 Kontrola výkonu 

Pre výpočet skutočného výkonu tepelného výmenníku použijeme rovnicu prestupu tepla. 

     �̇� = 𝑘. ∆𝑡. 𝑆         (6.71.) 

Kde S predstavuje veľkosť teplosmennej výhrevnej plochy. Rovnicu ďalej vieme zapísať 

v tvare: 

�̇� = 𝑘. ∆𝑡. 𝑙𝑡. 𝑛𝑡 . 𝜋. 𝑑2 

Kde k je súčiniteľ prestupu tepla vzťahujúci sa na meter dĺžky a vzorec pre jeho výpočet je: 

𝑘 =
1

𝑑2
𝛼𝑐.𝑑1

+[
𝑑2
2.𝜆

.𝑙𝑛(
𝑑2
𝑑1

)]+
1

𝛼ℎ

              (6.72.) 

𝑘 =
𝜋

0,008
5590 . 0,005

+ [
0,008
2.53

. 𝑙𝑛 (
0,008
0,005

)] +
1

6748

= 53,485
𝑊

𝑚. 𝐾
 

Hodnota ∆t predstavuje stredný teplotný spád. V našom prípade počítame logaritmický 

teplotný spád, ktorý sa počíta podľa vzorca: 

∆𝑡𝑙𝑜𝑔 =
(∆𝑡1−∆𝑡2)

𝑙𝑛(
∆𝑡1
∆𝑡2

)
= 32,587°𝐶        (6.73.) 

Po dosadení do rovnice prestupu tepla dostaneme: 

�̇� = 53,485 . 32,59 . 3,5 . 3291 . 𝜋 .  0,008 = 20,08 𝑀𝑊 
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Teplotný spád vyjadruje rozdiel teplôt tepelných sústav. Teplotné spády jednotlivých 

teplonosných médií sú znázornené na obrázku. 

 

Obr. 4 Teplotný spád 
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7 Konštrukcia 
 

Vysvetlenie Značenie Hodnota Jednotky 

Požadovaný výkon výmenníku �̇�𝑏 20 MW 

Skutočný výkon výmenníku �̇� 20.08 MW 

Objemový prietok chladnej vody 𝑉𝑐 0.046 m3/s 

Objemový prietok teplej vody 𝑉ℎ 0.083 m3/s 

Teplota chladnej vody na vstupe 𝑡𝑐_𝑖𝑛 45 °C 

Teplota teplej vody na vstupe 𝑡ℎ_𝑖𝑛 120 °C 

Teplota chladnej vody na výstupe 𝑡𝑐_𝑜𝑢𝑡 61.1126 °C 

Teplota teplej vody na výstupe 𝑡ℎ_𝑜𝑢𝑡 60.6 °C 

Vonkajší priemer plášťa 𝐷𝑠_𝑜 900 mm 

Hrúbka steny plášťa 𝛿2 10 mm 

Vnútorný priemer plášťa 𝐷𝑠 880 mm 

Počet trubiek 𝑛𝑡 3291 mm 

Dĺžka trubiek 𝑙𝑡 3.5 m 

Vonkajší polomer trubiek 𝑑2 8 mm 

Hrúbka steny trubiek 𝛿1 1.5 mm 

Vnútorný priemer trubiek 𝑑1 5 mm 

Rozteč medzi trubkami 𝑡𝑡 14 mm 

Počet segmentových prepážiek 𝑛𝑝 5 ks 

Rozteč segmentových prepážiek 𝑡𝑝 420 mm 

Šírka trubkovnice 𝐿𝑡𝑠 90 mm 

Rýchlosť v TP 𝑣1 0.706 m/s 

Rýchlosť v MP 𝑤2 0.413 m/s 

Súčiniteľ prestupu tepla v TP 𝛼𝑐 5590 W/m2.K 

Súčiniteľ prestupu tepla v MP 𝛼ℎ 6748 W/m2.K 

Súčiniteľ prestupu tepla k1 53,485 W/m.K 

Tlaková strata v TP ∆𝑝𝑧1 6,697 kPa 

Tlaková strata v MP ∆𝑝𝑧2 26,473 kPa 
Tab. 6 Základné parametre výmenníku tepla 
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7. Optimalizácia tepelného výmenníku 
 

Existuje niekoľko možností ako dosiahnuť čo najlepší prestup tepla a najnižšie tlakové 

straty. Tieto možnosti sú základným predpokladom pre zdokonalenie funkcie celého aparátu. 

Trubkový priestor 

V trubkovom priestore máme možnosť dosiahnuť lepšieho prestupu tepla aj menších 

tlakových strát. Pre zlepšenie prestupu tepla máme niekoľko možností a to: 

• Použitie pasívnych víričov 

• Vnútorné orebrovanie trubiek 

• Profilované alebo inak upravené trúbky 

• Použitie menšieho priemeru trubiek (zväčšenie teplovýmennej plochy) 

Pri zmenšovaní tlakových strát máme iba dve možnosti a to: 

• Hladší povrch trubiek 

• Zväčšenie priemeru trubiek (negatívny vplyv na súčiniteľ prestupu tepla) 

Medzitrubkový priestor 

V medzitrubkovom priestore je tiež niekoľko možností, ako zvýšiť prestup tepla a znížiť 

tlakové straty. Okrem rovnakých intenzifikačných prostriedkov ako v trubkovom priestore, tu 

je možnosť navrhnúť optimálny prepážkový systém.  

Pre dosiahnutie lepšieho prestupu tepla je možné: 

• Použiť vonkajšie orebrovanie trubiek 

• Profilované alebo inak upravené trubky 

• Použitie vhodného prepážkového systému 

7.1 Rebrové trubky 

Rebrové trubky sa používajú  ako intenzifikácia prestupu tepla. Je možné použiť 

vonkajšie alebo vnútorné orebrovanie trubiek. Rebrá sa umiestňuju na plochu, kde je menší 

súčiniteľ tepla. Ak je súčiniteľ tepla v trubkovom a medzitrubkovom priestore rovnaký, 

orebrovanie slúži na celkové zmenšenie rozmerov výmenníku. Spôsob realizácie je možné 

klasifikovať do skupín podľa geometrického usporiadania, a to na rebrá pozdĺžne, priečne , 

skrutkovité, vinuté a trne.[11] 

Jednotlivé typy rebier sú znázornené na Obr. 5. 
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Obr. 5 Typy rebier 

a), b) trubka s kruhovými a štvorcovými priečnymi rebrami 

c) liatinová trubka s vnútornými a vonkajším rebrovaním  

d) pozdĺžne rebrá 

e) pozdĺžne rebrá páskové 

f) rebrovanie s drátovím profilom  

g) trne 

 

Výpočet súčiniteľa tepla pre vonkajšie orebrované trubky je podľa zdroja [11] v tvare: 

𝑘𝑧 =
1

𝐴𝑡𝑧 . [(
1

𝛼ℎ
+ 𝑅ℎ) .

1
[𝐴𝑡𝑧 − (1 − 𝜂𝑧). 𝐴𝑧]

+
1

𝐴𝑡𝑖
. (

1
𝛼𝑖

+ 𝑅𝑐 +
δ1
𝜆𝑡

)]
 

Kde 

kz .... súčiniteľ prestupu tepla pre rebrovú trubku 

Atz .... celková plocha rebrovej trubky 

Az .... plocha povrchu rebier 

Ati .... vnútorná plocha steny trubky 

αh .... súčiniteľ prestupu tepla chladeného média 

αc .... súčiniteľ prestupu tepla chladiaceho média 

Rh, Rc ... súčiniteľ zanášania na vnútornom, vonkajšom povrchu trubky 

δ1 .... hrúbka steny trubky 

λt .... súčiniteľ prestupu steny trubky 

ηz .... účinnosť rebier 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Marcel Para 
Návrh výměníku tepla 

 

41 

 

ZÁVER 
 

Táto bakalárska práca pojednáva o problematike tepelného výkonu voda - voda so 

systémom segmentových prepážok.  

V úvode práce bola zahrnutá všeobecná rešerš o výmenníkoch tepla. Táto časť 

popisovala rôzne typy výmenníkov v závislosti na konštrukcii, prebiehajúceho pracovného 

pochodu, využitia, druhu teplonosného média a taktiež na zmyslu prúdenia teplonosného 

média. 

Bakalárska práca sa ďalej zaoberala návrhom výmenníku tepla. V tejto časti je 

obsiahnutý hydraulický výpočet. Pri výpočte výstupnej teploty bolo zistené že hmotnostný 

prietok teplejšieho média nie je dostačujúci, preto bol po konzultácii zvolený hmotnostný 

prietok Mhot=80 kg/s. Následne bol zvolený hmotnostný prietok studenej vody tak, aby 

výsledný teplotný spád bol optimálny, a to Mcold=45 kg/s. Teplotný spád je znázornený na 

obr..... 

Ďalej boli navrhnuté rozmery, počet trubiek a k tomu odpovedajúci priemer výmenníka. 

Prednostne sa polia trubky s priemerom d1=20mm. Za účelom zväčšenia teplovýmennej 

plochy a tým pádom aj zvýšenie prestupu tepla boli zvolené menšie trubky. Taktiež v snahe 

zväčšiť prestup tepla bol zvolený systém segmentových prepážok.  

Pomocou hydraulických výpočtov boli dopočítané súčinitele prestupu tepla αh, αc.  

Ideálny výmenník tepla má čo najmenšie tlakové straty. Zvolením menšieho priemeru trubiek 

narástol ich počet a taktiež narástli tlakové straty v trubkovom priestore na ∆pz1=6,7 kPa. 

Tieto tlakové straty sú stále prijateľné. 

Tlakové straty v medzitrubkovom priestore sú väčšie kvôli systému segmentových prepážok. 

Po výpočte bolo zistené, že tlakové straty sú ∆pz2=26,5 kPa, čo však bolo predpokladané. 

V závere práce sú spomenuté taktiež možnosti intenzifikácie tepelného výmenníku. Ak by 

bola požiadavka na rozmery výmenníku, je možné použiť rebrové trubky. Tieto trubky 

zväčšia teplovýmennú plochu a tým aj prestup tepla. Z tohto dôvodu by došlo k zmenšeniu 

rozmerov výmenníku.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Legenda Jednotka 

At Teoretická plochy, ktorú zaberajú trubky zväzku [m2] 

Ati Vnútorná plocha steny trubky [m2] 

Atz Celková plocha rebrovej trubky [m2] 

Az Plocha povrchu rebra [m2] 

cpc Merná tepelná kapacita chladiaceho média [J/kg.K] 

cph Merná tepelná kapacita chladeného média [J/kg.K] 

D Priemer obalovej kružnice trubkového zväzku [m] 

d1 Vnútorný priemer trubky [m] 

d2 Vonkajší priemer trubky [m] 

d2p Priemer otvorov v prepážke [m] 

Dvonk Vonkajší priemer prepážky [m] 

Dvnut Vnútorný priemer plášťa [m] 

D`s Priemer obalového valca zväzku [m] 

Dp Priemer plášťa [m] 

hp Výška prepážky [m] 

ic_in Vstupná entalpia chladeného média [kJ/m3] 

ic_out Výstupná entalpia chladeného média [kJ/m3] 

ih_in Vstupná entalpia chladiaceho média [kJ/m3] 

ih_out Výstupná entalpia chladiaceho média [kJ/m3] 

k Súčiniteľ prestupu tepla [W/m.K] 

kz Súčinitel prestupu tepla pre rebrové trubky [W/m.K] 

kr Medzera medzi obalovým valcom a plášťom [m] 

kr1 Relatívna drsnosť trubky [-] 

lt Dĺžka trubky [m] 

ltn Neoprepážkovaná dĺžka trubky [m] 

Lts Šírka trubkovnice [m] 

Mcold Hmotnostný prietok chladiaceho média [ks] 

Mhot Hmotnostný prietok chladeného média [ks] 

ms Stredná hmotnostná rýchlosť [kg/m2.s] 

np Počet segmentových prepážok [ks] 

nrp Počet priečne obtekaných radov trubiek [ks] 

nrp Počet radov trubiek vo výreze nad prepážkou [ks] 

nt Počet trubiek [ks] 

ntn Počet trubiek návrhový [ks] 

ntv Počet trubiek vo výreze prepážky [ks] 

Nu Nuseltovo číslo [-] 

pc_in Vstupný tlak chladiaceho média [Pa] 

pc_out Výstupný tlak chladiaceho média [Pa] 

pc Stredný tlak chladiaceho média [Pa] 

ph_in Vstupný tlak chladeného média [Pa] 

ph_out Výstupný tlak chladeného média [Pa] 

ph Stredný tlak chladeného média [Pa] 

Pr Prandtlovo číslo [-] 
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∆pz Tlakové straty [kPa] 

∆pt1 Tlakové straty spôsobené trením [kPa] 

∆pm1 Tlakové straty miestne [kPa] 

∆pto Tlakové straty vyvolané trením pri priečnom obtekaní trubiek 

zväzku v oprepážkovanom priestore 

[kPa] 

∆ptn Tlakové straty vyvolané trením pri priečnom obtekaní zväzku 

v neoprepážkovanom priestore 

[kPa] 

∆ptv Tlakové straty vyvolané trením pri pozdĺžnom a priečnom 

obtekaní trubiek v priestore nad prepážkami 

[kPa] 

Qb Potrebný tepelný výkon [MW] 

Q Skutočný výkon [𝑀𝑊] 
Re Reynoldsovo číslo [-] 

sp Hrúbka segmentovej prepážky [mm] 

SN Voľný nezaplnený prierez medzi prepážkami [𝑚2] 

SZ Zaplnený prietokový prierez medzi prepážkami [𝑚2] 
Sm Prietokový prierez medzi segmentovými prepážkami [𝑚2] 

Sps Prietokový prierez medzi prepážkou a plášťom [𝑚2] 
SOP Prietokový prierez obtokových prúdov medzi prepážkom1 [𝑚2] 
Ssv Prietokový prierez zväzku [𝑚2] 

Sz_návrhový Návrhový prietokový prierez zväzku [𝑚2] 
Stp Prietokový prierez medzi trubkami a otvormi v prepážke [𝑚2] 
SvN Nezaplnený prierez v priestore nad prepážkou [𝑚2] 
Svp Prietokový prierez vo výreze prepážky [𝑚2] 
SvZ Prietokový prierez zaplneného priestoru nad prepážkou [𝑚2] 
tc_in Vstupná teplota chladiaceho média [°C] 

tc_out Výstupná teplota chladiaceho média [°C] 

tc Stredná teplota chladiaceho média [°C] 

th_in Vstupná teplota chladeného média [°C] 

th_out Výstupná teplota chladeného média [°C] 

th Stredná teplota chladeného média [°C] 

∆𝒕𝒍𝒐𝒈 Logaritmický teplotný spád [°C] 

tt Zvolená rozteč trubiek [mm] 

tp Rozteč medzi prepážkami [mm] 

tw1 Teplota na vnútornej strane trubky [°C] 

tw2 Teplota na vonkajšej strane trubky [°C] 

𝒗𝑺𝒛_𝒏á𝒗𝒓𝒉𝒐𝒗á
 Skutočná rýchlosť návrhová [m/s] 

v2 Rýchlosť prúdenia v medzitrubkovom priestore [m/s] 

Vc Objemový prietok chladiaceho média [𝑚3/𝑠] 
Vh Objemový prietok chladeného média [𝑚3/𝑠] 
w2v Rýchlosť vody vzťahujúca sa k strednému geometrickému 

priemeru 
[𝑚3/𝑠] 

w2z Rýchlosť vody v najužšom priereze zaplneného priestoru [𝑚3/𝑠] 
wcS Skutočná rýchlosť prúdenia v trubkách [𝑚3/𝑠] 
wc_n Návrhová rýchlosť prúdenia v trubkách [𝑚3/𝑠] 
z2 Vplyv zmeny látkových vlastností v medznej  vrstve [-] 

z3 Vplyv obtokových prúdov medzi trubkovým zväzkom a plášťom [-] 

z4 Vplyv presakovania medzi prepážkou a plášťom a medzi trubkami 

zväzku a otvormi v prepážkach 

[-] 
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z5 Vplyv veľkostí neoprepážkovaného priestoru pod hrdlami 

výmenníka 

[-] 

αc Súčiniteľ prestupu tepla chladiaceho média [W/𝑚2K] 

αh Súčiniteľ prestupu tepla chladeného média [W/𝑚2K] 

δ1 Hrúbka steny trubiek trubiek [m] 

δ 2 Hrúbka steny plášťa [m] 

ηc Dynamická viskozita chladiaceho média [Pa . s] 

ηh Dynamická viskozita chladeného média [Pa . s] 

ηz Účinnosť rebier [%] 

λ Tepelná vodivosť materiálu [W/mK] 

λc Súčiniteľ tepelnej vodivosti chladiaceho média [W/mK] 

λh Súčiniteľ tepelnej vodivosti chladeného média [W/mK] 

ρc Hustota chladiaceho média [Kg/𝑚3] 

ρh Hustota chladeného média [Kg/𝑚3] 

φvp Uhol zrezania prepážok [°] 

ψ Medzerovitosť trubkového zväzku [-] 
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