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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá vlivem obtokového součinitele na návrh a geometrii výparníku 

pro chladicí jednotku datového centra. Detailně je řešen vliv obtokového součinitele na 

jednotlivé parametry návrhu. Všechny závislosti jsou zachyceny pomocí grafů, u nichž je 

umístěn komentář týkající se daného parametru. V části C matematicko-fyzikální řešení 

jsou předvedeny výpočty a postupy vedoucí k návrhu výměníku. Na závěr je provedeno 

zhodnocení provedených výpočtů a jejich možné zlepšení pro praxi. 
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Abstract 

Diploma thesis focuses on effect of the bypass factor on design and geometry of the 

evaporator for the cooling unit of data centre. Effect of the bypass factor on individual 

design parameters is solved in detail. All dependendecies are captured by using graphs in 

which s placed a cement on that parameter. In part C, mathematical and physical solutions 

are demonstrated calculations and processes leading to the design of the exchanger. In the 

end, evaluation of the calculations is done and there is also showed possible improvements 

for the practise.  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vlivem obtokového součinitele na návrh a geometrii výparníku 

pro chladicí jednotku datového centra. Práce částečně vychází ze zadání projektu Alfa 

s názvem Úspora energie v datových centrech aplikací pokročilých systémů chlazení 

a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními dopady (2014 - 2017) 

Výměníky tepla jsou základními prvky klimatizačních zařízení. Pro chlazení vzduchu se 

nejčastěji používají lamelové výměníky, u nichž se součinitel přestupu tepla na straně 

vzduchu zvyšuje rozšířenou teplosměnnou plochou. Chlazení vzduchu chladivovými 

systémy využívá výhod, kterými jsou: jednoduchá a rychlá instalace, nižší hmotnost 

venkovní jednotky, než u jednotky pro přípravu chladné vody, nižší servisní náklady oproti 

vodním systémům, odpadá nutnost ochrany rozvodu chladiva v zimním období. 

Návrh výměníků je ovlivněn řadou parametrů, přičemž obtokový součinitel je jedním 

z nich. Ovlivňuje jak geometrii výměníku, tak i teplotní poměry a průtok vzduchu přes 

výměník. Volba obtokového součinitele tím pádem výrazně ovlivňuje jak náklady 

na pořízení, tak náklady na chod zařízení a účinnost systému, kterou lze vyjádřit ve formě 

chladicího faktoru. 

Práce je členěna na tři části. V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby chlazení 

vzduchu, základní fyzikální vztahy pro návrh výměníků, obtokový součinitel a povrchovou 

teplotu chladiče. 1. část aplikace na tématu znázorňuje a vyhodnocuje vliv obtokového 

součinitele na návrh výparníku, na jeho provozní a geometrické parametry a na základě 

výpočtů a grafů prezentuje optimální variantu s ohledem na chladicí faktor (EER). 

Ve 2. části aplikace na tématu jsou poté navrženy nutné technické prvky chladicího 

okruhu, kterými jsou kromě navrženého výparníku kompresor, kondenzátor, expanzní 

ventil a potrubí. V části C – matematicko-fyzikální řešení je poté proveden rozbor 

jednotlivých parametrů vedoucích k návrhu výměníku, ukázka aplikací fyzikálních vztahů 

a jednotlivých postupů s ohledem na hodnoty obtokového součinitele. Na závěr je 

provedeno zhodnocení a možné zlepšení pro praxi. 
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1. Analýza tématu 

Téma mé diplomové práce je Vliv obtokového součinitele na návrh a geometrii přímého 

výparníku pro chladící jednotku. Obtokový součinitel patří mezi parametry, které 

významně ovlivňují psychrometrické procesy úpravy vzduchu a návrh chladičů. Při návrhu 

chladičů vzduchu má tento součinitel vliv na celou škálu parametrů, kterými jsou 

například: efektivní povrchová teplota, výparná teplota, průtok vzduchu, přenosová plocha, 

počet řad, rozteč lamel a další. V případě, že se v rámci návrhu chladiče hodnota 

obtokového součinitel vypočítá, zvolí se podle něj vhodný chladič. Při volbě obtokového 

součinitele je ale důležité, aby byla nalezena optimální hodnota srovnávacího parametru, 

Pro účely této práce byl tímto parametrem zvolen chladicí faktor. 

2. Cíl práce 

Cílem mé práce je sledování vlivu obtokového součinitele na návrh a geometrii výparníku 

a následné technické řešení výparníku provedené na základě optimalizace geometrického 

návrhu s ohledem na hodnoty obtokového součinitele a parametry chladícího cyklu. Bude 

tedy navržen optimální výměník a sledován obtokový součinitel, při němž bude dosaženo 

optimálních hodnot chladicího faktoru. Sledovanými parametry budou zejména: vliv 

obtokového součinitele na počet řad, rozteč lamel, rozteč trubek, rozměry a plochu 

chladiče, výparnou teplotu, relativní vlhkost vzduchu a průtok vzduchu. Následně bude 

provedena optimalizace a technické řešení výparníku s ohledem na získané hodnoty a 

porovnání se skutečně vyráběnými výparníky. Součástí práce je návrh nutných technických 

prvků chladícího okruhu. 

3. Fyzikální podklady 

Řešení lze rozdělit na dvě oblasti, které jsou ale vzájemně propojené. První oblastí jsou 

tepelně-vlhkostní úpravy vzduchu, pro něž jsou zásadní psychrometrické výpočty 

popisující úpravy vzduchu při průchodu výměníkem. Tou druhou je tepelně technický 

návrh výměníku. Zde se uplatní obory aplikované fyziky, a to především:  

• sdílení tepla, 

• tepelné cykly, 

• proudění vzduchu 
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Návrh výměníků zohledňující jednotlivé oblasti bude předveden v následujících 

kapitolách.  

4. Zvolené metody řešení 

Pro výpočet, kdy je třeba velmi často měnit parametry, se jako nejvhodnější varianta 

výpočtu jeví LMTD metoda nebo ε – NTU metoda.  

a) LMTD metoda 

� = �	. �	. ∆�	
ř			��																																																																															 
b) ε – NTU metoda 

� = �	. ����	. ���, −	��, � = �1 − exp �− �	. ����� !	. ����	. ���, −	��, �		�� 
Úkolem je stanovit plochu výměníku S pro daný výkon a dané nebo pomocí obtokového 

součinitele dopočítané teploty. Z plochy lze poté odvodit počet řad, rozteč lamel, trubek 

apod. Obě metody vedou ke stejnému výsledku, avšak stanovení plochy pomocí LMTD 

metody vede rychleji k cíli a pro rychlou kontrolu je názornější. Výhoda ε – NTU metody 

se uplatní zejména při kontrolním výpočtu, kdy se díky ní odstraní nutnost iterativních 

výpočtů ve většině případů nutných u LMTD metody. Iterativní výpočty u kontrolních 

výpočtů jsou nutné z toho důvodu, že nejsou známy výstupní teploty a entalpická bilance 

je neurčitá. Pro náš případ návrhového výpočtu tedy byla zvolena LMTD metoda. 

Pro kontrolu provedených výpočtů jsou na závěr výpočty provedeny v softwaru OemBat 

společnosti Lloyd Coils Europe, s.r.o. 
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1. Chlazení vzduchu 

Účelem chlazení je odnímat teplo látkám, které se tím ochlazují na teploty nižší než okolní, 

nebo se mění jejich skupenství. Odnímat teplo chlazené látce lze buď přímo např. 

chladivem (přímé chlazení) nebo u nepřímého chlazení prostřednictvím další cirkulující 

látky. Základním prvkem klimatizačním zařízení pro účely chlazení jsou chladiče vzduchu. 

Nejčastěji se vyskytují chladiče vodní a chladivové (přímé výparníky) [1]. Jedná se 

o rekuperační výměníky, konstruované převážně z lamelových trubek, v nichž můžeme 

rozlišovat dva základní případy změn stavu vzduchu podle toho, jaká je povrchová teplota 

chladiče tep vzhledem k teplotě rosného bodu tr vzduchu přiváděného do chladiče: 

• tep > tr – tzv. suché chlazení, za stavu x2=x1 

• tr > tep – tzv. mokré chlazení neboli chlazení s kondenzací, kdy dochází ke snížení 

měrné vlhkosti ze stavu x1 na x2. Dochází ke kondenzaci vodních par na povrchu 

chladiče. Mokré chlazení se z toho důvodu také využívá jako jedna z možností 

odvlhčování vzduchu. 

 

   a)      b) 

Obrázek 1 – a) suché chlazení, b) chlazení s kondenzací [1] 
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Dle [2] rozlišujeme zařízení založená na oběhu chladiva (absorpční, kompresorová), 

termoelektrické chlazení (Peltiérův článek) a alternativní způsoby chlazení využívající 

chlad z okolního prostředí, jako je noční chlazení, zemní chlazení, či chlazení adiabatické.  

Někdy se pro větší výkony a při dostatečném množství tepla používá i absorpční zařízení. 

Většina chladicích zařízení však pracuje s kompresorovým oběhem chladiva.  

2. Parní kompresorové zařízení 

Chladící oběh pracuje na základě druhého zákona termodynamiky, kdy výměna tepla 

probíhá z tělesa teplejší na těleso chladnější. U chladicího okruhu s parním oběhem 

pracovní látka trvale obíhá v zařízení a cyklicky mění kapalné skupenství na parní 

a naopak. Pracovní látka tak z hlediska termodynamiky vykonává tzv. uzavřený cyklus. 

Parní kompresorové chladicí zařízení se skládá ze čtyř základních komponentů, kterými 

jsou výparník, kompresor, kondenzátor a škrtící orgán. K těmto prvkům obvykle patří 

i další součásti. Schéma takové okruhu je na obr. 3. 

 

Obrázek 2 - Schéma chladicího okruhu [3] 

Významnou roli v chladicím okruhu hraje i druh použitého chladiva. Dříve užívaná 

chladiva R11, R12 a R22 jsou dnes již pro nová zařízení zakázaná. Místo nich se užívají 

chladiva R407C (jako náhrada za R22), R404A (pro dopravní chlazení), R134a (u zdrojů 

větších výkonů), objevuje se i chladivo R717 (čpavek) a R744 (oxid uhličitý). V běžných 

klimatizačních zařízeních se ale nejčastěji užívá chladivo R410A. 

Ventilátor kondenzátoru 

Kondenzátor: odevzdává 
teplo přijaté při procesu 
vypařování a stlačování 

Škrtící orgán: způsobuje 
snížení tlaku 
z kondenzačního na 
vypařovací Průhledítko/ukazatel 

vlhkosti  

Filtrdehydrátor: odstraňuje 
z chladiva vodu, usazeniny a 
další nečistoty 

Přívodní vzduch:  
Vstupuje do 
výparníku teplý  
a vystupuje 
ochlazený 

Výparník: předává 
teplo ze vzduchu 
do chladiva 

Kompresor: 
zajišťuje zvyšování 
tlaku chladiva 

Kondenzační 

potrubí 

Kapalinové 

potrubí 

Výtlačné 

potrubí 

Sací potrubí 

VYSOKOTLAKÁ 
ČÁST 

NÍZKOTLAKÁ 
ČÁST 
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Chceme – li popsat a graficky znázornit chladicí oběh, používáme k tomuto účelu tepelné 

diagramy. Nejčastěji používanými diagramy jsou T-s (teplota-měrná entropie), log p–h 

(měrná entalpie,- tlak) a p-v (tlak-měrný objem).  

V chladicím okruhu probíhají čtyři základní procesy zobrazené v log p - h diagramu na 

obr. 4 a které mohou být popsány dle [4]. 

 

Obrázek 3 - log p - h diagram chladiva [5] 

1. Vypařování – izobarický děj, při němž se ve výparníku přivádí teplo mokré páře 

(bod 4), tak že se její kapalná složka varem mění na páru, o které v teoretickém oběhu 

předpokládáme, že je právě nasycena, nebo se nachází v oblasti přehřátých par (bod 1).  

Pro hmotnostní chladivost můžeme psát: 

"# =	 $� −	$%							�&. �'(��																																																																																										�1� 
Pro zajištění požadovaného chladicího výkonu Qo [W] je třeba, aby výparníkem a tím 

i ostatními částmi okruhu obíhalo chladivo v množství: 

) =	�#"# 							��'. *(��																																																																																																	�2� 
2. Stlačování (komprese) -  teoreticky adiabatický děj, který vede ke zvyšování 

tlaku par na hodnotu kondenzačního tlaku. Ve skutečnosti se však jedná o děj polytropický 

s různým průběhem polytropy. Měrná izoentropická práce kompresoru je dána: 

,-. =	 $� −	$�							�&. �'(��																																																																																							�3� 
Izoentropický příkon kompresoru poté: 

0�1 = 	). �ℎ� −	ℎ��							��																																																																																						�4� 
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3. Kondenzace – přehřátá pára se nejprve ochlazuje na stav nasycení a poté 

kondenzuje na kapalinu, případně je dále podchlazena (bod 3). Při jednotkovém průtoku je 

odvedeno teplo: 

"4 =	 $� −	$5							�&. �'(��																																																																																									�6� 
Pro kondenzační výkon platí: 

�4 =	�# +	0�1 = ). "4				��																																																																																	�7� 
4. Škrcení – izoentalpický děj, při kterém dochází k redukci tlaku z pk na po. 

Škrcením vždy vznikne mokrá pára o určitém měrném obsahu syté páry a vroucí kapaliny. 

Energetickou efektivnost chladicího oběhu vyjadřuje chladicí faktor EER (dříve společná 

značka pro chladicí i topný faktor COP) se vypočítá: 

99: = 	 �#0�1 + 0� + 0� 				�−�																																																																																						�8� 
kde P1 a P2 jsou příkon ventilátorů výparníku a kondenzátoru. 

3. Výparníky pro chlazení vzduchu 

Výparníky jsou výměníky tepla, v nichž dochází k odebírání tepla chlazené látce, která se 

tím ochlazuje. Odebrané teplo přechází do chladiva a způsobuje jeho vypařování. Dle [6] 

mohou být výparníky podle regulace přívodu chladiva a zaplavení teplosměnné plochy 

rozděleny na: 

1. Suché – na výstupu z výparníku je suchá pára. Tento typ výparníků nese 

v zahraniční literatuře označení DX – Direct eXpansion, protože expanze z kondenzačního 

tlaku je zajištěna v bezprostřední blízkosti před výparníkem. 

2. Zaplavené – nástřik chladiva je řízen podle výšky chladiva buď přímo ve 

výparníku, nebo v pomocné nádobě 

Výparníky pro chlazení vzduchu jsou nejčastěji tvořeny svazkem kruhových měděných 

trubek uspořádaných buď v zákrytu, nebo vystřídané, které jsou pro zvětšení teplosměnné 

plochy na straně vzduchu opatřeny lamelami.  

Základní popis výměníků je uveden obr. 4 a 5. 
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Obrázek 4 - Schéma výparníku [7] 

 

 

Obrázek 5 - Základní názvosloví výměníku [7] 

Vstupní 
připojovací trubka 

Přímé potrubí 

Sběrač 

Výstupní 
potrubí 

Rozšířený 
límec 

Navlečení lamely 

Lamely Rozdělovač Spodní díl 
Kapilára Koleno Zadní díl 

 

 

Ohyb 

Počet okruhů 
Počet trubek v řadě 

Rozteč řad 

Počet trubek na okruh 

Řada 

Počet řad Rozteč lamel Rozteč trubek 

Délka žebrované 
části 
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Lamely mohou mít hladký povrch, zvlněný nebo prosekávaný a mohou být opatřeny 

hydrofilní nebo hydrofobní úpravou. Různé povrchy lamel jsou zobrazeny na obr. 5.  

 

  a)    b)    c) 

Obrázek 6 - Povrchové úpravy lamel - a) zvlněné, b) prosekávané, c) hladké [8] 

4. Tepelně-technický návrh výparníků 

Při navrhování výměníků se určuje velikost teplosměnné plochy, u stávajících se počítají 

konečné teploty tekutin. Vždy se ale vychází z rovnic prostupu tepla a tepelné bilance. 

4.1 Rovnice prostupu tepla 

Jak uvádí [13] při stacionárním režimu výměníku jsou tepelné toky přestupující mezi 

tekutinami a povrchy dělící stěny (s teplotami ts1 a ts2) a vedením ve stěně (o tloušťce tδ 

a tepelné vodivosti λ) stejné a rovnají se tepelnému toku, který prostupuje stěnou z tekutiny 

se střední teplotou t1 do tekutiny se střední teplotou t2. 

� = 	<������ −	�	�� = 	 =�> �	
ř��	� − �	�� = 	<�����	� −	���		��																�9�		 
� = 	�	�	��� −	��� = 	�	�	∆�	
ř		��																																																																			�10� 

Teploty se ve výměnících mění obecně exponenciálně, do rovnice prostupu tepla se proto 

většinou dosazuje místo ∆tstř logaritmická střední hodnota ∆tln 

∆tBCř 	= 	∆�D� =	∆� , − ∆� ,,
EF ∆� ,∆� ,, 					�G�																																																																										�11�	 

kde ∆� , je větší a ∆� ,, menší rozdíl teplot tekutin na koncích výměníku 
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Součinitel prostupu tepla k se následně určí ze vztahu:  

� = 		 11<�
�1�� + 1Λ �1�1
 + 1Iž 1<1

=K 		 11<�
�1�� + 1Iž 1<1

		�)(�G(��																												�12� 

4.2 Rovnice tepelné bilance 

Tok tepla přecházejícího ve výměníku z jedné tekutiny do druhé způsobí změnu entalpie 

obou tekutin a u dějů bez fázových změn i změnu jejich teploty. Přitom v tepelně 

izolovaném výměníku se tok tepla odváděný z jedné tekutiny rovná toku tepla 

přiváděnému druhé tekutině. Tuto rovnováhu lze vyjádřit rovnicemi tepelné bilance. 

� = 	)�	∆ℎ� =	)�	∆ℎ�		��																																																																																�13,� 
� = 	)�L�	∆�� =	)�L�	∆��		��																																																																										�13M� 

Dle rovnice (13a) jsou změny entalpie tekutin nepřímo úměrné jejich hmotnostním tokům 

∆ℎ�∆ℎ� =	)�)� 																																																																																																																			�14� 
Rovnice obsahující teplotní rozdíly je možné použít pouze v případě, že tekutiny nemění 

své skupenství, rovnice s rozdíly entalpie platí obecně. 

Na závěr musí platit rovnost rovnic tepelné bilance a rovnice prostupu tepla 

� = 	�. �. ∆�	
ř =	)-L-�ť� −	�"�� = 	)"#					��																																											�15�		 
Při chlazení s odvlhčováním navíc platí: 

� = 	Iž�<1�Q�RS −	�1TU								��																																																																													�16�		 
4.2 Součinitel přestupu tepla na straně chladiva 

Nejproblematičtějším parametrem tohoto vztahu je součinitel přestupu na vnitřním 

povrchu αi. V praxi se tento součinitel většinou stanovuje na základě měření. Pro výpočet 

je možné součinitel přestupu tepla odhadnout na základě vztahu pro jednofázové proudění, 

který předvedli již roku 1930 Dittus a Boelter. Ti nalezli spojitost mezi Nusseltovým, 

Reynoldsovým a Prandtlovým číslem v následujícím tvaru: 

VW = 0,023:XY,Z0[Y,5								�−�																																																																														�17�		 
kde   :X = R..\ 																																		 �−�																																																																														�18�		 
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Z těchto vztahů lze určit αi 

<� =	VW. =] 								 �)(�G(��																																																																																	�19�		 
Pro přesnější výpočet je ale nutné uvažovat dvoufázové proudění, protože chladivo 

vstupuje do výparníku jako směs syté páry a vroucí kapaliny a výrazně se tím ovlivňuje 

charakter proudění a následný přenos tepla, viz obr. 6, kde x značí kvalitu páry. [9] 

 

Obrázek 7 - Proudění chladiva během vypařování v horizontální trubce [9] 

Z toho důvodu je vhodnější pro výpočet součinitele přestupu tepla uvažovat se vztahem dle 

Tonga, který tuto skutečnost zohledňuje a αi se poté rovná: 

<� = �0,0186875� �D]�Y,� �_̂D 
Y,Z �_DLT,D�D  Y,% �`D`R 

Y,5ab �_D_R 
Y,Yab c d1 − d�d1Y,5�b − d�Y,5�be

� 	�20�		 
Kde    						f = ghi 										 �jkg(lm(n�																																																																																										�ln� 
4.3 Přestup tepla na straně vzduchu 

Součinitel přestupu tepla na straně vzduchu se pro potřeby výpočtu většinou stanovuje 

na základě kriteriálních závislostí, jejichž užití výrazně ztěžuje různost geometrie 

žebrování. Jak je uvedeno v [9] mají tyto vztahy značný rozptyl výsledků proti skutečnosti 

(běžná odchylka až 10 %). Pro účely této práce byl uvažován vztah: 

VW = �:XY,o�b0[�/5 �qEř 
Y,��% 								 �−�																																																																�22�		 
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Součinitel C pro vystřídané uspořádání trubek je 0,191, pro trubky za sebou 0,124. 

Charakteristickým rozměr pro Re a Nu je tloušťka mezery mezi lamelami δ. 

4.4 Účinnost žeber 

Komplikací při výpočtu je také skutečnost, že teplota na celém povrchu lamely není stejná. 

Směrem od paty se přibližuje teplotě vzduchu. Tato okolnost se zohledňuje zavedením tzv. 

účinnosti žeber. Ta závisí na součiniteli přestupu tepla, tepelné vodivosti materiálu, 

na výšce a tloušťce žebra. Celková účinnost žeber je dána vztahem: 

I	 = 1 − AstuvY Q1 − IwU								�−�																																																																														�23�		 
Účinnost žeber ηf 

Iw = tanh	�)1	:1{��)1	:1{� 								 �−�																																																																																�24�		 
Parametr ϕ 

{ = �:1[ − 1 c1 + 0,35EF �:1[  e								 �−�																																																									�25�		 
Parametr mes 

)1	 = �2<1��  �/� 								�−�																																																																																										�26�		 
4.5 Hydraulický odpor na straně vzduchu 

Proudění vzduchu při průtoku vzduchu svazkem žebrovaných trubek je značně složité. 

Část odporu je ovlivněna laminární oblastí, část oblastí turbulentní. Jak je uvedeno v [10], 

bylo experimentálně zjištěno, že exponent u rychlosti proudění vzduchu je obvykle 

v rozmezí1,5 až 1,65. U lamelových výměníků se proto zjednodušeně uvažuje, že celkový 

hydraulický odpor je přímo úměrný počtu řad, obecně lze psát: 

Δ} = v	F	~-							�0,�																																																																																															�27�		 
kde A je přibližně 1,3 a a = 1,6 

Přesněji však lze tlakovou ztrátu na straně vzduchu spočítat součtem tlakových ztrát 

vlivem lamel a tlakových ztrát vlivem trubek. Tlakové ztráty vlivem lamel dle Riche 

(1973) se určí ze vztahu: 
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Δ}w�� = �w��	�� 	^�-��
2 	vw��v� 						 �0,�																																																																					�28�		 

kde ffin je součinitel tření, vm je měrný objem, Afin je plocha lamel a Ac je minimální 

průtočná plocha. Rich během experimentálních testů zjistil, že součinitel tření je závislý 

na Reynoldsově čísle v následujícím tvaru: 

fstu = 1,7	:XD(Y,b							�−�																																																																																											�29�		 
zde je Reynoldsovo číslo závislé na příčné rozteči trubek Xl. 

:XD = ^	�D_ 							 �−�																																																																																																				�30�		 
Pro tlakové ztráty vlivem trubek bude užit vztah dle Zukaskase a Ulinskase (1998): 

Δ}
��1	 = 9W	 ^�-��
2	� 	�						�0,�																																																																															�31�		 

kde z je počet řad a Eu je Eulerovo číslo. Rich vyjádřil Eulerovo číslo jako funkci 

Reynoldsova čísla a geometrie trubek. 

Eu = "�	
 +	 [�	
:X� + *�	
:X�� 	+
��	
:X�5 	+

W:X�% 			�−�																																																			�32�		 
kde ReD je Reynoldsovo číslo závislé na vnějším průměru trubek. Koeficienty qcst, rcst, scst, 

tcst a u jsou závislé na Reynoldsově čísle a parametru a, který je definován jako poměr 

příčné rozteče trubek a jejich vnějšího průměru. Koeficienty pro určení Eulerova čísla byly 

získány z experimentálních dat Zukauskase a Ulinskase a jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka 1 - Koeficienty pro určení Eulerova čísla [11] 

5. Hodnoty ovlivňující výpočet 

Skutečný průběh teplotních a vlhkostních změn vzduchu závisí kromě parametrů 

chladicího okruhu na konstrukci chladiče, způsobu proudění a na způsobu zapojení 

výměníku, teplotě rosného bodu resp. efektivní povrchové teplotě a na obtokovém 

součiniteli. [12] 

Téma obtokového součinitele a povrchové teploty chladiče bylo již částečně rozebíráno 

v teoretické části mé bakalářské práce. Pro úplnost a návaznost k tématu diplomové práce 

však považuji za vhodné, aby se část těchto bodů doplněná o nové informace převzala 

a doplnila k této teoretické části.  
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6. Obtokový součinitel F 

Pro ideální výměník by platila 100% účinnost přenosu tepla. Teplota vzduchu po projití 

takovýmto výměníkem by se rovnala teplotě rosného bodu. Jak ale uvádí [13] vzhledem 

k omezením plynoucím z geometrie a konstrukce opouští chladič část vzduchu, aniž by se 

jakkoliv ochladil či odvlhčil (obr. 6).  

 

 

Dle [13] si můžeme chladič představit jako rekuperační výměník se 100% účinností 

s obtokem (obr. 5). Proud vzduchu se před chladičem rozdělí na dva proudy, obvykle větší 

z nich proudí chladičem a každá jeho částice se dostane do kontaktu s povrchem chladiče, 

kde se ochladí na jeho teplotu. Menší z nich protéká zdánlivým obtokem chladiče, bez 

úpravy se zachováním původního stavu. Stav vzduchu za chladičem pak představuje stav 

po smíšení dvou proudů – jednoho, který projde chladičem a je ochlazen na teplotu 

rosného bodu a druhého, který zůstal v původním stavu. Neúčinnost neboli obtokový 

součinitel chladiče F tak vyjadřuje poměrný hmotnostní tok vzduchu, který proudí 

chladičem zdánlivě bez úpravy. 

Naopak kontaktní součinitel 1 – F vyjadřuje poměrný hmotnostní tok, který se při průtoku 

chladičem ochladí na stav o teplotě rosného bodu zařízení. Označuje se též jako chladící 

účinnost. Účinnost ηch označuje i poměr skutečně dosaženého a maximálně dosažitelného 

ochlazení vzduchu. [13] 

Oba součinitele se určují poměrem rozdílů entalpií, měrných vlhkostí nebo teplot.                

� = ℎ� − ℎ��ℎ� − ℎ�� = d� − d��d� − d�� ≅ �� − ����� − �1T ; 																																																																	�33�	
I�� = 1 − � = ℎ� − ℎ�ℎ� − ℎ�� = d� − d�d� − d�� ≅ �� − ���� − �1T 																																															�34� 

Obrázek 8 - Průchod vzduchu chladičem [14] 
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Obrázek 9 - Znázornění obtokového součinitele [15] 

Jak dále uvádí [13], při dimenzování klimatizačního zařízení se hodnoty F zvolí z určitého 

rozpětí, čím je zařízení náročnější, tím je vhodnější menší hodnota F (souvisí to 

s hospodárností chodu zařízení). Doporučené rozpětí hodnot F podle oblastí, případně 

účelů použití klimatizačního zařízení jsou dle Carriera [16] v tab. 1.  

  
Oblast použití 

klimatizačního zařízení - 
příklady 

Tepelné podmínky Obtokový 
součinitel F 

1. obytné domy 
nepatrná tepelná zátěž nebo větší zátěž při 

malém FCTP 
0,3 – 0,5 

2. malé obchodní místnosti 
KZ pro běžný komfort s rel. Malou tep. 

Zátěží nebo s větší zátěží při malém FCTP 
0,2 – 0,3 

3. 
velké obchodní místnosti, 

banky, spořitelny 
typická komfortní zařízení 0,1 – 0,2 

4. 
obchodní domy, restaurace, 

tovární haly 
velká zátěž citelným teplem, velký podíl 

čerstvého vzduchu 
0,05 – 0,1 

5. 
nemocnice, operační sály, 

různé laboratoře 
provoz jen s čerstvým vzduchem 0,05 i méně 

Tabulka 2 - Hodnoty obtokového součinitele F v závislosti na oblasti použití KZ [16] 

Pokud se v rámci dimenzování KZ hodnota F vypočítá, vybere se podle ní vhodný chladič. 
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7. Povrchová teplota chladiče 

V případě početního řešení obtokového součinitele F pomocí teplot je zapotřebí znát kromě 

vstupní a výstupní teploty i tzv. efektivní povrchovou teplotu chladiče tep. Jak uvádí [13] 

byla tato teplota do psychometrických výpočtů zavedena z důvodu nestejnoměrné teploty 

na povrchu výměníku. Při této teplotě má chladič stejný chladicí účinek, jaký má při 

skutečném rozložení teplot na jeho povrchu, přibližně se rovná střední povrchové teplotě 

na straně vzduchu. Povrchovou teplotu chladiče lze stanovit více způsoby: 

a) Nalezením průsečíku faktoru efektivního citelného tepla prostoru a faktoru 

citelného tepla zařízení 

b) Nalezením průniku směrového měřítka ϑef s křivkou nasycení 

Jak uvádí [17] přesnější je stanovení dle b) nejlépe pomocí numerického modelu, protože 

stanovení dle a) nemusí vždy splňovat podmínku, aby nalezený bod ležel na křivce 

nasycení. Této podmínky můžeme dosáhnout změnou obtokového součinitele, ztratíme tím 

ale výhodu kontroly nad tímto součinitelem a tím kontroly nad celkovým množstvím 

vzduchu, které bude zařízením protékat.  

Při prostupu tepla ze vzduchu do chladiva se střední povrchová teplota výměníku tep na 

straně vzduchu dá dle [13] vyjádřit vztahem: 

t�� ≅ t�S − ∆t� = t� + ∆t�u − ∆t�																																																																									�35�    
kde   �RS = �R + ∆�D�  je střední teplota vzduchu v chladiči [°C] 
          ∆�R  je střední rozdíl teploty vzduchu a teploty chladiče [K] 

∆�D� = ∆��-� − ∆����
EF ∆��-�∆����

																																																																																													�36� 
kde    ∆tln je střední logaritmický rozdíl teplot vzduchu a chladiva [K] 
          ∆��-�  je větší rozdíl teplot vzduchu a vody na koncích chladiče [K] 
          ∆����   je menší rozdíl teplot vzduchu a vody na koncích chladiče [K] 

 

Střední logaritmický rozdíl teplot vychází ze zapojení výměníku. Chladiče vzduchu jsou 

nejčastěji řešené jako protiproudé (obr. 8a), při souproudém zapojení (obr. 8b) je výkon 

výrazně nižší. S příčným proudem je třeba počítat u chladičů, u nichž jsou teplotní rozdíly 

mezi chladící vodou a vzduchem malé. Tyto výměníky jsou však obvykle čtyřřadé a větší, 

takže je lze uvažovat jako protiproudé. Jak je ale uvedeno v části C, zapojení nemá 

u výměníků se změnou skupenství prakticky žádný význam. 
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a)        b)   

 

 

 

 

 

 

   c) 

Obrázek 10 - a) průběh teplot v závislosti na velikosti přenosové plochy chladiče u 

protiproudého výměníku, b) střední rozdíl teplot v souproudém výměníku  [13], c) průběh 

teplot při vypařování 

8. Model chladiče dle ARI 410 

Jak již bylo uvedeno v [18], určení povrchové teploty chladiče není důležité pouze 

z hlediska výpočtu obtokového součinitele, ale je vhodné znát ji společně s teplotním 

polem (obr. 9) pro určení stavu vzduchu za chladičem a výpočet výkonu. Velmi častý 

způsob stanovení povrchové teploty je takový, že projektant si na křivce nasycení najde 

bod odpovídající zvolené povrchové teplotě chladiče, tento bod spojí s bodem 

charakterizující stav vstupního vzduchu a na průsečíku této přímky s horizontálou 
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odpovídající teplotě, na kterou je třeba vzduch ochladit leží hledaný stav vzduchu za 

chladičem. 

Dle [21] byly vyhodnocovány výměníky s různým počtem řad, pro různé vstupní hodnoty 

a na závěr porovnávány s teoretickým řešením. Výsledky jsou shrnuty na následujících 

obrázcích. 

 

Obrázek 11 - Průběh změny stavu vzduchu v chladiči pro te = 32 °C, he = 58 kJ/kg, 

a) 3řadý výměník, b) 8řadý výměník, [21] 

 

Obrázek 12 - Průběh změny stavu vzduchu v chladiči pro te = 30 °C, he = 70 kJ/kg, 

a) 4řadý výměník, b) 8řadý výměník, [21] 
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Je patrné, že zejména při uvažování nižší entalpie vstupního vzduchu se reálný průběh 

od teoretického, při výpočtech běžně uvažovaného, může značně lišit a povrchová teplota 

chladiče nemusí být běžně uvažovaných (6 + 12)/2 = 9 °C. Této teoretické povrchové 

teplotě se lze přiblížit především při vyšších měrných vlhkostech vstupního vzduchu. 

Jak je ale uvedeno v [19] může se zejména v případech nižších měrných vlhkostí 

a uvažování teoretické povrchové teploty chladiče skutečný výkon chladiče od takto 

vypočteného lišit o desítky procent. 

Proto byla ve Spojených státech amerických zavedena norma ARI 410, která garantuje 

správnost celkového výkonu výměníku +/- 5 %. Model je založen na přístupu dle obr. 9.b. 

 

a)      b)     c) 

Obrázek 13 - Teplotní pole povrchu chladiče – a), b) jednorozměrný teplotní profil dle 

normy ARI 410, c) model konstantní povrchové teploty [20] 

Přístup byl dále popsán v [19], kde je uvedeno pět situací, které mohou nastat podle toho, 

jaký je rosný bod vstupního vzduchu vzhledem k teplotě povrchu výměníku. Můžeme 

narazit na jednu z následujících situací: 

a1. Výměník je suchý. 

a2.  Výměník se rosí. 

a3.  Povrch výměníku je částečně suchý a částečně mokrý, latentní výkon činí méně než 

5 % celkového výkonu. 

b. Povrch výměníku je částečně suchý a částečně mokrý. 

c. Povrch výměníku je mokrý.  

V situaci a2. sice dochází k místní kondenzaci, kapičky se buď však velmi rychle vypaří, 

stečou na teplejší místo povrchu, nebo je zasáhne turbulentní proud teplého vzduchu. 
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V situaci a3. je velmi těžké stanovit množství kondenzátu. Z těchto důvodů předepisuje 

norma ARI 410 uvažovat ve výpočtech pro situace a1., a2., a3. suchý povrch chladiče. 

Pro klimatické podmínky střední Evropy je nejvýznamnější situace b., kdy se část 

výměníku počítá dle vztahů pro mokrý povrch a část dle vztahů pro suchý povrch. 

V ideálním případě vedení v konstrukci výměníku, uvažujeme dva teplotní odpory, odpor 

na straně vzduchu a odpor na straně vody. Ty jsou popsány následovně: r�� 	= 1/�S�α���																																																																																																						�37� r�� = 1/�S�α���																																																																																																						�38� r� 		= 1/�S�α��																																																																																																							�39� 
kde  r��  je teplotní odpor na straně vzduchu pro suchý povrch 
  r��  je teplotní odpor na straně vzduchu pro mokrý povrch 
  r�  je teplotní odpor na straně chladiva 
  S�  je sekundární teplosměnná plocha (lamela + krčky) 
  S�  je primární teplosměnná plocha (vnitřek trubek) 
  α��  je součinitel přestupu tepla na straně vzduchu při suchém povrchu 
   α��  je součinitel přestupu tepla na straně vzduchu při mokrém povrchu 
  α�  je součinitel přestupu tepla na straně chladící tekutiny 

Povrchová teplota, resp. entalpie pro suchý, resp. mokrý výměník je dána vztahem: 

tB 	= t� + �r�/�r�� + r���	. �t� − t��																																																																�40� hB 	= h� + �r�/�r�� + r���	. �h� − h��																																																													�41� 
kde  tB  je povrchová teplota 
  hB  je povrchová entalpie 
  t�  je střední teplota chladící tekutiny 
  h�  je entalpie nasyceného vzduchu odpovídající  t� 
  t�  je střední teplota mezi lamelami 
  h�  je střední entalpie mezi lamelami 
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a)      b) 

Obrázek 14 - Schéma výpočtu povrchové teploty chladiče - a) suchý povrch, b) mokrý 

povrch [19] 

 

Zda se bude teplota povrchu chladiče blížit teplotě chladiva nebo teplotě vzduchu, tedy 

závisí, jak je uvedeno v [19], na poměru teplotních odporů na straně vzduchu a na straně 

chladiva. Zlepšením přestupu na straně chladiva povrchovou teplotu snížíme, zlepšením 

přestupu na straně vzduchu povrchovou teplotu zvýšíme.    

9. Obtokový součinitel ve výpočtech odvlhčovacích zařízení 

Běžně se navrhují zařízení, která vedle chlazení rovněž odvlhčují. Intenzitu odvlhčování 

významně ovlivňuje také povrchová teplota chladiče a obtokový součinitel. Tato zařízení 

můžeme dle [10] dimenzovat následujícími způsoby: 

• Pomocí přípustného rozdílu teplot ∆tp,max – zejména pro budovy s pobytem osob  

• Pomocí efektivní povrchové teploty chladiče tep 

• Volbou obtokového součinitele F 

• Volbou chladiče a z toho vyplývajících hodno obtokového součinitele a efektivní 

povrchové teploty 

Nejvhodnější variantou je návrh zařízení volbou obtokového součinitele. Jak uvádí [10], 

zařízení nevycházejí tak rozměrná jako u ostatních, případně se nemusí tvořit obtok.  
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Hodnoty obtokového součinitele se volí dle oblasti použití klimatizačního zařízení, 

případně s ohledem na konstrukci chladiče. 

Při zjišťování průběhu stavu vzduchu chladičem se většinou vychází z předpokladu, že 

změna stavu vzduchu z bodu 1 do bodu 2 probíhá teoreticky po přímce. Obecně je to však 

křivka, jejíž tvar závisí především na Lewisově součiniteli. 

� = 	<4��LT 							�−�																																																																																																								�42�		 
LT =	LT� + 	d	LT �−�																																																																																															�43�		 

Průběh změny stavu vzduchu při různých Lewisových součinitelích a obtokovém 

součiniteli F = 1 je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 15 - Vliv Lewisova součinitele na průběh vzduchu při průchodu chladičem 

Lewisův součinitel se však u běžných klimatizačních zařízení pohybuje v rozpětí 0,9 až 

1,0, stejně obtokový součinitel je menší než 1. V takovém případě je vhodnější zobrazení 

změny stavu vzduchu při průchodu chladičem na obr. 14.  
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Obrázek 16 - Průběh stavu vzduchu v reálném chladiči 

V případě běžného chladiče lze zvýšit intenzitu odvlhčení přidáváním řad. Povrch 

výměníku bude částečně mokrý, až pro určité případy může být mokrý zcela a odvhlčování 

se tím zintenzivní (obr. 12). 

 

Obrázek 17 -  Chlazení vzduchu se zvětšujícím se počtem řad - zvětšujícím se výkonem 
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10. Závěr 

Výměníky tepla jsou základními prvky klimatizačních zařízení. Jejich návrh a výpočet 

vyžaduje znalost mnoho disciplín a parametrů. Obtokový součinitel a efektivní povrchová 

teplota chladiče jsou pouze jedny z mnoha parametrů, na návrh však mají zásadní vliv. 

Malé hodnoty obtokového součinitele vedou například ke zvětšení plochy výměníku, na 

druhou stranu ale snižují potřebný průtok vzduchu chladičem a umožňují zvýšení výparné 

teploty u chladivových systémů. Povrchová teplota chladiče pak výrazně ovlivňuje, zda 

bude docházet ke kondenzaci vodní páry na jeho povrchu, či nikoliv. Zvolíme – li variantu 

návrhu těchto zařízení volbou obtokového součinitele F, je důležité volit tyto hodnoty tak, 

aby byl nalezen soulad mezi investičními a provozními náklady klimatizačního zařízení, 

případně aby bylo dosaženo optimální hodnoty zvoleného srovnávacího parametru, kterým 

může být hodnota chladicího faktoru.  
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1. Úvod 

Návrh vlastního výparníku a následný návrh základních prvků chladicího okruhu vychází 

z požadavků definovaných v projektu: Úspora energie v datových centrech aplikací 

pokročilých systémů chlazení a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními 

dopady. Předmětem projektu jsou variantní řešení vedoucí k návrhu optimalizovaného 

chladicího okruhu, jehož součástí je meziracková jednotka. 

V rámci tohoto projektu byly pro návrh optimalizované jednotky vzneseny následující 

požadavky [22]: 

a) Chladicí výkon: cca 24 kW při standardních podmínkách.  

b) Kondenzační teplota: standardně 45°C nebo 50°C 

c) Výparná teplota: 6-15°C.  

d) Teplota nasávaného vzduchu: v daném projektu bude vždy téměř konstantní. 

Pohybuje se mezi 30 a 45°C dle aplikace. Standardně počítejte 35°C 

e) Kompresor: musí mít plynulé řízení otáček (buď inverter nebo EC motor).  

f) Vedení chladiva: Výparník bude bezprostředně u kompresorového uzlu. 

Kondenzátor s plynule řízenými ventilátory (na základě tlaku chladiva) bude 

vzdálený. Minimální vzdálenost, kterou to musí zvládnout je 5,0m. Pokud to bude 

víc, je to velká výhoda. Pro standardní výkon počítejte 15 m.  

g) Regulace: nadřazená regulace bude dávat signál 0-10V pro výkon chladicího uzle. 

Případně bude vysílat i signál 0-10V pro stanovení požadované výparné teploty. 

Zpět požadujeme informaci o chodu a poruše.  

h) Rozměry: Prostor pro celý uzel je 350 x 400 mm. Výška je omezená pouze výškou 

jednotky a doporučeními výrobce. Nakonec byla zvolena 1686 mm. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o chladicí jednotku pro datová centra, jsme dále omezeni 

požadavkem na vlhkost vzduchu, která by se měla dle doporučení americké společnosti 

ASHRAE pohybovat v rozmezí 40 – 65 %, přičemž za přijatelnou se bere mez 30 – 80 %. 
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2. Srovnávací parametr 

Aby bylo možné hodnotit a porovnávat výkony různých klimatizačních systémů, musí být 

stanovena rozhodující hodnota. Pro klimatizační využívající parní kompresorový cyklus je 

tato hodnota dána koeficientem výkonnosti neboli chladicím faktorem (EER). Jedná se 

o bezrozměrnou veličinu udávající poměr mezi chladicím výkonem a elektrickou nebo 

mechanickou energií užitou pro pohon systému (příkon kompresoru, příkon ventilátorů 

výparníku a kondenzátoru).  

Hodnocení a výběr optimální varianty výparníku je tedy prováděno na základě hodnot 

chladicího faktoru, který je dle rovnice 8 vyjádřen jako: 

99: = 	 �#0�1 + 0� + 0� 				�−�																 

3. Předpoklady pro návrh systému 

Primárně je tato práce zaměřena na návrh a optimalizaci výparníku, pro umožnění řešení 

musí být ale zavedeny určité předpoklady ohledně parametrů kompletního klimatizačního 

systému. Jedná se o jednotku pro datová centra, kde výrazně převyšuje zátěž citelným 

teplem (obr. 18). Požadovaný chladicí výkon 25 kW je proto uvažován jako citelný.  

 

Obrázek 18 - Podíl citelného a latentního výkonu pro přesné a komfortní klimatizace [23] 

V základních výpočtech není uvažováno s přehřátím či podchlazením par, toto je 

provedenou pouze na závěr pro konkrétní vybranou variantu. 
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4. Optimalizační parametry 

Při návrhu a optimalizaci výparníku vstupuje do výpočtu velké množství parametrů, které 

mohou být proměnné. Pro účely této práce jsou optimalizační parametry rozděleny 

do dvou kategorií: provozní parametry systému a geometrické parametry výparníku.  

Mezi provozní parametry systému patří teplota vypařování, relativní vlhkost vzduchu, 

teplota kondenzace, okolní teploty, přehřátí a pochlazení par, průtok vzduchu 

přes výparník a průtok chladiva okruhem. Teplota kondenzace je dána vstupními 

požadavky. V závěru práce jsou poté uvedeny parametry chladicího okruhu s uvažováním 

běžně užívaných teplot přehřátí a podchlazení.   

Stanovení optimálního chladicího faktoru zároveň vyžaduje určení řady geometrických 

parametrů, které mohou být proměnné. K těmto parametrům patří plocha výparníku, počet 

řad výměníku, rozteč lamel, rozteč řad, průměr trubek, počet okruhů a počet trubek na 

okruh.  

Pro účely této práce budou optimalizovány: průtok vzduchu, teplota vypařování, relativní 

vlhkost vzduchu na vstupu do výměníku, plocha výparníku resp. počet řad výparníku, 

rozteč lamel, průměr trubek a rozteč řad. 

5. Obtokový součinitel jako základní parametr návrhu 

Obtokový součinitel je parametr, který významně ovlivňuje jak provozní, tak geometrické 

parametry, což je patrné z rovnic 9,10, a 23. 

� = 	�. �. ∆�D� =	¡K -L-Qℎ�́ −	ℎ"�U = 	)K "# 	= 	�<1�Q�RS −	�1TU					�� 
� = ℎ� − ℎ��ℎ� − ℎ�� = d� − d��d� − d�� ≅ �� − ����� − �1T 

Z těchto rovnic vyplývá, že obtokový součinitel má vliv mj. na průtok vzduchu, teploty 

vzduchu a vypařování, na konstrukci výparníku a na povrchovou teplotu chladiče. 
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6. Vliv obtokového součinitele na provozní parametry 

Provedené výpočty a analýzu vlivu obtokového součinitele na provozní parametry 

neoptimalizovaných výparníků nejlépe prezentují následující grafy. 

a) Vliv obtokového součinitele na teplotu vypařování při různých povrchových 

teplotách chladiče 

 

Graf 1 - Vliv obtokového součinitele na teplotu vypařování 

b) Vliv obtokového součinitele na výstupní teplotu vzduchu při různých povrchových 

teplotách chladiče 

 

Graf 2 - Vliv obtokového součinitel na výstupní teplotu vzduchu 
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c) Vliv obtokového součinitele na průtok vzduchu chladičem při různých 

povrchových teplotách chladiče 

 

Graf 3 - Vliv obtokového součinitel na průtok vzduchu chladičem 

d) Vliv obtokového součinitele na povrchovou teplotu chladiče při různých průtocích 

vzduchu 

 

Graf 4 - Vliv obtokového součinitele na povrchovou teplotu chladiče 
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Pro následný návrh celého chladicího okruhu bude nutné stanovit i obíhající množství 

chladiva okruhem. Množství chladiva má totiž mj. vliv na dimenze potrubí. K tomuto 

účelu byla opět provedena analýza závislosti obíhajícího množství chladiva na obtokovém 

součiniteli, z čehož vyplývá i jeho vliv na průměry potrubí. Výsledky jsou opět zaneseny 

do grafu. 

 

Graf 5 - Vliv obtokového součinitele na průměr potrubí 

 Z předcházejících grafů stanovených pro citelný výkon výměníku 25 kW, teplotu 
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• se snižujícím se obtokovým součinitel roste efektivní povrchová teplota chladiče 

tep. Může tak být dosaženo toho, že i při malých průtocích vzduchu dojde 

k chlazení vzduchu bez kondenzace vodní páry na povrchu chladiče, 

• nízké hodnoty obtokového součinitele umožní navrhnout výparník na menší 

průtoky chladiva, což vede ke zmenšení průměrů potrubí. 

Vztah mezi hodnotami obtokového součinitele a provozními parametry má vliv zejména na 

návrh kompresoru a ventilátorů výparníku. Se snižujícím se obtokovým součinitelem klesá 

příkon jak kompresoru, tak ventilátorů výparníku. Navíc může být užito menšího počtu 

ventilátorů, případně kompresoru s menším výkonem. To vše má vliv provozní i investiční 

náklady. Pokud bychom se zaměřili pouze na sledování vztahu obtokového součinitele 

a provozních parametrů, lze konstatovat, že snižování hodnot obtokového součinitele má 

pozitivní vliv na návrh výparníku, protože klesají jak investiční, tak provozní náklady. 

Závislost mezi obtokovým součinitelem a chladicím faktorem, zobrazená ve vztahu 

k různým povrchovým teplotám, která má ale podobný průběh pro všechny provozní 

parametry je uvedena v grafu 6. 

 

Graf 6 - Závislost obtokového součinitele a chladicího faktoru 
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7. Vliv obtokového součinitele na geometrické parametry 

Nejnázornější zobrazení vlivu obtokového součinitele na geometrické parametry je opět 

znázornění provedených výpočtů a jejich výsledků zanesením do grafů.  

a) Vliv obtokového součinitele na plochu výparníku 

 

Graf 7 - Vliv obtokového součinitele na plochu výparníku 

b) Vliv obtokového součinitele na počet řad výparníku 

 

Graf 8 - Vliv obtokového součinitele na počet řad výparníku 
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c) Vliv obtokového součinitele na rozteč lamel výparníku 

 

Graf 9 - Vliv obtokového součinitele na rozteč lamel výparníku 

d) Vliv obtokového součinitele na rozteč trubek výparníku – ve směru proudění 

(rozteč řad) a kolmo na směr proudění 

 

Graf 10 - Vliv obtokového součinitele na rozteč řad 
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Z provedených výpočtů a zobrazených závislostí geometrických parametrů a obtokového 

součinitele lze dojít k následujícím závěrům: 

• s rostoucím obtokovým součinitel lze navrhnout výměník o menší ploše, resp. 

výměník s menším počtem řad, 

• se zvětšujícím se obtokovým součinitel je možné provést výparník s většími 

roztečemi lamel, 

• rostoucí obtokový součinitel umožní návrh výměníku s většími rozestupy trubek. 

Závislost mezi hodnotami obtokového součinitele a geometrickými parametry zohledňuje 

zejména požadavky na velikost plochy výměníku. Se snižujícím se obtokovým 

součinitelem se zvyšují požadavky na její velikost. Je zapotřebí větší plochy, čehož může 

být dosaženo jednak samotným zvětšením rozměrů výměníku a jednak snížením rozteče 

lamel, případně snížením rozestupu řad při zachování rozměrů výparníku. Druhá varianta 

je zásadní, pokud jsme při optimalizaci omezeni rozměry zařízení, což je případ této 

diplomové práce. Primárně má vztah obtokového součinitele a geometrických parametrů 

vliv na investiční náklady, které rostou se snižujícím se obtokovým součinitelem, ale 

projeví se i do nákladů provozních například v podobě požadavků na ventilátory, protože 

se snižujícím se obtokovým součinitelem rostou tlakové ztráty výparníku, je tak zapotřebí 

vyšší dopravní tlak a následně příkon ventilátorů.  
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Vliv obtokového součinitele na provozní i geometrické 

Z pozorování vlivu obtokového součinitele zvlášť na provozní a zvláš

parametry vyplývá, že snižování obtokového součinitele má pozitivní vliv na náklady 

ními parametry, naopak ale zvyšuje náklady spojené s

parametry. Tuto problematiku výstižně zobrazuje graf č. 11. Je tedy nutné najít optimální 

hodnotu obtokového součinitele, při níž bude dosažena maximální úč

h a investičních nákladů, jež jsou zohledně

ovaných parametrů. 
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k nežádoucímu přílišnému odvlhčování vzduchu, bude pro návrh výměníku zvolena 

relativní vlhkost vzduchu na vstupu do výměníku 30 % při teplotě vzduchu 35 °C.  

 

Graf 12 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor pro různé relativní vlhkosti 

vzduchu 

b) Průtok vzduchu 
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neudržujeme konstantní teplotu vypařování), kdy se zvyšuje příkon ventilátorů, se 

přibližně o stejnou velikost snižuje příkon kompresoru (graf č. 15).   
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Graf 13 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor 

 

Graf 14 - Vliv průtoků vzduchu na chladicí faktor  
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Zobrazení změn příkonů ventilátorů a kompresoru způsobující malou změnu EER 

ve zmíněném rozsahu průtoků znázorňuje graf č. 15. Se zvyšujícím se průtokem vzduchu 

přes výparník roste teplota vypařování, to má za následek zvyšování entalpie na výstupu 

z výparníku a snižování obíhajícího množství chladiva. Proto se snižuje práce kompresoru. 

Se zvyšujícím se průtokem nad optimální rozpětí, rapidně stoupá příkon ventilátorů. 

Od tohoto bodu již není snížení práce kompresoru schopno pokrýt tento zvýšený nárůst 

a to vede k nižším hodnotám chladicího faktoru. 

  

Graf 15 - Vliv obtokového součinitele na příkony zařízení 

c) Teplota vypařování 
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pro čtyřřadý výměník s roztečí lamel 1,54 mm. Pětiřadý výměník poté umožňuje uvažovat 

s ještě vyššími výparnými teplotami. Těchto teplot je pro konstantní průtok vzduchu 

dosaženo pouze pro určitou hodnotu obtokového součinitel, viz tab. 3, při vyšších 

hodnotách obtokového součinitele je zapotřebí výrazně nižší teplota vypařování.  
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Průtok vzduchu Počet řad Rozteč lamel Optimální hodnota 
F 

Optimální výparná 
teplota 

6000 m3/h 2 1,41 mm 0,36 -3 °C 

7000 m3/h 2 1,41 mm 0,45 -1 °C 

8000 m3/h 2 1,41 mm 0,52 0 °C 

6000 m3/h 3 2,12 mm 0,36 2 °C 

7000 m3/h 3 2,12 mm 0,45 4 °C 

8000 m3/h 3 2,12 mm 0,52 5 °C 

6000 m3/h 3 3,00 mm 0,36 -2 °C 

7000 m3/h 3 3,00 mm 0,45 0 °C 

8000 m3/h 3 3,00 mm 0,52 1 °C 

6000 m3/h 4 1,54 mm 0,36 9 °C 

7000 m3/h 4 1,54 mm 0,45 11 °C 

8000 m3/h 4 1,54 mm 0,52 12 °C 

6000 m3/h 4 2,12 mm 0,36 7 °C 

7000 m3/h 4 2,12 mm 0,45 9 °C 

8000 m3/h 4 2,12 mm 0,52 10 °C 

Tabulka 3 - Závislost typu výměníku a výparné teploty 

 

Z jednotlivých výsledků porovnání provozních parametrů lze určit jejich optimální 

hodnoty: 

• relativní vlhkost vzduchu na vstupu do jednotky 30 % při teplotě 35 °C, 

• průtok vzduchu jednotkou v rozmezí 5500 – 7500 m3/h, 

• teplota vypařování se pro optimalizovaný průtok vzduchu odvíjí především od 

geometrie výměníku, ta bude určena v následující kapitole. 
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10. Optimalizace geometrických parametrů  

a) Počet řad 

Změna hloubky výměníku změnou počtem řad je prvním geometrickým parametrem, 

kterému se tato práce věnuje. Rozteč lamel, průměr trubek, čelní plocha a rozteč řad 

zůstávají konstantní. Upravíme-li vstupní podmínky vstupující do závislosti obtokového 

součinitele a počtu řad na grafu č. 9 hodnotami určenými v předchozí kapitole, získáme pro 

různé vypařovací teploty následující závislost: 

 

Graf 16 - Počet řad pro tin = 35 °C a φin = 35 % a pro různé vypařovací teploty 

Z předchozího grafu vyplývá, že optimální počet řad se bude pohybovat v rozmezí 2 až 9 a 

oblast vypařovacích teplot 6 °C až 12 °C. Pokud se nyní zaměříme na sledování vlivu 

obtokového součinitele na chladicí faktor při udržování konstantní plochy v oblasti 

optimálního počtu řad, získáme graf uvedený na následující straně. 
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Graf 17 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor pro různé počty řad 

Jak z grafu vyplývá, chladicí faktor se zvyšuje se zvětšujícím se počtem řad. Přičemž se 

zvětšujícím se počtem řad dochází ke snižování obtokového součinitele, při němž je 

dosaženo maximálního chladicího faktoru.  

Počet řad Chladicí faktor Optimální hodnota F 

2 1,94 0,45 

3 2,47 0,4 

4 2,81 0,35 

5 3,09 0,3 

6 3,21 0,27 

Tabulka 4 - Souvislost mezi počtem řad a obtokovým součinitelem 

Nižší obtokový součinitel poté vede k snížení potřebného průtoku vzduchu, jak prezentuje 

graf č. 17. 
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Graf 18 - Vliv průtoku vzduchu na chladicí faktor pro různé počty řad 

Předchozí grafy platí pro případy, kdy není uvažováno s tlakovými ztrátami na straně 

chladiva. Graf č. 18 zobrazuje změnu chladicího faktoru s uvažováním tlakových ztrát jak 

na straně vzduchu, tak na straně chladiva v závislosti na počtu řad. 

 

Graf 19 - Vliv počtu řad na tlakové ztráty 
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Graf 20 - Vliv počtu řad na chladicí faktor se zohledněním talkových ztrát 

Jak ukazují předchozí dva grafy, tlakové ztráty výrazně vzrůstají se zvětšujícím se počtem 

řad a ovlivňují chladicí faktor. Je patrné, že od čtyř řad výše dochází sice ke zlepšování 

chladicího faktoru, avšak již velmi pozvolnému a lze odhadnout, že okolo osmé řady 

získáme inflexní bod a dalším přidáváním řad bude docházet ke snižování chladicího 

faktoru. Zvyšuje-li se totiž počet řad, zvyšují se jak tlakové ztráty na straně vzduchu, tak na 

straně chladiva.  

Přidáváním řad od dvou do osmi se zároveň zvyšuje celková teplosměnná plocha, která má 

na chladicí faktor významnější vliv než zvyšující se tlakové ztráty, chladicí faktor tedy 

vzrůstá. Od osmé řady bude poté docházet k převyšování vlivu rostoucích tlakových ztrát 

nad vlivem teplosměnné plochy, bude se zvyšovat práce kompresoru i ventilátorů 

výparníku a chladicí faktor začne klesat. 

S ohledem na tyto skutečnosti a na konzultaci s výrobci výparníků, byl jako optimální 

zvolen pětiřadý výměník. Pětiřadý výměník dosahuje lepšího chladicího faktoru než 

čtyřřadý a jeho cena není o mnoho vyšší, než cena čtyřřadého. Naopak šestiřadý výměník 

již není pro naše vstupní rozměrové podmínky standardní, jeho cena by tak byla vyšší, 

další přidávání řad již není ekonomicky výhodné. Chladicí faktor šestiřadého výměníku 

oproti pětiřadému je navíc vyšší pouze o 3 %. Dalšího zlepšení a možného zmenšení počtu 

řad by bylo možné dosáhnout profilací lamel a zdrsněním povrchu trubek. Dosáhli bychom 

tak lepších přestupů tepla a nižší potřebné teplosměnné plochy. Výpočtově jsou ale tyto 

předpoklady těžko ověřitelné, pro srovnání jsou proto uvedeny výsledky provedené 

v softwaru OemBat, společnosti Lloyd Coils Europe, s.r.o, který používá kombinaci 
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výpočtů a experimentálních hodnot, viz tabulka č. 5. Dle tohoto programu vyplývá, že 

zdrsněním povrchu trubek a profilací lamel, je pro zadané podmínky možné snížit počet 

řad z pěti na tři. 

Typ výměníku Chladicí 
výkon 

Rozteč 
lamel 

Počet 
řad 

Průtok 
vzduchu 

Teplota 
vypařování 

3S3, hladký povrch 25 kW 2,12 mm 5 6000 m3/h 10 °C 

3S3, zdrsněný povrch 25 kW 2,12 mm 3 6000 m3/h 10 °C 

Tabulka 5 - Srovnání hladkého a zdrsněného povrchu trubek a lamel 

b) Rozteč lamel 

Dalším hodnoceným parametrem je rozteč lamel pro optimalizovaný pětiřadý výměník. 

Pro jiný než pětiřadý výměník je průběh obdobný, dochází pouze ke změně chladicího 

faktoru dle zásad uvedených na grafu č. 17, resp. 20. Posuzovány jsou běžně prováděné 

rozteče dle výrobce Lloyd Coils Europe, s.r.o. Vliv rozteče lamel na chladicí faktor 

zobrazují následující grafy. Je vidět, že rozteč lamel má na chladicí faktor pouze malý vliv, 

zahrneme-li do výpočtu i tlakovou ztrátu na straně chladiva, zjistíme, že zmenšením 

rozteče lamel ze 3,00 mm na 1,81 mm se chladicí faktor zvýší pouze o 9,5 %. 

 

Graf 21 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor pro různé rozteče lamel 

Graf č. 21 zobrazoval vliv obtokového součinitele na chladicí faktor bez vlivu tlakových 

ztrát. Zahrneme-li do výpočtu tlakové ztráty, zjistíme, že mezi roztečemi 1,81 mm a 2,12 
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mm je pouze malý vliv na chladicí faktor, stejně tak na orientační roční náklady. Přitom 

cena výparníku dle informací od výrobce vzroste o 15 %.  Je to způsobeno výrazně vyšší 

tlakovou ztrátou na straně vzduchu pro rozteč lamel 1,81 mm. V případě kondenzace vodní 

páry na povrchu lamel navíc tyto tlakové ztráty dále výrazně rostou. S ohledem na možnou 

kondenzaci se doporučuje, aby se hustota lamel pohybovala mezi 300 až 500 lamel 

na metr. Tomuto vyhovují rozteče 2,12 až 3,00 mm. Rozteč lamel 2,12 mm má srovnatelné 

charakteristiky s roztečí 1,81 mm, oproti větším roztečím pak dosahuje výrazně lepších 

výsledků, z toho důvodu je zvolena rozteč lamel 2,12 mm jako optimální. 

 

Graf 22 - Vliv rozteče lamel na chladicí faktor a orientační roční náklady na chod 

c) Průměr trubek 

Zmenšováním průměru trubek dochází ke zvyšování chladicího faktoru. Důvodem je, že 

zmenšováním průměru trubek, dochází ke zvyšování přenosu tepla na straně chladiva. 

Proudící chladivo se totiž chová jinak u stěny než ve středu trubky. Chladivo v blízkosti 

stěny vytváří mezní vrstvu, která omezuje přestup tepla. V menším průměru je vyšší 

turbulence proudění, které omezuje vznik této vrstvy a podporuje tak přestup tepla. Další 

důvod je ten, že zmenšováním průměru trubek dochází zároveň ke zvyšování teplosměnné 

plochy lamel a ke zvyšování prostupu tepla. Zvětšováním průměru trubek naopak dochází 

k nárůstu práce kompresoru a ke snižování chladicího faktoru. Vliv různých průměru 

trubek na chladicí faktor v závislosti na obtokovém součiniteli zobrazuje graf č. 22. Je 

patrné, že optimálního chladicího faktoru je dosaženo při obtokovém součiniteli 0,3 

a vnějším průměru trubky 10 mm. Nejvhodnější průměr 10 mm je běžně užíván u všech 

výrobců, proto s ním bude uvažováno jako s optimální variantou. 
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Dalšího zlepšení chladicího faktoru je možné dosáhnout zdrsněním vnitřního povrchu 

trubky, které omezí vznik mezní vrstvy, zajistí vyšší turbulenci proudění a větší množství 

chladiva tak přijde do kontaktu se stěnou trubky, čímž se dále zdokonalí přestup tepla. 

Účinek zdrsnění povrchu trubky byl uveden v tabulce č. 4 

 

Graf 23 - Vliv průměrů trubek na chladicí faktor s ohledem na obtokový součinitel 

d) Rozteč trubek 

Rozteč trubek v podélném i příčním směru má vliv především na proudění vzduchu 

výměníkem. Ovlivňuje tak zejména tlakovou ztrátu na straně vzduchu, ale jak zobrazuje 

tabulka č. 4 i teplotu vypařování. Zvyšování rozteče vede jednak ke snížení účinnosti žeber 

a jednak ke snižování chladicího faktoru. Naopak menší rozteč trubek vede ke zvýšení 

tlakových ztrát, ale umožňuje uvažovat s vyššími výparnými teplotami, což dále zvyšuje 

chladicí faktor. 
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Rozteč trubek EER Teplota 
vypařování 

21,00 x 12,70 mm 3,18 11,9 °C 

21,00 x 19,05 mm 3,08 10,5 °C 

25,40 x 17,00 mm 3,09 10,6 °C 

25,40 x 19,05 mm 3,05 9,5 °C 

25,40 x 21,65 mm 2,99 9,2 °C 

27,50 x 19,05 mm 3,02 9,4 °C 

32,00 x 25,40 mm 2,77 6,0 °C 

Tabulka 6 - Vliv rozteče trubek na parametry výparníku 

 

Graf 24 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor pro různé rozteče trubek 

Nejvyššího chladicího faktoru je dosaženo při obtokovém součiniteli 0,35 a rozteči trubek 

21,00 mm x 12,70 mm. S ohledem na konstrukční doporučení požadovaného výrobce 

a dosažení maximálního chladicího faktoru však byla zvolena jako optimální rozteč řad 

25,40 x 19,05 mm. 
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11. Vliv p řehřátí a podchlazení chladiva 

a) Přehřátí chladiva 

Přehřátí chladiva lze rozdělit na užitečné, které může zvyšovat chladicí faktor a neužitečné, 

které buď nemění chladicí faktor, nebo ho naopak spíše snižuje. Pokud není v chladicím 

okruhu obsažen výměník pro výměnu tepla mezi kapalným a plynným skupenstvím 

chladiva, je většinou přehřátí dosahováno pomocí expanzního ventilu a. V tomto případě 

dochází k přehřátí chladiva ještě před jeho výstupem z výparníku a k dosažení 

požadovaného přehřátí je tak užita část plochy výparníku, čímž buď klesá jeho výkon, 

nebo chladicí faktor. Je tak vhodné, aby přehřátí bylo pokud možno co nejmenší, ale 

dostatečné s ohledem na požadavky výrobce kompresoru, tak aby bylo zamezeno nasání 

kapalného chladiva kompresorem. Požadované jsou kompresory s EC motory nebo 

Inverter. Výrobci těchto kompresorů požadují minimální přehřátí okolo 4 – 6 °C. Pro účely 

této práce bude tedy dále uvažováno s přehřátím chladiva 6 °C. 

b) Podchlazení chladiva 

Podchlazení chladiva zvyšuje chladicí faktor. Pro účely této práce bude voleno podchlazení 

s ohledem na doporučení výrobců vstřikovacích ventilů, kteří doporučují, aby bylo na 

výstupu z ventilu pro zajištění jeho optimální provozu dosaženo suchosti par 0,2 (20 %). 

Tomu odpovídá pro naši kondenzační teplotu 50 °C a vypařovací teplotu 9,5 °C 

podchlazení 15°C. V takovém případě dojde k navýšení chladicího faktoru z původních 

3,05 na hodnotu 3,54. 
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12. Vyhodnocení a specifikace optimální varianty 

Schéma hodnocené varianty: 

 

Obrázek 19 - Schéma chladicího okruhu hodnocené varianty 

Z předcházejících srovnání lze zvolit optimální hodnotu obtokového součinitele 

a optimální variantu výparníku, která bude specifikována pomocí geometrických parametrů 

uvedených v tabulce 6. 

 

Graf 25 - Vliv obtokového součinitele na chladicí faktor optimální varianty 
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Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Obtokový součinitel F 0,3 [-] 

Počet řad n 5 [-] 

Rozteč lamel δ 2,12 [mm] 

Povrch lamel - Hydrofilní hliník [-] 

Vnější průměr trubek d 10 [mm] 

Rozteč trubek Xt x Xl 25,40 x 19,05 [mm] 

Rozměry v x š x h 1,63 x 0,26 x 0,0953 [m] 

Tl. ztráta na straně vzduchu ∆pv 165 [Pa] 

Tl. ztráta na straně chladiva ∆pch 80 [kPa] 

Chladivo - R410a [-] 

Chladicí výkon Q 25 [kW] 

Tabulka 7 - Geometrické parametry vybrané varianty 

Pro tuto geometrii a obtokový součinitel lze stanovit optimální průtok vzduchu a teplotu 

vypařování z následujícího grafu: 

 

Graf 26 - Vypařovací teplota a chladicí faktor s ohledem na průtok vzduchu 
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Této specifikaci odpovídají následující provozní parametry: 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Teplota vypařování tv 9,5 [°C] 

Teplota kondenzace tk 50 [°C] 

Přehřátí chladiva ∆tv 6 [°C] 

Podchlazení chladiva ∆tp 15 [°C] 

Průtok vzduchu V 5500 [m3/h] 

Teplota vzduchu na vstupu  tin 35 [°C] 

Teplota vzduchu na výstupu  tout 22,18 [°C] 

Vlhkost vzduchu na vstupu  ϕin 30 [%] 

Vlhkost vzduchu na výstupu  ϕout 68 [%] 

Chladicí faktor EER 3,54 [-] 

Tabulka 8 - Provozní parametry vybrané varianty 

Pro srovnání vlastního výpočtového postupu a jeho výsledků s programovým řešením je 

na následujícím obrázku zobrazen výstup ze softwaru OemBat. 

 

Obrázek 20 - Výsledky řešení v softwaru OemBat 

Programovým řešením bylo dosaženo téměř obdobných výsledků jako postupy užitých 

v této práci. Pro srovnání je znovu na prostředním řádku ve výstupu z programového řešení 
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uveden možný způsob snížení počtu řad, případně zvětšení rozteče lamel apod., a sice 

pomocí zdrsnění povrchu trubek i lamel. 

Konstrukční řešení vybrané varianty zpracované pomocí softwaru OemBat: 

  

Obrázek 21 - Konstrukční řešení zvoleného výparníku 

Může se zdát, že obtokový součinitel F = 0,3 pro optimální výměník jednotky je příliš 

velký a že by jednotce, která bude v provozu 24 hodin 365 dní v roce, měla dle doporučení 

odpovídat spíše nižší hodnota. Toto nejlépe vystihuje následující tabulka, která ukazuje, 

jak se mění optimální obtokový součinitel s požadovaným výkonem. Je patrné, že se 

zvyšujícím se chladicím výkonem je výhodnější nižší hodnota obtokového součinitele. Pro 

naše podmínky kdy Q = 25 kW, tak postačuje F = 0,3. Navíc se jedná o jednotku pro 

místnosti se servery, kde není vhodná příliš vysoká vlhkost vzduchu a snižováním 

obtokového součinitele dochází k jejímu nárůstu.  

Požadovaný výkon 15 kW 20 kW 25 kW 35 kW 40 kW 

Chladicí faktor 3,14 3,11 3,02 2,82 2,72 

Obtokový součinitel 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 

Tabulka 9 - Změna optimálního obtokového součinitele se změnou chladicího výkonu 
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Výsledný průběh veličin chladicího okruhu lze zobrazit v log p-h diagramu vytvořeném 

v programu Coolpack: 

 

Obrázek 22 -  Diagram chladicího okruhu pro optimální podmínky 
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Průběh změny stavu vzduchu ve výměníku dle výstupu z programu OemBat: 

 

Obrázek 23 - Změna stavu vzduchu při průchodu chladičem 

Průběh zachycuje změnu stavu vzduchu v základním stavu bez odvlhčování. Jedná se totiž 

o jednotku pro datová centra, kde je přílišné odvlhčování nežádoucí. Pokud by vznikl 

požadavek na odvlhčení, je možné ho v případě jednotky s tímto základním provozním 

stavem dosáhnout vhodnou regulací. Například snížením otáček ventilátoru při neměnném 

výkonu kompresoru, čímž dojde ke snížení povrchové teploty chladiče a následně, pokud 

je povrchová teplota chladiče nižší než teplota rosného bodu, k odvlhčování. 
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13. Návrh nutných technických prvků chladicího okruhu 

13.1 Kompresor 

Kromě specifikace výparníku je nutné provést pro optimální variantu výparníku návrh 

nutných technických prvků chladicího okruhu, kterými jsou kompresor, kondenzátor, 

škrtící ventil a potrubí chladiva. 

Návrh základních prvků s výjimkou kondenzátoru a škrtícího ventilu byl proveden 

v programu Selection 7 firmy Emerson Climate Technologies GmbH.Kompresor     

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Výkon Q 25 [kW] 

Chladivo - R410a [-] 

Vypařovací teplota tv 9,5 [°C] 

Teplota v sání ts 15,5 [°C] 

Kondenzační teplota Tk 50 [°C] 

Podchlazení ∆tp 15 [°C] 

Tabulka 10 - Parametry pro výběr kompresoru 

 

Obrázek 24 - Zakreslení provozního stavu do provozního rozsahu kompresoru 

P 
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Z nabízených kompresorů vhodných pro naše požadavky byl vybrán scroll kompresor 

ZPD91KCE-TFD  od firmy Copeland s proměnlivými otáčkami. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Výkonnost Qv 14,7 [m3/h] 

Délka/ šířka a x b 246 x 253 [mm] 

Hmotnost m 41,5 [kg] 

Sací hrdlo ds 7/8 [''] 

Hrdlo výtlaku dv 3/4 [''] 

Hl. akustického tlaku v 1 m Lp 69 [dB(A)] 

Příkon P 6,28 [kW] 

Elektrické údaje - 400/3/50 [V/f/Hz] 

Tabulka 11 - Parametry zvoleného kompresoru 

 

 

Obrázek 25 - Nákres vybraného kompresoru 
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13.2 Kondenzátor 

Návrh kondenzátoru byl proveden v softwaru GPC.EU společnosti Güntner 

GmbH & Co. KG.  

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Výkon Qk 30,92 [kW] 

Chladivo - R410a [-] 

Kondenzační teplota Tk 50 [°C] 

Podchlazení ∆tp 15  [°C] 

Obrázek 26 - Parametry pro návrh kondenzátoru 

Na základě provedeného výpočtu byl zvolen kondenzátor GVHX 050.2A/1-NJ.E, pro který 

platí následující výstupní parametry 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Průtok vzduchu Vv 8450 [m3/h] 

Počet ventilátorů n 1 [ks] 

Otáčky ventilátoru n 1400 [min-1] 

El. příkon P 1,03 [kW] 

El. proud I 2,00 [A] 

Akustický tlak v 1 m Lp 49 [dB(A)] 

Materiál lamel - hliník [-] 

Materiál trubek - měď [-] 

Teplosměná plocha A 46,6 [m2] 

Rozměry připojovacího potrubí d 35,0 x 1,50 [mm] 

Hmotnost m 75 [kW] 

Obrázek 27 - Parametry navrženého kondenzátoru 
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Obrázek 28 - Nákres a rozměry navrženého kondenzátoru 

13.3 Expanzní ventil 

Expanzní ventily mají několik funkcí: 

• regulují přehřátí chladiva na výstupu z výparníku, 

• provádí škrcení z vysokého kondenzačního tlaku na nízký vypařovací tlak, 

• dodávají pouze nezbytné množství chladiva do výparníku, 

• zabraňují nasátí kapalného chladiva kompresorem. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Výkon Q 30,92 [kW] 

Chladivo - R410a [-] 

Kondenzační teplota Tk 50 [°C] 

Kondenzační tlak pk 3063 [kPa] 

Podchlazení ∆tp 15  [°C] 

Teplota vypařování tv 9,5 [°C] 

Vypařovací tlak pv 1086 [kPa] 

Přehřátí ∆tv 6 [°C] 

Tabulka 12 - Parametry pro návrh expanzního ventilu 
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Pro výpočet výkonu expanzního ventilu se používá vztah: 

�� =	�Y	.		G
	. G∆T																	���																																																															�44�		 
kde opravné součinitel Kt a K∆p se určují z tabulek dle teploty vypařování a kondenzace. 

Postup výpočtu: 

a) Teoretický spád tlaku 

∆pt = pk - pv = 3,063 – 1,086 = 1,977 MPa 

b) Tlakové ztráty 

Tlakové ztráty potrubí ∆pp = 60 kPa 

Tlakové ztráty ve výparníku ∆pv = 80 kPa 

Tlakové ztráty ostatních zařízení ∆pp = 165 kPa 

Celkové tlakové ztráty ∆pc = ∆pp + ∆pv + ∆pp = 60 + 80 + 165= 305 kPa 

c) Účinný tlakový spád pro ventil 

∆p = ∆pt - ∆pc = 1,977 – 0,305 = 1,672 MPa 

d) Stanovení opravných součinitelů z tabulek výrobce 

K∆p = 0,92 

K∆t = 0,96 

e) Stanovení jmenovitého výkonu 

Qn = Q0 x K∆p x K∆t = 25 x 0,92 x 0,96 = 22,08 kW 

f) Výběr ventilu 

Zvolen expanzní ventil TX6 – Z13 o jmenovitém výkonu Qn = 28 kW. 
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13.4 Návrh potrubí 

Vhodně navržené potrubí rozvodu chladiva zajišťuje spolehlivý a ekonomický provoz 

chladnicích zařízení. Základními parametry jsou chladicí výkon a hmotnostní průtok 

chladiva. Ty jsou však velmi proměnlivé s ohledem na vypařovací teplotu. Malé dimenze 

potrubí zapříčiňují vysoké rychlost proudění chladiva, které vedou k vysokým tlakovým 

ztrátám a tím ztrátám na výkonu. Větší rozměry naopak snižují tlakové ztráty prouděním 

a tím provozní náklady, ale zvyšují pořizovací náklady na potrubí a komponenty. Je také 

nutné brát ohled na vracení oleje v sacím potrubí. Průměr potrubí se poté stanovuje 

s ohledem na minimální rychlost proudění chladiva nutnou pro spolehlivé vracení oleje. 

Hmotnostní tok lze určit z rovnice: 

) =	 �"# =	�. ~� 																	��'/*�																																																																													�45�		 
Z této rovnice se snadno vyjádří potřebný průřez potrubí: 

� = 	). �~ = �. �"Y. ~ 																 �)��																																																																														�46�		 
Z čehož lze určit potřebný průměr potrubí: 

] = 	£4. �~ 															 �)�																																																																																														�47�		 
Pro použité chladivo R410a jsou pro jednotlivé části potrubí doporučeny následující 

rychlosti proudění chladiva: 

• sací potrubí – (4,0 až 18) m/s, 

• výtlačné potrubí - (3,0 až 16) m/s, 

• kapalinové potrubí - (0,3 až 0,8) m/s, 

• potrubí kondenzátu – w < 0,5 m/s, 

Materiál potrubí se volí dle užitého chladiva. Pro R410a je tedy zvoleno měděné potrubí. 
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Pro náš hmotnostní průtok m = 0,144 kg/s a na základě předchozích vztahů a doporučení 

lze určit následující dimenze potrubí: 

• sací potrubí – 28 x 1,0 mm, rychlost proudění – 7,44 m/s, 

• výtlačné potrubí – 18 x 1,0 mm, rychlost proudění – 7,12 m/s 

• kapalinové potrubí - 18 x 1,0 mm, rychlost proudění – 0,71 m/s 

• potrubí kondenzátu – 22 x 1,0 mm, rychlost proudění – 0,46 m/s 

13.5 Schéma okruhu 

Schéma okruhu se základními prvky dle návrhu a dle softwaru Selection 7 je zobrazeno na 

následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek 29 - Schéma chladicího okruhu s navrženými prvky 
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1. Úvod 

V této části diplomové práce budou shrnuty a předvedeny postupy a řešení jednotlivých 

kroků, které vedly k optimalizaci daných parametrů výměníku.  

Matematicko-fyzikální řešení spočívá v řešení psychrometrických úprav vzduchu, řešení 

rovnic prostupu tepla a tepelných bilancí, vztahů, které vedou k návrhu výměníku 

a určování jejich závislostí na obtokovém součiniteli.  

Při výpočtech výměníků se užívají dva typy výpočtů, a sice návrhový (design, sizing) 

a kontrolní (rating). Obě metody vyžadují určení součinitele prostupu tepla k. Liší se 

v tom, že v případě kontrolního výpočtu je známá teplosměnná plocha a určujeme tepelný 

výkon a výstupní teploty, v případě návrhového výpočtu je výsledkem určení teplosměnné 

plochy (počtu řad, rozteče lamel, apod.). V našem případě je prováděn návrhový výpočet.  

Návrh výměníku a tepelné poměry lze řešit řadou metod, mezi které patří například:  

• LMTD metoda (metoda středního logaritmického spádu), 

• ε – NTU metoda, 

• P – NTU metoda, 

• Metoda Rotzel – Spang (grafická metoda) 

• elementární metoda, 

• řešení za pomoci modelování. 

Všechny metody vyžadují pro usnadnění výpočtu idealizování materiálových vlastností c, 

ρ, λ, υ apod. Jsou-li tyto vlastnosti závislé na teplotě, použije se pro vyčíslení jednotlivých 

dějů hodnota veličiny vztažená ke střední teplotě tekutiny. 

Výchozí pro řešení jsou tepelné, příp. látkové bilance vycházející ze sdílení tepla a látky. 

Výpočty byly prováděny v programech Microsft Excel, jeho nástavbě Visual Basic, 

Solkane 8 a OemBat.  
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2. Volba průtokového uspořádání 

Volba průtokového uspořádání, zda se má pro výpočet uvažovat s protiproudým, 

souproudým nebo křížovým průtokovým uspořádáním se nejlépe dokazuje z rovnic 

teplotních polí a středního rozdílu teplot tekutin a pomocí provozní charakteristiky 

výměníku. 

2.1 Rovnice teplotních polí a středního rozdílu teplot tekutin 

Střední rozdíl teplot tekutin ∆tstř v rovnici prostupu tepla (10) je integrální střední hodnotou 

místně rozdílných teplotních diferencí ∆tx. V případě, že se teplota mění pouze ve směru 

jedné souřadnice, platí:  

∆�	
ř = ¤ ��� −	���	]�¥¦�
¥¦Y 						�G�																																																																												�48�		 

kde X je poměrná souřadnice o hodnotě 0 až 1. 

Pro řešení rovnice č. (48) je nutné znát rovnice teplotních polí obou tekutin, které se získají 

řešením tepelných bilancí a diferenciálních rovnic prostupu tepla. K tomu je ale zapotřebí 

zavést určité zjednodušující předpoklady, např. se předpokládá konstantní součinitel 

prostupu tepla k po celé délce výměníku. Do rovnic se pak dosazuje pouze jeho střední 

hodnota. Dále se například zanedbává podélné vedení tepla v dělicí stěně. 

Pro výpočty rovnic tepelných polí je vhodné zavést bezrozměrné veličiny A, B, C. 

Veličiny A a B jsou přenosové jednotky tepla, veličina C je jeho průtoková charakteristika. 

v = �. ����� ; 					§ = 	 �. ���-� ; 					� = 	 ������-� =	§v									�−�																																								�49�		 
V případě této práce dochází na straně chladiva ke změně skupenství. Pro výpočty se 

předpokládá konstantní teplota chladiva po celé délce výparníku (obr. 25). Vzhledem 

k tomu, že tepelný tok Q ≠ 0, tepelná kapacita vypařujícího se chladiva musí být 

nekonečně velká. Ve výpočtech tepelné bilance poté vychází ze součinu C a ∆t neurčitý 

výraz ∞ . 0. 
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        a)       b) 

Obrázek 30 - a) skutečný průběh teplot, b) idealizovaný průběh teplot 

Průběh teplot v tekutinách při vypařování chladiva lze určit integrací diferenciální rovnic, 

ze kterých získáme následujících vztahy: 

a) Průběh teplot ve vypařující se tekutině 

�� =	 ��, =	 ��,, 	= �¨F*�			�°��																																																																																							�50�		 
b) Průběh teplot v ochlazované tekutině 

	�� =	 ��, −	���, −	��, 	��1 − exp	�−v	���		�°��																																																							�51,�		 
�� =	 ��, +	���, −	��, 	��exp	�−v	���		�°��																																																																�51M�	 

U výparníků se počátek souřadnicové osy X klade na vstup chlazené tekutiny. Průběh 

teplot při souproudém i protiproudém uspořádání tak bude popsán stejnými rovnicemi, 

pouze teplotní křivky budou zrcadlově přetočené, viz graf č. 27 zpracovaný pro zadaný 

výměník.  U výparníků tedy nemá význam rozlišovat, zda se jedná o souproud, či 

protiproud. Výstupní teplota ochlazované tekutiny se určí z rovnic (22) po dosazení X 

= 1. 

��,, =	 ��, −	���, −	��, 	��1 − exp	�−v	��		�°��																																																											�52,� 
��,, =	 ��, +	���, −	��, 	��exp	�−v	��		�°��																																																																			�52M�	 
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Rovnice středního rozdílu teplot má poté tvar: 

∆�	
ř =	 ��� −	���	
ř =	 ��, −	��,,EF ��, −	����,, −	��
		 �°��																																																																			�53� 

 

Graf 27 - Průběh teplot při souproudém a protiproudém zapojení 

Vliv příčného (křížového) průtokového uspořádání je možné zanést do výpočtu výměníků 

v podobě opravného součinitele středního rozdílu teplot F. Pro výměníky se změnou 

skupenství je tento součinitel roven 1. 

2.2 Provozní charakteristika výměníku 

Provozní charakteristika výměníku byla do výpočtu výměníků zavedena z důvodu omezení 

problémů s určováním ∆tstř. Tepelný výkon se poté pomocí provozní charakteristiky určí 

z rovnice: 

� =	�������, −	��, 	�	{		��																																																																																															�54� 
kde ϕ je provozní charakteristika výměníku. 

{ =	 ���-� 		 �−�																																																																																																															�55� 
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Qmax vyjadřuje maximální výkon výměníku, kterého by se dalo dosáhnout 

při protiproudém průtokovém uspořádání, kdyby se teploty tekutin na výstupu z výměníku 

sobě rovnaly. Průtoková charakteristika v podstatě vyjadřuje přenosovou účinnost 

výměníku. 

Rovnice provozní charakteristiky získáme, když do funkce pro průběh teploty 

v ochlazované tekutině dosadíme za t1 výstupní teplotu tekutiny ��,, při okrajové podmínce 

X = 1. Získáme tak například rovnice: 

a) Pro souproudé uspořádání 

∅ = 	1 − Xd}�−v	�1 + ���1 + � 		�−�																																																																																		�56�	 
b) Pro protiproudé uspořádání 

∅ = 	 1 − Xd}�−v	�1 − ���1 − � exp�−v	�1 + ���		�−�																																																																														�57� 
Rovnice provozní charakteristiky příčného průtokového uspořádání se dají vyjádřit 

obdobnou formou, avšak jednodušší je určení provozní charakteristiky z grafů. Lze si však 

všimnout, že pokud bude veličina C = Cmin/Cmax = 0, potom bude mít rovnice provozních 

charakteristik všech průtokových uspořádání tvar:  

∅ = 	1 − exp�−v�		�−�																																																																																																	�58�	 
Tento stav nastane vždy, když Cmax = ∞, což je náš případ při vypařování tekutiny. 

Pro případy idealizovaných výměníků, ve kterých dochází ke změně skupenství, tak nemá 

volba průtokového uspořádání při výpočtu výměníků prakticky žádný význam. 

3. Řešení s ohledem na hodnoty obtokového součinitele 

Výpočet výkonu, resp. odvození velikosti plochy výměníku pomocí LMTD metody 

vychází z rovnic prostupu tepla a tepelné bilance.   

�� =	�
			��																																																																																																																							�59�		 
�	�	∆�	
ř = ¬	�	Δℎ			��																																																																																																					�60�		 

Obě rovnice vyžadují ke svému vyčíslení výpočet a odvození řady parametrů. Pro každý 

z nich je poté možné vysledovat jeho vztah k obtokovému součiniteli. 
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Základní výpočty byly prováděny v programu Excel Office, složitější výpočty, iterační 

výpočty a makra byla tvořena v jeho nástavbě Visual Basic, parametry chladicího cyklu, 

které bylo nutno po každé iteraci přepočítat, se do návrhů zanášely po provedení výpočtů 

v softwaru Solkane 8. Srovnávací výpočty poté probíhaly v programu OemBat.  

3.1 Chladicí výkon 

Pokud by nebyl zadán požadovaný výkon, lze jeho hodnotu stanovit z rovnic 15 a 16. 

V případě chlazení bez odvlhčování dochází za konstantního průtoku vzduchu 

a neměnného stavu vzduchu na vstupu do chladiče ke snižování chladicího výkonu se 

zvyšováním obtokového součinitele. V případě chlazení s odvlhčováním je možné 

dosáhnout konstantního výkonu za konstantních hodnot průtoku vzduchu a stavu vzduchu 

na vstupu do chladiče změnou sklonu úsečky vyjadřující směr úpravy vzduchu, neboli 

změnou povrchové teploty chladiče, jak zobrazuje následující graf.  

 

Graf 28 - Vliv obtokového součinitele na chladicí výkon a povrchovou teplotu chladiče 

K tomu, abychom dosáhli požadovaného chladicího výkonu se změnou obtokového 

součinitele, musí být provedeno změna určitých parametrů, například úprava průtoku 

vzduchu, vypařovací teploty nebo povrchové teploty chladiče, případně jejich kombinace. 
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3.2 Průtok vzduchu a změna entalpie 

K vyčíslení rovnice tepelné bilance jsou hlavními údaji průtok vzduchu a rozdíl entalpií. 

Měrná hmotnost vzduchu se sice s ohledem na obtokový součinitel mění, tím jak se mění 

teplota vzduchu, avšak změna je zanedbatelná. 

Se zvyšujícím se obtokovým součinitelem plyne z rovnice (33) i zvýšení výstupní entalpie 

vzduchu. 

� = ℎ� − ℎ��ℎ� − ℎ�� = d� − d��d� − d�� ≅ �� − ����� − �1T ; 																																																																	�33� 
K tomu, abychom poté i při zvětšeném obtokovém součiniteli a tím zvýšené entalpii 

výstupního vzduchu dosáhli požadovaného chladicího výkonu, je zapotřebí zvýšit průtok 

vzduchu dle rovnice: 

¬ = 	 ��	Δℎ				 �)5/*�																																																																																																					�61�		 

 

Graf 29 - Vliv obtokového součinitele na průtok vzduchu a rozdíl entalpií 
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3.3 Součinitel přestupu tepla na straně chladiva 

Součinitel přestupu tepla na straně chladiva je nejproblematičtější výpočtový parametr 

sloužící k vyčíslení rovnice prostupu tepla. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočet 

výměníku, kde dochází ke změně skupenství, bylo nutné použít vztah pro dvoufázové 

proudění. Jako optimální byl vybrán vztah dle Tonga (20).  

<� = �0,0186875� �D]�Y,� �_̂D 
Y,Z �_DLT,D�D  Y,% �`D`R 

Y,5ab �_D_R 
Y,Yab c d1 − d�d1Y,5�b − d�Y,5�be

�
 

Vnitřní průměr di je zadaná příp. dopočítávaná hodnota, výpočet hmotnostního toku G se 

provádí dle rovnice (21), kvalita páry (suchost páry) na vstupu xi a na výstupu xe byla 

převzata z programu Solkane 8. Pro ostatní parametry bylo nutné zjistit jejich závislost 

na teplotě, příp. vytvořit z tabulkových hodnot vhodnou regresní křivku na dostatečné 

hladině spolehlivosti. Byly zjištěny nebo odvozeny následující závislosti. 

a)  Pro tepelnou vodivost kapalné fáze  

�D = �100,1 − 0,47	�R + 	6,86	�R�	10(% − 1,29	�R5	10(b	�	10(5			�)(�G(��	�62� 
b) Pro dynamickou viskozitu kapalné fáze 

_D = �166 − 2,25	�R + 	1,81	�R�	10(� − 9,2	�R5	10(b	�	10(o			�0,. *�																	�63� 
c) Pro dynamickou viskozitu plynné fáze 

_R = �12,1 + 8,33	�R	10(� + 	1,47	�R�	10(% − 4,67	�R5	10(b	�	10(o			�0,. *�			�64� 
d) Pro měrnou tepelnou kapacitu kapalné fáze 

LT,D = �1,6 + 5,7	�R	10(5 + 	9,9	�R�	10(b + 	1,9	�R5	10(o	�	105			�&	�'(�G(��	�65�			 
e) Pro měrnou hmotnost kapalné fáze 

�D = 1170 − 4,0018	�R − 0,0144	�R� −	�R5	10(%	 − 8. �R%	10(a			��'	)(5�							�66� 
f) Pro měrnou hmotnost plynné fáze 

�R = 30,577 + 0,9869	�R + 0,0134	�R� +	�R5	10(%	 − 6. �R%	10(o			��'	)(5�				�67� 
Budeme – li sledovat vliv obtokového součinitele na přestup tepla na straně chladiva pouze 

s ohledem na provozní parametry, dojdeme k závěru, že přestup tepla na straně chladiva 

vzrůstá s rostoucím obtokovým součinitelem. Je to dáno tím, že v tomto případě postačuje 
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při nižších hodnotách obtokového součinitele vyšší výparná teplota a z toho vyplývá nižší 

součinitel přestupu tepla.  

Pokud ale budeme sledovat přestup tepla s ohledem na fixní plochu (počet řad), zjistíme, 

že součinitel přestupu tepla na straně chladiva klesá s rostoucím obtokovým součinitelem. 

Zde je to dáno naopak tím, že při nižších hodnotách obtokového součinitele je vyžadována 

větší přenosová plocha. Pokud ale máme přenosovou plochu konstantní je zapotřebí 

s ohledem na hodnoty obtokového součinitele upravit teplotu vypařování. Abychom poté 

dosáhli požadovaného výkonu i při nižších hodnotách obtokového součinitele je třeba 

teplotu vypařování snížit, tím dojde ke zvýšení přestupu tepla, zároveň však také k nárůstu 

práce kompresoru. 

V případě konstantní výparné i kondenzační teploty a požadavku na konstantní výkon je 

součinitel přestupu tepla konstantní. 

 

Graf 30 - Vliv obtokového součinitel na přestup tepla na straně chladiva 

3.4 Součinitel přestup tepla na straně vzduchu 

Základem pro určení součinitele přestupu tepla na straně vzduchu jsou Reynoldsovo, 

Prandtlovo, Nusseltovo kritérium (rov. 22) a charakteristický rozměr, kterým je tloušťka 

mezery mezi lamelami.  

VW = �:XY,o�b0[�/5 �qEř 
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Součinitel přestupu tepla poté lze určit z následující rovnice (rov. 19): 

<1 =	VW. =] 								 �)(�G(��																																																																																	�19�		 
Přestup tepla na straně vzduchu významně ovlivňuje průtok vzduchu, resp. rychlost 

proudění vzduchu. Se vzrůstající rychlostí součinitel přestupu tepla na straně vzduchu 

vzrůstá. Důvodem je zvýšená turbulence proudění v mezitrubkovém prostoru, která 

zvyšuje přenos tepla. Protože rychlost vzduchu roste s rostoucím obtokovým součinitelem, 

bude i součinitel přestupu tepla s rostoucím obtokovým součinitelem vzrůstat. 

 

Graf 31 - Vliv obtokového součinitel na přestup tepla na straně vzduchu 

3.5 Účinnost žeber 

Dalším důležitým parametrem pro výpočet především součinitele prostupu tepla je 

účinnost žeber. Pro lamelové výměníky s více řadami mohou být jednotlivé lamely 

rozděleny na šestiúhelníková žebra, jak ukazuje obr. 31. Tyto šestiúhelníky pak mohou být 

nahrazeny kruhovými žebry s ekvivalentním poloměrem: 
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Koeficienty ψ a β jsou: 

 = �
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4000,0

8000,0

12000,0

16000,0

20000,0

24000,0

28000,0

32000,0

36000,0

40000,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

340,0

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

P
rů

to
k 

vz
d

u
ch

u
 [

m
3 /

h
]

So
u

či
n

it
e

l p
ře

st
u

p
u

 t
e

p
la

 [
W

/m
2 .

K
]

Obtokový součinitel[-]

Součinitel přestupu tepla na straně vzduchu

Průtok vzduchu



90 
 

� = 1�
 	c�D� +	�
�4 eY,b 								 �−�																																																																																									�70� 
Doplnění rovnic 61 – 63 do rovnic 23 – 26 zjistíme, že účinnost žeber je nejvíce závislá 

na rozteči lamel ve směru proudění a průtoku vzduchu. 

Celková účinnost žeber je dána vztahem: 

I	 = 1 − AstuvY Q1 − IwU								�−�																																																																														�23�		 
Účinnost žeber ηf 

Iw = tanh	�)1	:1{��)1	:1{� 								 �−�																																																																																�24�		 
Parametr ϕ 

{ = �:1[ − 1 c1 + 0,35EF �:1[  e								 �−�																																																									�25�		 
Parametr mes 

)1	 = �2<1��  �/� 								�−�																																																																																										�26�		 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 -  Šestiúhelníkové žebro v řadě trubek 

Xl 

Xt 

Průtok 

vzduchu 



91 
 

Bude – li se zvětšovat průtok vzduchu, dojde ke snížení účinnost žeber a tím ke snížení 

celkového součinitel prostupu tepla. Nižší součinitel prostupu tepla bude mít za následek 

nižší chladicí výkon, případně zvýšené požadavky na velikost plochy. Jak bylo zmíněno 

v předchozím bodě, průtok vzduchu roste s rostoucím obtokovým součinitelem, v důsledku 

toho se bude s rostoucím obtokovým součinitelem snižovat účinnost žeber.  

 

Graf 32 - Vliv obtokového součinitele na účinnost žebra 

Účinnost žeber lze zvýšit snížením rozteče mezi trubkami, vliv rozteče lamel na účinnost 

žeber je zobrazena na následujícím grafu. 

 

Graf 33 - Vliv rozteče trubek na účinnost žeber 
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3.6 Výpočet chlazení s odvlhčováním 

Pokud je povrchová teplota chladiče tep nižší než teplota rosného bodu tr, nastává na straně 

vzduchu kondenzace par a celkový tok tepla mezi vzduchem a oroseným povrchem je pak 

dán součtem citelného a vázaného tepla. Ke změně entalpie vzduchu jeho teplotou, 

způsobené tokem citelného tepla, tak ještě přibývá změna entalpie vzduchu změnou jeho 

měrné hmotnosti tokem vázaného tepla. 

Poměrné zvětšení tepelného toku a tím i součinitele prostupu tepla v důsledku kondenzace 

par udává součinitel ε, který lze vyjádřit následujícími způsoby: 

� = �	�� 	= 1 + �R�� 								�−�																																																																																																		�71� 
� = 1 + 2500	 d� −	d��,,�� −	�1T 								�−�																																																																																							�72� 
� = 1®� 								�−�																																																																																																																							�73� 

Chladiče vzduchu, na jejichž povrchu dochází ke kondenzaci vodní páry, se pak počítají 

jako chladiče bez kondenzace vodní páry, avšak do výpočtu součinitele prostupu tepla k se 

místo součinitele přestupu tepla na straně vzduchu dosazuje místo αe součin ε . αe. Stejně 

tak i tepelnou kapacitu je v tomto případě nutné zvětšit ε krát. 

Vliv obtokového součinitele na poměrné zvýšení tepelného toku při dodržení chladicího 

výkonu prezentuje graf na následující straně. Shodný průběh pouze s jinými hodnotami 

a v jednotkách (kg/s) by měla souvislost obtokového součinitele s množstvím odpařené 

vody.  
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Graf 34 - Vliv obtokového součinitele na poměrné zvýšení tepelného toku 

O tom, zda dojde ke kondenzaci vodních par na povrchu chladiče, resp. ke zvýšení 

tepelného toku, rozhoduje povrchová teplota chladiče.  

Povrchová teplota však není ve všech místech, její rozložení a následný průběh změny 

stavu vzduchu závisí zejména na konstrukci chladiče. Jedná – li se o chlazení 

s odvlhčováním, může mít vstupní část chladiče povrchovou teplotu i vyšší než je teplota 

rosného bodu, poté probíhá chlazení při x = konst. Odvlhčování nastává až při styku 

vzduchu s částmi chladiče, jejichž povrchová teplota je nižší než teplota rosného bodu. 

Na základě rozdělení chladiče na části a řešením povrchových teplot dle rovnice (35) 

odděleně na těchto částech získáme průběh povrchovým teplot po průřezu chladiče, viz 

následující graf. Je patrné, že určením součinitele poměrného zvětšení tepelného toku 

ε > 1, nelze jasně říci, že dochází k odvlhčování v celé ploše výměníku. Čím je menší 

součinitel ε, tím větší je pravděpodobnost, že k odvlhčování dochází na menší ploše 

výměníku. 

Z rovnice (75) lze poté vyčíst, že nelze volit povrchovou teplotu chladiče jako střední 

teplotu chladicí tekutiny. Hodnota povrchové teploty chladiče závisí kromě střední teploty 

chladicí tekutiny na konstrukci výměníku a průtoku vzduchu a chladicí látky. Velmi často 

tak může být povrchová teplota o jednotky stupňů vyšší než předpokládaná střední teplota 

tekutiny a zejména u chladičů, které mají zároveň sloužit k odvlhčování vzduchu se tak 

můžeme dopustit značné chyby. 
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Graf 35

Při řešení chladičů, u kterých dochází ke kondenzaci vodních par, musí být spln

povrchových teplot určených:
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35 - Průběh povrchové teploty po průřezu výmě

čů, u kterých dochází ke kondenzaci vodních par, musí být spln

čených: 

rovnosti tepelných toků 

ř �	Iž	�	<�	��	��RS �	�1T�						��																					

ehož vyplývá vztah pro povrchovou teplotu: 
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 						�°��																																					

následujících rovnic při dosazení za φ = 1 
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 b.2)  pokud lze z definice obtokového součinitele a zadaných hodnot určit entalpii 

nasyceného vzduchu, je možné si odvodit následující vztah a z něj iterací 

vypočítat povrchovou teplotu  

1,01	�1T +	Q2500 + 1,872	�1TU0,622 exp �23,58 −	 4044,6235,6 +	�1T 
} − exp �23,58 − 4044,6235,6 +	�1T	 

−	ℎ�,, = 0	�79� 

  c)   z hx – diagramu 

Pokud dochází k chlazení s odvlhčováním, měl by se chladič umístit nebo navrhnout tak, 

aby lamely byly svislé a umožňovaly stékání kondenzátu. Stejně tak by se v tomto případě 

měly navrhnout výměníky s hustotou lamel 300 – 500 lamel na metr délky, aby případný 

kondenzát mohl volně stékat a nebyl strháván proudem vzduchu při jeho vyšších 

rychlostech. 

3.7 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla je základním prvkem rovnice prostupu tepla. 

� = 	�. �. ∆�	
ř					��																																																																																																			�80�		 
V tomto součiniteli jsou obsaženy všechny předešlé parametry. I pro tento parametr však 

lze vysledovat závislost na obtokovém součiniteli. 

� = 		 11<�
�1�� + 1Λ �1�1
 + 1Iž 1�<1

=K 		 11<�
�1�� + 1Iž 1�<1

		�)(�G(��																															�81�			 
Ačkoliv součinitel přestupu tepla na straně chladiva, stejně jako součinitel zvýšení 

tepelného toku, mají buďto klesající nebo stoupající tendenci s ohledem na obtokový 

součinitel a vstupní podmínky a účinnost žeber má spíše klesající tendenci, součinitel 

prostupu pro naše podmínky s rostoucím obtokovým součinitelem vždy stoupá (pokud 

neudržujeme zároveň výparnou teplotu i průtok vzduchu konstantní). Je to dáno 

pravděpodobně tím, že s rostoucím obtokovým součinitelem se výrazně zvyšuje součinitel 

přestupu tepla na straně vzduchu, který má na výsledek větší vliv, než menší změny 

ostatních parametrů.  
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Graf 36 - Vliv obtokového součinitele na součinitel prostupu tepla 

Předchozí grafy zobrazují, jak různě se jednotlivé parametry vstupující do výpočtu 

v závislosti na obtokovém součiniteli mění a jak obtížné je stanovit výsledný vliv 

obtokového součinitele na návrh výměníku z průběhu změn parametrů sledovaných v této 

části. Je proto nutné provést komplexní posouzení vlivu obtokového součinitele na návrh 

výměníku dle zvoleného postupu. Toto posouzení a jednotlivé závislosti byly součástí 

kapitoly B. 

4. Postup výpočtu výměníku s ohledem na hodnoty 

obtokového součinitele 

Postup výpočtu závisí na typu zvolené metody, na známých vstupních hodnotách a na typu 

použitých softwarů. 

Jednotlivé kroky výpočtu pro naše vstupní hodnoty nejpřehledněji znázorňují vývojové 

diagramy na stranách 97 a 98. První diagram zobrazuje postup výpočtu při zadané 

povrchové teplotě chladiče a vlivu obtokového součinitele samostatně na výparnou teplotu 

a počet řad. Druhý diagram znázorňuje postup výpočtu při zadané povrchové teplotě 

chladiče, daném počtu řad a ovlivnění rozteče lamel hodnotami obtokového součinitele.  

Pro odvození vlivu obtokového součinitele na rozteč lamel byla výchozí rovnost rovnic 

prostupu tepla a tepelné bilance (rov. 55 a 56). Rovnice tepelné bilance Qt vychází 

z psychrometrických výpočtů. Rozteč lamel však ovlivňuje teplosměnnou plochu 
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výměníku, rychlost proudění vzduchu a tím součinitel přestupu tepla na straně vzduchu 

a účinnost žeber v rovnici prostupu tepla Qr. 

�� =	 1h´��. <� + 1
�. c0,191. µ´Y,o�b. 0[�5. ±¶Eř³

Y,��%e . =
¶ . ·ž

	 . h	. ∆¸m¸ř				��																									�82�		 

Protože se v této rovnici vyskytuje rozteč lamel δ mnohonásobně (ovlivňuje tučně 

zvýrazněné parametry), bylo nutné ji řešit iteračním výpočtem. 

Vliv obtokového součinitele na plochu výměníku, počet řad, jejich rozteč, průtok vzduchu, 

teplotu vypařování apod. je možné určit aplikací rovnic prostupu tepla a tepelných bilancí, 

uplatněním vztahu pro obtokový součinitel a kombinací postupů uvedených ve 

vývojových diagramech. 

Na základě předchozích poznatků a vztahů je možné celý postup a výsledky shrnout do 

výpočtových tabulek, jako vzorové jsou uvedeny tabulky pro určení rozteče lamel a 

chladicího faktoru při neměnném počtu řad (tab. č. 13 až 16) a tabulky zobrazující vliv 

obtokového součinitele na výpočet optimálního pětiřadého výměníku s roztečí lamel 2,12 

mm (tab. č. 17 až 20). Grafická vyjádření zbývajících výpočtů v podobě grafů jsou poté 

součástí kapitol B a C.  
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T
abulka 13 - C

harakteristiky vstupního a proudícího vzduchu p
ro určení rozteče lam

el 

  

 

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

 tin [°C] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

ϕin [%] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

xin [kg/kg] 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161

hin [kJ/kg] 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75

pd" [Pa] 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92

pd [Pa] 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52 2528,52

tr [°C] 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26

hr" [kJ/kg] 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453 62,453

ρ [kg/m
3
] 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119

tout [°C] 20,00 20,75 21,50 23,01 24,51 26,01 27,51 29,01 30,51 32,01 33,50

V [m
3
/h] 5111,20 5387,31 5694,09 6422,71 7359,49 8608,54 10357,20 12980,19 17351,82 26095,08 52324,84

ϕout [%] 108,07 95,26 90,78 82,50 75,07 68,38 62,35 56,92 52,02 47,59 43,59

tp [°C] 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35

tv [°C] 27,50 27,88 28,25 29,00 29,75 30,50 31,25 32,00 32,75 33,50 34,25

λv [W/m.K] 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

ηv [Pa.s] 1,87E-05 1,87E-05 1,87E-05 1,87E-05 1,88E-05 1,88E-05 1,88E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,90E-05

pd" [Pa] 3667,89 3749,28 3832,22 4002,84 4179,95 4363,75 4554,45 4752,26 4957,39 5170,05 5390,49

ρv [kg/m
3
] 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13

cv[J/kg.K] 1013,30 1013,35 1013,39 1013,48 1013,57 1013,66 1013,75 1013,84 1013,93 1014,02 1014,11

νv [m
2
/s] 1,61E-05 1,61E-05 1,62E-05 1,62E-05 1,63E-05 1,64E-05 1,65E-05 1,65E-05 1,66E-05 1,67E-05 1,68E-05

av [m
2
/s] 2,21E-05 2,21E-05 2,22E-05 2,23E-05 2,24E-05 2,25E-05 2,26E-05 2,27E-05 2,28E-05 2,29E-05 2,30E-05

Pr [-] 0,730 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729

n [ks] 862,00 796,00 740,00 638,00 553,00 478,00 410,00 348,00 286,00 223,00 148,00

ψ[-] 0,426 0,434 0,441 0,452 0,462 0,471 0,479 0,486 0,494 0,501 0,510

wv [m/s] 7,88 8,16 8,49 9,33 10,46 12,00 14,20 17,54 23,10 34,23 67,45

Re [-] 5,29E+02 5,94E+02 6,68E+02 8,55E+02 1,11E+03 1,48E+03 2,04E+03 2,97E+03 4,76E+03 9,08E+03 2,69E+04

Nu [-] 4,687 5,133 5,618 6,775 8,226 10,173 12,857 16,895 23,665 37,443 80,585

αe [W/m
2
.K] 112,32 113,20 114,59 118,39 124,07 131,84 142,70 158,25 181,91 223,01 318,71

Obtokový součinitel

Teplota vzduchu

Relativní vlhkost

Měrná vlhkost

Entalpie vzduchu

Tlak syté vodní páry

Parciální tlak vodních par

Teplota rosného bodu

Entalpie nasyceného vzduchu

Měrná hmotnost vzduchu

Teplota vzduchu na výstupu

Požadovaný průtok vzduchu

Relativní vlhkost výstup. vzd.

Povrchová teplota chladiče

Střední teplota vzduchu

Tepelná vodivost

Dynamická viskozita

Tlak syté vodní páry

Měrná hmotnost

Měrná tepelná kapacita

Kinematická viskozita

Teplotní vodivost

Prandtlovo číslo

Počet lamel na 1m

Poměrné zúžení čelního průřezu

Rychlost proudění vzduchu

Reynoldsovo číslo

Nusseltovo číslo

Součinitel přestupu tepla 

Diplomová práce 2016

Michal Vytasil

VLIV OBTOKOVÉHO SOUČINITELE NA NÁVRH A GEOMETRII PŘÍMÉHO VÝPARNÍKU PRO CHLADÍCÍ JEDNOTKU

a) Charakteristiky vstupního a proudícího vzduchu
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T
abulka 14 - C

harakteristiky proudícího chladiva
 pro ur
čení rozteče lam

el 

  

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

h1 [kJ/kg] 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81

h2 [kJ/kg] 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55 422,55

h3 [kJ/kg] 464,66 464,66 464,66 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,68 464,68 464,68

m [kg/s] 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226

v [m
3
/kg] 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028

V [m
3
/s] 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

tv [°C] 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87

tep [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

tv [°F] 40,784 40,784 40,784 40,775 40,775 40,766 40,766 40,766 40,757 40,757 40,757

λ [W/m.K] 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

η [Pa.s] 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05 1,25E-05

η [Pa.s] 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04 1,55E-04

ρ [kg/m3] 35,702 35,702 35,702 35,702 35,702 35,689 35,689 35,689 35,689 35,689 35,689

c [J/kg.K] 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000 1140,000

ν [m
2
/s] 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07 3,50E-07

a [m
2
/s] 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07 2,92E-07

wch [m/s] 2,019 2,019 2,019 2,020 2,020 2,021 2,021 2,022 2,022 2,022 2,022

W/m.K 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098

G [kg/(s.m
2
] 72,087 72,092 72,097 72,107 72,117 72,127 72,137 72,147 72,157 72,167 72,177

J/(kg.K) 1633,522 1633,522 1633,522 1633,488 1633,488 1633,453 1633,453 1633,453 1633,419 1633,419 1633,419

ρl [kg/m3] 1150,116 1150,116 1150,116 1150,137 1150,137 1150,158 1150,158 1150,158 1150,178 1150,178 1150,178

ρv [kg/m3] 35,723 35,723 35,723 35,718 35,718 35,712 35,712 35,712 35,706 35,706 35,706

x [-] 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365

x [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

αi [W/m
2
.K] 1662,962 1663,054 1663,146 1663,392 1663,576 1665,026 1665,210 1665,394 1665,641 1665,825 1666,009

Obtokový součinitel

Entalpie na vstupu do výparníku

Entalpie na výstupu z výparníku

Entalpie na výstupu z kompresoru

Hmotnostní průtok chladiva

Měrný objem

Tepelná kapacita kap. fáze

Hmotnostní tok

Měrné teplo kapalné fáze

Hustota kapalné fáze

Měrná hmotnost

Měrná tepelná kapacita

Objemový průtok chladiva

Vypařovací teplota

Vypařovací teplota

Tepelná vodivost

Dynamická viskozita plyn. fáze

Dynamická viskozita kap. fáze

Kinematická viskozita

Teplotní vodivost

Rychlost proudění chladiva

Hustota plynné fáze

Kvalita páry na vstupu

Kvalita páry na výstupu

Součinitel přestupu tepla 
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b) Charakteristiky proudícího chladiva

Kontrola tep
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T
abulka 15 - C

harakteristika výstupního vzduchu pro ur
čení rozteče lam

el 

  

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

hout [kJ/kg] 57,95 58,89 59,83 61,71 63,59 65,47 67,35 69,23 71,11 72,99 74,87

hp" [kJ/kg] 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95

tp [°C] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

tp [°C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qc [kW] 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Qt [kW] 30,92 30,92 30,93 30,93 30,94 30,94 30,94 30,95 30,95 30,96 30,96

δ [-] 14921 14921 14921 14921 14921 14921 14921 14921 14921 14921 14921

cv [J/kg.K] 1,013 1,013 1,013 1,013 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

ϧ [-] 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

 tout [°C] 20,00 20,75 21,50 23,01 24,51 26,01 27,51 29,01 30,51 32,01 33,50

 tout [°C] 20,00 20,75 21,50 23,00 24,50 26,00 27,50 29,00 30,50 32,00 33,50

 ts [°C] 27,50 27,88 28,25 29,00 29,75 30,50 31,25 32,00 32,75 33,50 34,25

ϕout [%] 100,00 95,87 91,94 84,61 77,94 71,86 66,33 61,27 56,66 52,43 48,57

xout [kg/kg] 0,0149 0,0149 0,0150 0,0151 0,0153 0,0154 0,0155 0,0156 0,0158 0,0159 0,0160

pd" [Pa] 2335,68 2446,35 2561,58 2806,32 3071,21 3357,63 3667,03 4000,94 4360,98 4748,81 5166,24

xp" [kg/kg] 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149

pdp" [Pa] 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68 2335,68

pd [Pa] 2335,68 2345,34 2354,99 2374,30 2393,61 2412,90 2432,19 2451,47 2470,74 2490,01 2509,27

tr [°C] 20,00 20,07 20,13 20,27 20,40 20,53 20,66 20,78 20,91 21,04 21,16

pdr" [Pa] 2335,68 2345,34 2354,99 2374,30 2393,61 2412,90 2432,19 2451,47 2470,74 2490,01 2509,27

xr
"
 [kg/kg] 0,0149 0,0149 0,0150 0,0151 0,0153 0,0154 0,0155 0,0156 0,0158 0,0159 0,0160

hr" [kJ/kg] 57,95 58,17 58,40 58,86 59,32 59,77 60,23 60,68 61,13 61,58 62,03

ρ [kg/m
3
] 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13

qw[kg/h] 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47

ε [-] 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Entalpie výstupního vzduchu

Entalpie nasyceného vzduchu

Povrchová teplota chladiče

Kontrola tp

Citelný výkon

Celkový chladicí výkon

Relativní vlhkost

Měrná vlhkost

Tlak syté vodní páry

Tlak syté vodní páry

Měrná vlhkost nasyceného vzd.

Entalpie nasyceného vzduchu

Měrná hmotnost vzduchu

Množství odpařené vody

Měrná vlhkost nasyceného vzd.

Tlak syté vodní páry

Parciální tlak vodních par

Směrové měřítko

Měrná tepelná kapacita vzduchu

Faktor citelného tepla

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu

Střední teplota vzduchu

Obtokový součinitel

Součinitel zvýšení tep. toku
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c) Charakteristiky výstupního vzduchu

Teplota rosného bodu
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T
abulka 16 - C

harakteristika výměníku a stanove
ní chladicího faktoru pro ur

čení rozteče lam
el 

   

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

ψ [-] 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

β [-] 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

mes [-] 104,68 105,09 105,73 107,47 110,02 113,41 117,99 124,25 133,22 147,50 176,33

Re [-] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

φ [-] 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

ηf [-] 0,74 0,73 0,73 0,73 0,72 0,71 0,69 0,67 0,64 0,60 0,52

ηs [-] 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74 0,73 0,71 0,69 0,67 0,62

k [W/m
2
.K] 31,24 33,01 34,72 38,47 42,51 47,15 52,67 59,52 69,07 83,92 116,02

∆tln [°C] 21,77 22,24 22,71 23,62 24,51 25,37 26,21 27,02 27,83 28,61 29,38

Qch [kW] 30,92 30,91 30,94 30,93 30,94 30,95 30,94 30,97 30,95 30,97 30,96

Qch [kW] 30,92 30,92 30,93 30,93 30,94 30,94 30,94 30,95 30,95 30,96 30,96

δ [mm] 1,16 1,26 1,35 1,57 1,81 2,10 2,44 2,88 3,50 4,50 6,76

S [m
2
] 0,92 0,85 0,79 0,69 0,60 0,52 0,45 0,39 0,33 0,26 0,18

Afin [m
2
] 0,84 0,78 0,72 0,62 0,54 0,47 0,40 0,34 0,28 0,22 0,14

Se/Si [m
2
/m

2
] 36,96 34,23 31,91 27,69 24,17 21,06 18,25 15,68 13,11 10,50 7,39

d [m] 1,08E-03 1,18E-03 1,27E-03 1,49E-03 1,73E-03 2,02E-03 2,36E-03 2,80E-03 3,42E-03 4,42E-03 6,68E-03

n [ks] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

∆p [Pa] 115,44 121,69 129,40 149,22 177,57 219,01 282,81 389,60 592,21 1076,64 3019,22

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Pie [kW] 9,52 9,52 9,52 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,54 9,54 9,54

Qk [kW] 34,52 34,52 34,52 34,53 34,53 34,53 34,53 34,53 34,54 34,54 34,54

Qv,k [kW] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

n [min-1] 1423,44 1500,34 1585,77 1788,69 2049,58 2397,43 2884,43 3614,91 4832,39 7267,34 14572,19

Qv,v [kW] 0,46 0,54 0,64 0,92 1,38 2,21 3,85 7,59 18,12 61,64 496,91

EER [-] 2,28 2,26 2,24 2,18 2,10 1,96 1,74 1,38 0,87 0,35 0,05

Povrch na délku trubky 1m

Povrch lamel

Poměr vnějšího a vnitřního povrchu

Charakteristický rozměr

Příkon kompresoru

Kondenzační výkon

Příkon ventilátoru kondenzátoru

Otáčky ventilátorů výparníku

Příkon ventilátorů výparníku

Chladicí faktor

Kontrola Qch

Obtokový součinitel

Střední logartmický rozdíl teplot

Potřebný počet řad

Chladící výkon

Rozteč lamel

Koeficient ψ

Koeficient β

Parametr mes

Parametr Re

Parametr φ
Účinnost žeber ηf
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d) Charakteristiky výměníku a stanovení chladicího faktoru

Obtokový součinitel

Celková účinnost žeber ηs

Součinitel prostupu tepla

Tl. ztráta na straně vzduchu
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abulka 17 - C
harakteristiky vstupního a proudícího vzduchu p

ro výpoče
t vlivu O

S
 na pětiřad

ý 

vým
ěník 

F [-] 0,00 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

 tin [°C] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

ϕin [%] 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

xin [kg/kg] 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107

hin [kJ/kg] 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71 62,71

pd" [Pa] 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92 5618,92

pd [Pa] 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68 1685,68

tr [°C] 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81

hr" [kJ/kg] 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916 41,916

ρ [kg/m
3
] 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123

tout [°C] -5,99 10,73 16,83 18,85 19,86 20,87 21,88 22,89 24,91 26,92 28,94 30,96 32,98

V [m
3
/h] 1792,21 3111,94 4197,88 4737,99 5062,05 5432,41 5859,74 6358,30 7654,54 9598,90 12839,48 19320,63 38764,05

tp [°C] 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81

tv [°C] 14,50 22,86 25,91 26,92 27,43 27,93 28,44 28,94 29,95 30,96 31,97 32,98 33,99

λv [W/m.K] 0,024957 2,56E-02 2,58E-02 2,59E-02 2,59E-02 2,59E-02 2,60E-02 2,60E-02 2,61E-02 2,62E-02 2,62E-02 2,63E-02 2,64E-02

ηv [Pa.s] 1,80E-05 1,84E-05 1,86E-05 1,86E-05 1,87E-05 1,87E-05 1,87E-05 1,87E-05 1,88E-05 1,88E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,90E-05

pd" [Pa] 1649,44 2783,51 3341,24 3546,16 3652,66 3761,94 3874,06 3989,07 4228,03 4479,34 4743,53 5021,14 5312,75

ρv [kg/m
3
] 1,210826 1,18 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13

cv[J/kg.K] 1011,74 1012,74 1013,11 1013,23 1013,29 1013,35 1013,41 1013,47 1013,59 1013,72 1013,84 1013,96 1014,08

νv [m
2
/s] 1,49E-05 1,57E-05 1,60E-05 1,61E-05 1,61E-05 1,61E-05 1,62E-05 1,62E-05 1,63E-05 1,64E-05 1,65E-05 1,66E-05 1,67E-05

av [m
2
/s] 2,037E-05 2,15E-05 2,19E-05 2,20E-05 2,21E-05 2,21E-05 2,22E-05 2,23E-05 2,24E-05 2,25E-05 2,27E-05 2,28E-05 2,29E-05

Pr [-] 0,731 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

w [m/s] 2,39 4,15 5,60 6,32 6,75 7,24 7,81 8,48 10,20 12,80 17,12 25,76 51,68

Re [-] 3,27E+02 540,21 715,57 802,82 855,18 915,02 984,07 1064,63 1274,11 1588,36 2112,15 3159,78 6302,78

Nu [-] 3,980 5,44 6,49 6,97 7,25 7,56 7,91 8,31 9,30 10,67 12,75 16,40 25,25

αe [W/m
2
.K] 48,69 68,21 82,02 88,38 92,07 96,18 100,79 106,02 118,95 136,90 164,04 211,59 326,66

Obtokový součinitel

Teplota vzduchu

Relativní vlhkost

Měrná vlhkost

Entalpie vzduchu

Tlak syté vodní páry

Parciální tlak vodních par

Teplota rosného bodu

Entalpie nasyceného vzduchu

Měrná hmotnost vzduchu

Měrná hmotnost

Měrná tepelná kapacita

Kinematická viskozita

Teplotní vodivost

Prandtlovo číslo

Rychlost proudění vzduchu

Reynoldsovo číslo

Nusseltovo číslo

Součinitel přestupu tepla 
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a) Charakteristiky vstupního a proudícího vzduchu

Teplota vzduchu na výstupu

Požadovaný průtok vzduchu

Povrchová teplota chladiče

Střední teplota vzduchu

Tepelná vodivost

Dynamická viskozita

Tlak syté vodní páry
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T
abulka 18 - C

harakteristiky proudícího chladiva
 pro výpo

čet vlivu O
S

 na
 pětiřad

ý vým
ěník 

  

F [-] 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

h1 [kJ/kg] 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81 285,81

h2 [kJ/kg] 421,46 422,91 423,30 423,48 423,66 423,83 424,00 424,32 424,62 424,89 425,15 425,39

h3 [kJ/kg] 468,33 463,42 462,07 461,40 460,76 460,13 459,49 458,23 456,71 455,70 454,36 452,91

m [kg/s] 0,25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

v [m
3
/kg] 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

qv [kJ/m
3
] 4252,35 5127,15 5412,99 5562,42 5712,81 5863,21 6031,86 6353,67 6774,52 7074,26 7483,35 7948,75

V [m
3
/s] 7,82E-03 4,88E-03 4,62E-03 4,50E-03 4,38E-03 4,27E-03 4,14E-03 3,93E-03 3,69E-03 3,53E-03 3,34E-03 3,14E-03

tv [°C] 0,77 6,32 7,98 8,79 9,63 10,45 11,29 12,95 14,63 16,35 18,13 20,10

tep [°C] 9,45 15,14 16,98 17,89 18,82 19,74 20,67 22,53 24,41 26,33 28,34 30,56

n [-] 5,02 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

λ [W/m.K] 1,16E-02 1,20E-02 1,21E-02 1,22E-02 1,23E-02 1,23E-02 1,24E-02 1,25E-02 1,26E-02 1,27E-02 1,29E-02 1,30E-02

η [Pa.s] 1,22E-05 1,26E-05 1,28E-05 1,28E-05 1,29E-05 1,29E-05 1,30E-05 1,31E-05 1,33E-05 1,34E-05 1,35E-05 1,36E-05

η [Pa.s] 1,64E-04 1,52E-04 1,49E-04 1,48E-04 1,46E-04 1,44E-04 1,43E-04 1,40E-04 1,37E-04 1,34E-04 1,31E-04 1,27E-04

ρ [kg/m3] 31,35 37,40 39,37 40,40 41,44 42,48 43,65 45,87 48,80 50,86 53,71 56,95

c[J/kg.K] 1140,00 1140,00 1140,00 1141,00 1140,00 1141,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00

ν [m
2
/s] 3,88E-07 3,38E-07 3,24E-07 3,17E-07 3,11E-07 3,05E-07 2,98E-07 2,86E-07 2,72E-07 2,63E-07 2,51E-07 2,39E-07

a [m
2
/s] 3,25E-07 2,82E-07 2,70E-07 2,64E-07 2,59E-07 2,54E-07 2,49E-07 2,39E-07 2,27E-07 2,20E-07 2,10E-07 2,01E-07

W/m.K 9,97E-02 9,71E-02 9,64E-02 9,60E-02 9,56E-02 9,52E-02 9,49E-02 9,41E-02 9,33E-02 9,25E-02 9,17E-02 9,08E-02

kg/(s.m
2
) 77,40 57,55 57,38 57,39 57,23 57,25 57,08 56,95 56,83 56,72 56,63 56,47

J/(kg.K) 1607,47 1643,62 1655,95 1662,25 1668,99 1675,78 1682,95 1697,80 1713,79 1731,22 1750,44 1773,19

ρl [kg/m3] 1166,91 1144,11 1137,09 1133,64 1130,03 1126,49 1122,83 1115,52 1108,02 1100,23 1092,03 1082,80

ρv [kg/m3] 31,34 37,37 39,35 40,35 41,40 42,46 43,55 45,79 48,15 50,66 53,36 56,48

x [-] 0,38 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28

x [-] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

αi [W/m
2
.K] 1840,46 1365,57 1337,95 1325,27 1310,37 1299,21 1283,54 1257,53 1231,19 1206,45 1180,15 1150,82

Obtokový součinitel

Entalpie na vstupu do výparníku

Entalpie na výstupu z výparníku

Entalpie na výstupu z kompresoru

Hmotnostní průtok chladiva

Měrný objem

Objemová chladivost

Dynamická viskozita plyn. fáze

Dynamická viskozita kap. fáze

Měrná hmotnost

Měrná tepelná kapacita

Kinematická viskozita

Teplotní vodivost

Objemový průtok chladiva

Vypařovací teplota

Povrchová teplota chladiče

Tepelná vodivost

Měrné teplo kapalné fáze

Hustota kapalné fáze

Hustota plynné fáze

Kvalita páry na vstupu

Kvalita páry na výstupu

Součinitel přestupu tepla 

Tepelná kapacita kap. fáze

Mass flux
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b) Charakteristiky proudícího chladiva

Kontrola počtu řad
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 T
abulka 19 - C

harakteristiky výstupního vzduch
u pro výpo

čet vlivu O
S

 na pětiřad
ý vým

ěník 

F [-] 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

hout [kJ/kg] 30,00 44,30 46,35 47,35 48,39 49,39 50,44 52,48 54,53 56,57 58,62 60,67

hp" [kJ/kg] 28,28 42,25 42,25 42,22 42,25 42,22 42,25 42,25 42,25 42,24 42,23 42,26

tp [°C] 9,45 14,95 14,95 14,94 14,95 14,94 14,95 14,95 14,95 14,94 14,94 14,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qc [kW] 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Qt [kW] 33,27 25,00 25,00 25,04 25,00 25,04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,01 24,98

δ [-] 10677 - - - - - - - - - - -

cv [J/kg.K] 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

ϧ [-] 0,77 - - - - - - - - - - -

 tout [°C] 10,73 16,83 18,85 19,86 20,87 21,88 22,89 24,91 26,92 28,94 30,96 32,98

 ts [°C] 22,86 25,91 26,92 27,43 27,93 28,44 28,94 29,95 30,96 31,97 32,98 33,99

ϕout [%] 93,76 88,61 77,97 73,16 68,90 64,71 60,74 53,76 47,68 42,36 37,70 33,61

xout [kg/kg] 0,008 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

pd" [Pa] 1287,62 1914,67 2174,24 2315,20 2464,07 2621,23 2787,07 3146,40 3545,44 3987,82 4477,41 5018,36

xp
"
 [kg/kg] 0,007 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

pdp" [Pa] 1182,00 1697,71 1697,68 1696,54 1697,64 1696,27 1697,59 1697,52 1697,41 1697,23 1696,88 1697,76

pd [Pa] 1207,30 1696,50 1695,28 1693,82 1694,05 1692,56 1692,82 1691,60 1690,37 1689,14 1687,92 1686,89

tr [°C] 9,77 14,94 14,93 14,91 14,95 14,94 14,90 14,89 14,88 14,87 14,86 14,85

pdr" [Pa] 1207,30 1696,50 1695,28 1693,82 1697,64 1696,27 1692,82 1691,60 1690,37 1689,14 1687,92 1686,89

xr
"
 [kg/kg] 0,0076 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107

hr" [kJ/kg] 29,01 42,22 42,19 42,15 42,25 42,22 42,13 42,10 42,07 42,03 42,00 41,98

ρ [kg/m
3
] 1,22 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13

qw[kg/h] 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ε [-] 1,31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Entalpie výstupního vzduchu

Entalpie nasyceného vzduchu

Povrchová teplota chladiče

Pomocné

Citelný výkon

Celkový chladicí výkon

Směrové měřítko

Měrná tepelná kapacita vzduchu

Faktor citelného tepla

Tlak syté vodní páry

Parciální tlak vodních par

Teplota rosného bodu

Tlak syté vodní páry

Měrná vlhkost nasyceného vzd.

Entalpie nasyceného vzduchu

Teplota vzduchu

Střední teplota vzduchu

Relativní vlhkost

Měrná vlhkost

Tlak syté vodní páry

Měrná vlhkost nasyceného vzd.

Měrná hmotnost vzduchu

Množství odpařené vody

Součinitel zvýšení tep. toku
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T
abulka 20 - C

harakte
ristiky výměníku a

 stanovení chladicího faktoru p
ři výpočtu vlivu O

S
 n

a
 

pětiřad
ý vým

ěník 
 

F [-] 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

ψ [-] 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

β [-] 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

mes [-] 81,58 89,45 92,86 94,78 96,87 99,16 101,70 107,73 115,57 126,51 143,68 178,52

Re [-] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

φ [-] 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

ηf [-] 0,82 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,75 0,73 0,70 0,66 0,61 0,52

ηs [-] 0,83 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,72 0,68 0,63 0,55

k [W/m
2
.K] 41,21 33,75 34,44 34,82 35,20 35,64 36,05 37,04 38,18 39,59 41,40 44,02

∆tln [°C] 19,66 18,10 17,73 17,56 17,36 17,16 16,94 16,49 15,99 15,42 14,76 13,87

Se [m
2
] 41,07 40,94 40,93 40,93 40,93 40,94 40,94 40,93 40,94 40,93 40,93 40,92

n [ks] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

∆p [Pa] 87,11 114,42 137,53 152,08 169,31 189,96 215,06 285,13 402,22 625,87 1164,78 3356,62

Pie [kW] 11,50 7,39 7,05 6,90 6,73 6,61 6,48 6,20 5,78 5,54 5,24 4,92

Qk [kW] 36,50 32,39 32,05 31,90 31,73 31,61 31,48 31,20 30,78 30,54 30,24 29,92

Qv,k [kW] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

n [ks] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

n [min-1] 866,66 1169,09 1319,50 1409,75 1512,90 1631,91 1770,75 2131,75 2673,24 3575,73 5380,69 10795,58

Qv,v [kW] 0,10 0,26 0,37 0,45 0,56 0,70 0,89 1,56 3,07 7,34 25,02 202,04

EER [-] 2,64 2,89 2,97 3,00 3,02 3,01 2,99 2,85 2,54 1,80 0,80 0,12

Koeficient ψ

Koeficient β

Parametr mes

Parametr Re

Parametr φ

Účinnost žeber ηf

Celková účinnost žeber ηs

Součinitel prostupu tepla

Střední logartmický rozdíl teplot

Vnější přenosová plocha

Potřebný počet řad

Příkon ventilátorů výparníku

Chladicí faktor

Příkon kompresoru

Kondenzační výkon

Příkon ventilátoru kondenzátoru

Počet ventilátorů výparníku

Otáčky ventilátorů výparníku

Tl. ztráta na straně vzduchu
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d) Charakteristiky výměníku a stanovení chladicího faktoru
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ZÁVĚR 

Výměníky tepla jsou základními prvky klimatizačních zařízení. Návrh výměníků LMTD 

metodou vychází především z rovnice prostupu tepla a příslušné rovnice tepelné bilance, 

pro jejichž správné vyčíslení je nezbytný iterační výpočet. Tyto rovnice jsou ovlivněny řadou 

parametrů, přičemž obtokový součinitel je pouze jedním z nich. Volba obtokového součinitele 

však výrazně ovlivňuje jak geometrii výměníku, tak i teplotní poměry a průtok vzduchu 

přes výměník. Se změnou obtokového součinitele se může měnit jeho plocha, resp. počet řad, 

rozteč lamel, rozteč trubek i jejich průměr, stejně tak může docházet ke změně vstupních 

a výstupních teplot vzduchu, ke změně teplotě vypařování a povrchové teplotě chladiče podle 

toho, co je pro nás konstantní a co určovaný parametr.  Volba obtokového součinitele tím pádem 

výrazně ovlivňuje jak náklady na pořízení, tak náklady na chod zařízení a účinnost systému, 

kterou lze vyjádřit ve formě chladicího faktoru. 

S obtokovým součinitel výrazně souvisí i povrchová teplota chladiče. Hodnota povrchové 

teploty chladiče ovlivňuje, zda bude docházet k chlazení s kondenzací či nikoliv. Volbou 

povrchové teploty chladiče rovnající se střední teplotě vody nebo teplotě vypařování, jak je 

běžným zvykem, se můžeme dopustit významné chyby, zejména pokud má chladič sloužit 

i k odvlhčování vzduchu. Hodnota povrchové teploty chladiče, jak ukazují výsledky, je většinou 

vyšší než střední teplota vody nebo teplota vypařování, to jak se blíží těmto teplotám, záleží 

na konstrukci výměníku a na průtoku vzduchu. 

Výpočet byl proveden pro hladké trubky i lamely, protože zdrsněním povrchu trubek a lamel se 

dostaneme do situace, kdy již běžné výpočty nejsou relevantní a stanovení charakteristik 

výměníků se provádí na základě experimentální měření několika kusů výměníků. 

Pro zvýšení výkonu výměníku příp. snížení hmotnosti výměníku a úsporu materiálů je ale 

zdrsnění povrchu trubek i lamel žádoucí a v praxi hojně využívané. 

Výsledkem práce je návrh optimální geometrie výparníku vč. průtoku vzduchu a stavů vzduchu 

na vstupu a výstupu z výměníku s ohledem na hodnoty obtokového součinitele. Pro dané vstupní 

podmínky se jako optimální jeví pětiřadý výměník s roztečí lamel 2,12 mm, při obtokovém 

součinitel F = 0,3 a specifikací dle tab. 7 a 8. Optimální stav nastává v případě chlazení 

bez odvlhčování, kdy nedochází ke spotřebě chladicího výkonu na odvlhčení vzduchu a tím 

k navýšení práce kompresoru. Přílišné odvlhčení je navíc v místnostech serverů nežádoucí. 

Pokud by i přesto vznikl požadavek na odvlhčení, je možné ho dosáhnout vhodnou regulací, 

např. snížením průtoku vzduchu při konstantním výkonu kompresoru, čímž dojde ke snížení 

povrchové teploty a v případě její snížení pod teplotu rosného bodu k následnému odvlhčování.  
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Jak zobrazovala tab. 9 v části B, při návrhu chladiče volbou obtokového součinitele je důležité 

volit obtokový součinitel s ohledem na tepelnou zátěž prostoru, tak aby byl nalezen optimální 

poměr mezi dodaným výkonem a energií na něj vynaloženou. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

aad  Izoentropická práce kompresoru 

Ac  Minimální průtočná plocha 

Afin  Plocha lamel 

C  Tepelná kapacita 

cp,l  Měrná tepelná kapacita kapalné fáze 

cpV  Měrná tepelná kapacita vzduchu 

cpP  Měrná tepelná kapacita vodní páry  

d  Průměr potrubí 

di  Vnitřní průměr 

de  Vnější průměr 

EER  Chladicí faktor 

Eu  Eulerovo číslo 

F  Obtokový součinitel 

ffin  Součinitel tření lamel 

G  Hmotnostní tok 

i  entalpie (starší označení) 

h  entalpie (dnešní označení)  

k  Součinitel prostupu tepla 

kl  Tepelná vodivost kapalné fáze 

L  Lewisův součinitel 

m  Hmotnostní tok 

n  Počet řad 
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Nu  Nusseltovo kritérium 

p  Tlak vzduchu 

}.,,   Tlak syté vodní páry 

P1  Příkon ventilátorů výparníku 

P2  Příkon ventilátorů kondenzátoru 

Pk  Kondenzační tlak 

Pie  Izoentropický příkon kompresoru 

Pr  Prandtlovo kritérium   

pv  Vypařovací tlak 

qk  Kondenzační teplo 

qo  Hmotnostní chladivost 

Qk  Kondenzační výkon 

Qo  Chladicí výkon 

Re  Reynoldsovo kritérium 

S  Plocha 

Se  Vnější povrch na délku trubky 1m 

Si  Vnitřní povrch na délku trubky 1m 

∆�	
ř  Střední rozdíl teplot 

∆�D�  Logaritmický rozdíl teplot 

∆tp  Podchlazení chladiva 

∆tv  Přehřátí chladiva 

t1  Střední teplota tekutiny 1 

t2  Střední teplota tekutiny 2 

ts1  Teplota stěny 1 
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ts2  Teplota stěny 2 

��,   Vstupní teplota tekutiny 1 

��,   Vstupní teplota tekutiny 2 

��,,  Výstupní teplota tekutiny 1 

��,,   Výstupní teplota tekutiny 2 

tδ  Tloušťka dělící stěny 

tep  Povrchová teplota chladiče 

tk  Kondenzační teplota 

tr  Teplota rosného bodu 

tv  Výparná teplota 

V  Průtok vzduchu 

v  Rychlost proudění vzduchu 

vm  Měrný objem 

X l  Příčná rozteč trubek 

Xt  Rozteč trubek ve směru proudění 

x  Měrná vlhkost 

xe  Kvalita páry na výstupu z výměníku 

xi  Kvalita páry na vstupu do výměníku 

∆pv  Tlaková ztráta na straně vzduchu 

∆pch  Tlaková ztráta na straně chladiva 

�   Účinnost výměníku 

�   Součinitel zvýšení tepelného toku 

α  Součinitel přestupu tepla 

αk  Součinitel přestupu tepla konvekcí 
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αi  Součinitel přestupu tepla na straně chladiva 

αe  Součinitel přestupu tepla na straně vzduchu 

βx  Součinitel přenosu látky 

δ  Tloušťka mezery mezi lamelami 

lř  Rozteč řad 

ηž  Účinnost žeber 

ηch  Kontaktní součinitel 

υ  Kinematická viskozita 

λ  Součinitel tepelné vodivosti 

µl  Dynamická viskozita kapalné fáze 

µv  Dynamická viskozita plynné fáze 

ρl  Objemová hmotnost kapalné fáze 

ρv  Objemová hmotnost plynné fáze 

φ  Relativní vlhkost vzduchu 

ϕ  Provozní charakteristika výměníku 
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