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Abstrakt, klíčová slova

ABSTRAKT:

Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě 
CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou 
vývojových typů tohoto výměníku.

KLÍČOVÁ SLOVA:

EGR, recirkulace výfukových plynů, výměník tepla

ABSTRACT:

This diploma dissertation focuses on the constructional solutions of EGR exchangers in 
the form of a CAD model, on their CFD simulation, on the drawing of relevant 
conclusions, and also on the comparison of two developmental types of these 
exchangers
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1 Úvod

Problematika emisí u vznětových motorů je v současné době velmi pečlivě sledována
a legislativou kontrolována. Emisní limity se v průběhu let zpřísňují. Díky těmto 
legislativním tlakům, které u nás předepisuje Evropská unie, jsou výrobci motorů 
nuceni vyvíjet stále ekologičtější automobily (s nižšími emisemi). 

Na počátku emisních limitů výrobcům stačilo jen zefektivňovat proces spalování
a snižovat mechanické a jiné ztráty. Postupně však museli výrobci hledat nové cesty ke 
snižování emisí. Jedna z prvních inovací, která přinesla externí zařízení k redukci emisí, 
byl ventil EGR (exhaust-gas recirculation). Ten umožňoval zpětné vedení spalin zpět
do sání a následně do válců motoru. Jakmile došlo ke zpřísnění emisní normy nad 
hranici Euro 3, přestal samotný ventil stačit a bylo nutné výfukové plyny určené k 
recirkulaci ochladit, aby mohla klesnout teplota spalování, a tím i produkce emisí.
Ochlazení plynů se provádí v tepelném výměníku, který je hlavním tématem této 
diplomové práce.  

Další možnost, jak snižovat emise u norem Euro 4 a vyšší, je selektivní katalytická 
redukce. Ke snižování emisí přispívá i aplikace filtru pevných částic, který je instalován 
do výfukového potrubí. 

Toto téma jsem si vybral také proto, že daná problematika mě zajímá a vidím
ve snižování emisí důležitou součást moderního spalovacího motoru. Myslím také, že 
jsou zde ještě velké možnosti pro vývoj a následnou realizaci v sériové produkci.
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2 Charakteristika podniku

Svou diplomovou práci jsem zpracovával ve firmě Visteon-Autopal Services s.r.o., 
která je součástí nadnárodního koncernu Visteon. Společnost Visteon se zabývá 
výrobou klimatizačních jednotek, elektroniky, světelné techniky a automobilových 
interiérů. Tato společnost zaměstnává ve 26 různých zemích kolem 30 000 lidí. 

Společnost Visteon-Autopal se sídlem v Novém Jičíně má bohatou historii. Firmu 
založil v roce 1879 Josef Rotter jako klempířskou dílnu. Tři roky po založení zahájil 
výrobu svítidel pro kočáry a selské vozy. Se svými výrobky měl úspěch, a proto v roce 
1918 zaměstnává již přes 80 pracovníků.

Po znárodnění v roce 1945 byla továrna sdružena do továren PAL. Při přejmenování 
podniku v roce 1950 na národní podnik Autopal vznikal současně i nový přidružený 
výrobní závod Hluk. V tom samém roce byla zahájena výroba prvních vozidlových 
chladičů. Velkým mezníkem v historii firmy byl porevoluční prodej podniku americké 
společnosti Ford Motor Company.  V roce 2000 však bylo rozhodnuto vedením 
společnosti Ford o separaci několika svých podniků v novou nezávislou firmu Visteon. 
Pod tímto názvem funguje společnost několika firem i dnes.

Graf 1: Výrobní program Hluk (2009)[14]
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2.1 Vývoj a výroba EGR chladičů v závodě Hluk

V roce 2000 bylo rozhodnuto o vývoji EGR chladiče pro francouzský koncern PSAI. Již 
šest let po tomto rozhodnutí překročila firma hranici 1 milionu vyrobených kusů
od začátku výroby. Vývoj i výroba EGR chladičů je tedy ve společnosti Visteon 
relativně novou záležitostí, a však již velmi pokrokově zvládnutou. Nyní podnik 
v Hluku disponuje vysokým technických zázemím v podobě vývojového střediska, 
prototypové dílny, technické zkušebny obsahující mimo jiné i kalorimetr. 
Samozřejmostí jsou také metalurgické a metrologické laboratoře společné i pro druhou 
část firmy specializující se na klimatizační a chladící součásti. 

Výrobní program firmy Visteon-Autopal je založen především na kvalitu. Dnes má 
firma několik certifikátů kvality jako například ISO 14 001. 

V roce 2010 vyústil úspěch firmy Visteon na poli EGR chladičů v rozšíření výroby
do Indie.

Visteon-Autopal Hluk

1951 Datum otevření

81 634 m² Celková plocha firmy

25 256 m² Plocha dílen

509 Počet zaměstnanců

80 Počet inženýrů

20 000 až 25 000 výměníků za den Produkce

Ford, PSA, VW/Audi/Porsche, Fiat Hlavní zákazníci

chladiče, kondenzátory, EGR výměníky, klimatizační 
jednotky, hadice pro klimatizace

Produkty

pájení hliníku v řízené atmosféře, pájení nerezových 
materiálů ve vakuové i průběžné peci, automatické a 
poloautomatické skládání výměníků, nanášení pájecí 
pasty, test těsnosti (pokles tlaku i hélia), CNC ohýbání,
lisovna kovů

Hlavní výrobní technologie

ISO/TS 16949, ISO 14 001, Q1/QS9000, VDA 6,1 Certifikáty

Tab. 1: Charakteristika závodu Hluk [14]

                                                
I PSA = koncern Peugeot a Citroën
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3 Stanovení cílů

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nový typ výměníku EGR, který bude 
vycházet z designu velkých průmyslových spirálových výměníků. Jediným pevným 
zadáním společnosti Autopal-Visteon byla zástavbová velikost činné části výměníku, 
která byla určena na průměr 54mm a délku 150 mm. 

Při modelování výměníku bylo nutné také přihlížet k prototypové vyrobitelnosti
a následné možné sériové výrobě. Proto bylo nutné přemýšlet i o navržení různých
speciálních přípravcích, které umožňují sestavení přibližně stejných výměníků pro různé 
druhy testů.
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4 Emisní limity

Od počátku automobilismu se vědělo, že při spalování benzínu nebo nafty se produkují 
látky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují zdraví organismů. S přibývajícím rozvojem 
automobilismu a technickým pokrokem se těmto jevům přisuzovala stále větší váha. 
Vrcholem bylo zjištění, že některé automobilové emise mají malý, ale nezanedbatelný 
negativní vliv, který způsobuje narušování ozónové vrstvy a tvorbu skleníkového 
efektu. Právě toto zjištění vedlo některé země k diskuzi o zavedení regulace množství 
emisí vypouštěné automobilem. V Evropské unii tato diskuze vyvrcholila zavedením 
emisních norem pod názvem Euro (tab. 1).

Tyto emisní normy definují přípustné limity pro emise výfukových plynů nových 
automobilů prodávaných v členských státech EU. Tyto limity jsou předepsány ve 
směrnicích Evropské unie a postupně se zavádí přísnější normy, jak je vidět v tab. 1.

Jiné limity jsou například v USA, Austrálii, Číně (tab. 2) atd. Jako extrémní případ 
můžu uvést stát USA Kalifornii (tab. 3), kde dnes kvůli zpřísněným emisním normám 
prakticky nejdou přihlásit ani nové moderní vznětové automobily.
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Tab. 2: Emission Standarts EU [15]

Tab. 3: Emission Standarts China [16]

Tab. 4:  Emission Standarts California [17]
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4.1 Sledované emise u vznětových motorů:

CO -  oxid uhelnatý, vzniká spalováním uhlíku s malým množstvím kyslíku

NOx - oxidy dusíku, při vysokých teplotách dochází k oxidaci vzdušného 
dusíku na vysokoteplotní NOx

HC - sloučeniny uhlovodíků

PM - pevné částice, vznikají při plném zatížení v důsledku krakování (štěpení 
uhlovodíkových řetězců), vysoké teploty a místního nedostatku vzduchu

Graf 2: Složení výfukových plynů vznětového motoru splňujícího normu EURO 3 [10]
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5 Spalování motoru

5.1 Ideální spalování

� +	�� → 	��� (1)

��� +	�� 	→ 	 ���� (2)

Obr. 1: Ideální spalování [18]

5.2 Skutečné spalování

Ve spalovacím prostoru však nejsou ideální podmínky. Jsou zde tepelné ztráty, velmi 
krátká reakční doba, nedokonalé promísení paliva se vzduchem a mnohé další. Díky 
tomu vznikají škodlivé emise.

Obr. 2: Skutečné spalování [18]
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6 Možnosti snižování emisí ve výfukových plynech

Možnosti pro snížení emisí rozdělujeme na aktivní a pasivní prostředky. Do aktivních 
prostředků patří například optimalizace přípravy směsi. Čím je totiž směs kvalitnější, 
tím dochází k rovnoměrnějšímu spalování, zvyšuje se účinnost paliva a klesá spotřeba
paliva. Naproti tomu rostou nároky na spalovací teploty a tedy i vyšší produkci emisí 
NOx.

Nejen toto řeší pasivní prostředky. Mezi ty počítáme zařízení pro recirkulaci 
výfukových plynů (EGR), selektivní katalytickou redukci (SCR) nebo filtr pevných 
částic (DPF).

Nyní je mezi výrobci nejvíce rozšířeno použití technologie EGR nebo vstřikování 
močoviny do výfukového potrubí. Tyto systémy jsou často ve spojení s filtrem pevných 
částic. Bez těchto technologií by výrobci již nedokázali své motory homologovat. 

6.1 Recirkulace výfukových plynů (EGR)

Recirkulace výfukových plynů je založena na vrácení již vzniklých výfukových plynů
do sání, které se v sacím potrubí mísí s čerstvým nasávaným vzduchem. Tím se 
zmenšuje koncentrace kyslíku ve směsi, rychlost hoření a snižuje se i nejvyšší teplota
na čele plamene, což způsobuje významný pokles produkce oxidů dusíku ve 
výfukových plynech. Vznik částic NOx roste exponenciálně s teplotou, proto již malé 
snížení teploty spalování má značný vliv na produkci těchto částic. Nezanedbatelná je i 
menší hmotnostní produkce celkových výfukových plynů vozidla. 

Nevýhodou tohoto systému snižování emisí je zhoršení účinnosti spalování a zvýšení 
spotřeby paliva. U moderních motorů vybavených systémem EGR s chlazením 
výfukových plynů jsou však tyto nevýhody prakticky odstraněny.
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Recirkulaci výfukových plynů můžeme rozdělit na vysokotlakou a nízkotlakou. 
Vysokotlaký systém je nyní nejpoužívanější, nízkotlaký je zatím ve stádiu testování. 
Lze však očekávat postupný rozvoj tohoto druhu recirkulace, jelikož výrobci již teď 
mají ověřeno, že s nízkotlakou recirkulací jdou splnit emisní limity Euro 6. Limitem je 
nedostatečný tlakový spád.

Obr. 3: Schéma vysokotlakého systému EGR [10]

Obr. 4: Schéma nízkotlakého systému EGR [10]
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6.1.1 EGR Ventil

Je hlavní složkou kontroly emisí ve výfukových plynech pomocí recirkulace 
výfukových plynů. Tento ventil je umístěn na sacím potrubí a otevírá průchod mezi 
výfukovými plyny a nasátým vzduchem v sacím potrubí, 
aby se určité množství výfukových plynů (velikost 
otevření je nastavována řídící jednotkou) mohlo dostat 
zpět do válce motoru. Ventil je v současných motorech 
většinou ovládán elektronicky pomocí krokového 
motoru.

Obr. 5: Princip EGR Ventilu

6.1.2 EGR obtokový ventil (by-pass)

Jelikož je při studených startech vyžadováno, aby měl motor co nejrychleji standartní 
pracovní teploty, tak je do systému instalován tzv. by-pass ventil. Ten umožňuje teplým 
výfukovým plynům přímý směr do sání motoru bez ochlazení v chladiči výfukových 
plynů. Tím se docílí rychlejší prohřátí spalovacího prostoru. Na rozdíl od EGR ventilu 
je regulace obtoku jen dvoupolohová, takže ventil může být buď zcela otevřen, nebo 
uzavřen.

6.1.3 EGR chladič

EGR chladiče jsou klasické plášťové výměníky s prouděním ochlazovaných 
výfukových plynů a cirkulací ochlazovacího média (většinou chladicí kapalina). Více 
v kapitole 7.

Spalovací 
prostor

Výfukové 
plyny

Obtok

Nasáty vzduch

EGR Chladič

Obtokový ventil

Chladící 
okruh

Obr. 6: Schéma EGR jednotky s obtokovým kanálem [7]
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6.2 Selektivní katalytická redukce (SCR)

Základem tohoto systému je vstřikování kapalného 32,5% roztoku močoviny
do výfukového potrubí. Močovina je ve vozidle uložena v nádrži odděleně od palivové 
nádrže a je nutno ji doplňovat na čerpacích stanicích. Spotřeba této látky je udávána 
mezi 3-7% spotřebované nafty.

Ve výfukových plynech se močovina mění hydrolytickou reakcí na amoniak (NH3)
a oxid uhličitý (CO2) – (rov. 1). Tyto látky ve výfukových plynech zajistí redukční 
atmosféru. Optimální rozmezí teplot pro průběh reakce je 230 - 450°C. Amoniak 
následně reaguje v SCR katalyzátoru s oxidy dusíku (NOx) za vzniku neškodného 
dusíku (N2) a vodní páry (H2O) – (rov. 4,5,6). Pokud se nestihne všechen amoniak 
přeměnit, tak je systém katalycké redukce ještě vybaven tzv. slip katalyzátorem, který 
přemění zbytkový amoniak na dusík – (rov.7).

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2 (3)

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2 (4)

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O (5)

2NH3 + NO + NO2 → 3H2O (6)

4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O (7)

Obr. 7: Schéma SCR systému [19]

Motor

Oxidační 
katalyzátor

Systém dávkování 
močoviny

SCR katalyzátor

Oxidační „Slip“
katalyzátor
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6.3 Filtr pevných částic (DPF)

Funkce filtru pevných částic spočívá v zachytávání částic při prostupu výfukových 
plynů přes porézní filtrační materiál. Částice se ve filtru hromadí a postupně zmenšují 
průřez pro vedení výfukových plynů do atmosféry. To má negativní vliv na výkonové a 
ekonomické parametry motoru. Proto je potřeba po určité době filtr pročistit 
(regenerovat). Tyto intervaly se pohybují mezi 300 až 700 km ujeté vzdálenosti. 
Regenerace probíhá zvýšením teploty filtru na 500 – 650 °C. Při této teplotě se usazené 
pevné částice spálí. To může probíhat díky tomu, že hlavní složkou pevných částic jsou 
saze. Účinnost filtrace se pohybuje v rozmezí 50 – 95%. Záleží hlavně na konstrukci, 
provedení filtru a provozních podmínkách. 

Z hlediska principu lze rozdělit regeneraci filtru pevných částic:

 Systém využívající aditivum pro snížení zápalné teploty sazí
(aditivum snižuje bod vzplanutí sazí)

 Systém bez aditiva s kontinuální regenerací filtračního prvku
(krátká vzdálenost DPF filtru od spalovacího motoru)

 Systém se vstřikováním nafty umístěným ve výfukovém potrubí
(nafta se vznítí a plameny vyhřejí DPF filtr na potřebnou teplotu)

Obr. 8 : Činná část DPF filtru [20]
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6.4 Shrnutí problematiky emisí

Při pohledu na zvyšující se nároky evropských emisních norem na vznětové motory 
(obzvláště prvků NOx a pevných částic) lze předpokládat stálý vývoj v této 
problematice. V blízké budoucnosti lze také předpokládat nahrazení vysokotlakého 
systému EGR na nízkotlaký, u kterého není tolik limitováno množství vrácených spalin. 
Reálná je i kombinace systému vysokotlakého a nízkotlakého systému EGR.

Prozatím postačuje výrobcům použití jen jednoho systému EGR nebo SCR. 
V budoucnu bude však možné tyto dva systémy kombinovat. Systém EGR by pak mohl 
mít nižší hmotnostní tok spalin (vyšší účinnost motoru) a systém SCR by pak mohl 
redukovat zbytkové množství NOx ve výfukovém potrubí. Spojením obou systémů 
můžeme spojit jejich výhody a zároveň potlačit jejich nevýhody. Příkladem nevýhody 
může být například vysoká spotřeba močoviny u systému SCR a její nutné časté 
doplňování na čerpacích stanicích.

Všechny tyto systémy budou v budoucnu určitě doplněny filtrem pevných částic, který 
ještě nyní není u osobních automobilů se vznětovým motorem samozřejmostí.

Kromě vývoje systémů pro úpravy spalin je rovněž důležité zvyšovat účinnost motoru
a redukovat emise optimalizací přípravy směsi a procesu hoření. To můžeme docílit 
zvyšováním tlaku vstřikovaného paliva, přesným řízením průběhu vstřikování, 
zvyšováním účinnosti přeplňování i optimalizací tvaru spalovacího prostoru a plnícího 
kanálu.
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7 EGR chladiče

EGR chladiče jsou jedním z nejdůležitějších prvků systému recirkulace výfukových 
plynů. Vhodným návrhem a naladěním výměníku lze relativně lehce redukovat emise 
stávajícího motoru. Příkladem může být vhodná úprava vnitřních trubiček, kde se
na povrchu vytvoří spirálová drážka. Tato drážka konstrukcí svého tvaru vytvoří uvnitř 
trubičky víření a tím pádem i výhodnější podmínky k intenzivnějšímu přestupu tepla.

Součásti EGR chladiče, které jsou v kontaktu s agresivními výfukovými plyny, jsou 
vyrobeny z nerezové oceli. Jednotlivé nerezové díly jsou pak k sobě připájeny nebo 
svařeny. Obal (shell) je pak většinou vyroben z hliníkových slitin nebo nově se začínají 
vyrábět z plastu. 

7.1 Rozdělení EGR výměníků dle toku médií: II

7.2 Rozdělení EGR výměníků dle technologie: III

                                                
II,III Čerpáno z firemních zdrojů

EGR výměník

"I" Flow

souproud protiproud

"U" Flow

souproud protiproud

EGR výměník

Shell and 
tube

S vnitřním 
vlnovcem

Stacked 
plates Odlitek
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7.3 Výměníky „I“

EGR chladiče typu „I“ se používají již delší dobu. Mají přímý směr trubek mezi kterými
protéká chladící kapalina. Trubky mohou mít kruhový průřez nebo jsou ve tvaru 
čtverce. Speciálním podtypem jsou trubky ve tvaru čtverce s vnitřním vlnovcem.

Tyto výměníky jsou vyrobeny jako celonerezové, což jejich výrobu značně prodražuje. 
Je zde také velké množství spojů, které mohou být potencionálním vznikem problému,
jako jsou různé netěsnosti apod. Výhodou naopak je absence těsnění a také nezměněný
přímý směr proudění výfukových plynů.

Obr. 10: Výměník Shell and tube 
typ „I“ v řezu

Obr. 9: Výměník Shell and tube typ „I“ (FIAT)

Vstup a výstup 
chladící kapaliny

Vstup horkých 
výfukových plynů

Výstup ochlazených 
výfukových plynů

Obr. 11: Výměník Shell and tube typ „I“ 
s vnitřním vlnovcem

Obr. 12: Vnitřní trubka a vlnovec
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7.4 Výměníky „U“

Chladiče typu „U“ jsou výkonnější a začínají se objevovat s požadavky na splnění 
vyšších emisních norem (Euro 5). Tyto chladiče jsou při daném výkonu kompaktnější 
než chladiče typu „I“, avšak mají větší tlakové ztráty. Z obr. 13 je patrné, že tyto 
chladiče se většinou skládají z obalu a vnitřní sestavy. Do víčka jsou vodotěsně 
umístěny trubky pro výfukové plyny, které jsou ohnuty do tvaru písmene U. Mezi 
trubkami je umístěna přepážka, která usměrňuje proud chladící kapaliny podél trubek 
tak, aby byla zaručena vysoká účinnost ochlazení výfukových plynů a bylo zamezeno 
lokálním varům v nejvyšším bodě chladiče. Oproti chladičům typu „I“ mají chladiče 
„U“ také výhodu v menším množství spojů a jednodušší zástavbě obtokového kanálu. 
Jsou také levnější. Nevýhodou je nutnost několika těsnění.

Obr. 13: Výměník Shell and tube typ „U“ (PSA)

Obr. 14: Výměník Shell and tube typ „U“ příruba

Přepážka

Vstup chladicí 
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Vstup horkých 
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plynů

Výstup 
ochlazených 

výfukových plynů

Výstup chladicí 
kapaliny
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7.5 Výměník „Stacked plates“

Jedná se o zcela jinou technologii, než je použita při výrobě výměníků „Shell and tube“. 
Tyto výměníky jsou dražší při výrobě, je nutná častá výměna nástrojů.

7.6 Výměník „odlitek“:

Výměník je vyroben jako celoodlitek. Tato technologie je již zastaralá a překonaná. 
Výměník tohoto typu má nízký výkon, velké zástavbové rozměry, a s tím související 
velkou poměrnou hmotnost k výkonu. 

Obr. 17: Výměník „odlitek“

Směr proudění chladicí kapaliny

Proudění horkých 
výfukových plynů

Vstup horkých 
výfukových plynů

Výstup 
ochlazených 

Vstup a výstup 
chladicí kapaliny

Obr. 15: Výměník „Stocked plate“ typ „U“ (vlevo Audi 3,0 
TDI, vpravo VW Touareg 5,0 TDI)

Obr. 16: Princip proudění médií
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8 Hodnocení EGR výměníků

Výměníky EGR se hodnotí podle několika kritérií. Hlavní je tepelný výkon výměníku,
dále pak tlakové ztráty, počet komponentů, velikost výměníku, schopnost odolávat 
zanášení pevnými částicemi a mnohé další, hlavně ekonomické a životnostní hlediska
výroby.

8.1 Měrný tepelný výkon výměníku

�̇ = 	 �̇ ∙ ��(��� − ����) (8)

Samotná hodnota výkonu výměníku však o kvalitě EGR výměníku nic neříká. Tento 
výkon musíme vztáhnout na výsledný objem výměníku. Můžeme tedy hovořit
o jednotce kW/m3.

8.2 Životnostní a ekonomické hlediska výroby

Tyto hlediska jsou nesmírně důležité s výhledem na velkosériovou výrobu EGR 
výměníků. Výměník musí být navržen co nejekonomičtěji jako celek. Jen tak může být 
úspěšně prodáván automobilkám.

Celkem jsou myšleny veškeré nástroje, přípravky, jejich interval výměny nebo 
renovace, ale i kompletace samotného výměníku a lidské zdroje. S ekonomikou 
výrobku souvisí i návrh použitých materiálů a technologie výroby. Životnost je pak 
výsledným sladěním všech těchto kritérií. Životnost by neměla výrazně přesahovat 
životnost celého automobilu, a však po celou dobu životnosti automobilu by nemělo 
dojít ani k havárii EGR chladiče.
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8.3 Zanášení výměníku nečistotami

V praxi je nutné při výpočtu uvažovat zanášení ploch výměny tepla a výměník 
dostatečně naddimenzovat. Zanášení způsobují produkty koroze, kaly a jiné částice. Ty 
jsou unášeny v pracovních látkách a ulpívají na stěnách. Následkem zanášení je 
zvyšování odporu proti přenosu tepla (obr. 18), což má za následek snižování výkonu 
výměníku. Odolnost proti tomuto chování je důležitá vlastnost výměníku.

Obr. 18: Teplotní profil u zanesené stěny z obou stran [2]

Obr. 19: Ukázka zanešeného EGR výměníku
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9 Teoretické poznatky z literatury

9.1 Tepelné výměníky

Tepelné výměníky jsou zařízení, které slouží k výměně energie mezi pracovními 
látkami o různých parametrech. Pracovní látky, jež uskutečňují výměnu tepla,
se používají u různých teplonosičů. Nejčastěji to bývají kouřové plyny (spaliny), vodní 
pára, voda, směsi kapalin a jiné látky.

9.2 Základní rozdělení výměníků [5]

Podle způsobu předávání tepelné energie dělíme výměníky na:

1. Rekuperační
Oba proudy pracovní látky jsou odděleny pevnou stěnou. Výhodou je, že se látky 
neznečistí. Nevýhodou je nevyužitelnost celého tepelného spádu.

2. Regenerační
Kolem jednoho povrchu proudí střídavě horká nebo studená pracovní látka. Horká látka 
se ochladí o stěny výměníku a studená látka toto teplo absorbuje a odvádí dále. 
Výhodou je dobrá využitelnost teplotního spádu.

3. Kompaktní
Ohřívající i ohřívané médium přicházejí v určitém prostoru a času do vzájemného styku, 
ale vzniklé směsi spolu vzájemně chemicky nereagují, takže se mohou od sebe opět 
oddělit.

4. Směšovací
Výměna tepla probíhá sdílením tepla bezprostředně stykem a směšováním horké
a studené pracovní látky. 

Podle konstrukčního uspořádání teplosměnných ploch:

1. Trubkové - teplosměnný elementem jsou hladké nebo žebrované trubky. Průřez 
trubek je nejčastěji kruhový, ale i jiný

2. Deskové – teplosměnným elementem je deska, která může být rovinná, 
profilovaná, spirálovitě vinutá, žebrovaná
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3. Bez teplosměnných ploch – již zmíněné směšovací výměníky

Podle způsobu přenosu tepla

1. Konvekční výměník – o předaném teple rozhoduje hlavně proudění médií
2. Sálavý (radiační) výměník – většina tepla se předává sáláním
3. Kombinovaný výměník – dochází k přenosu tepla prouděním i sáláním

Podle vzájemného směru a smyslu proudění obou médií

1. Souproudé - obr. 20 a)
Směry os proudů ohřívacího a ohřívaného média jsou rovnoběžné a vektory 
rychlostí mají stejný smysl. Souproudé uspořádání využívá teplotní spád nejhůře.
Výstupní teplota ohřívaného media je vždy nižší než výstupní teplota 
ochlazovaného media. Výhodou je rovnoměrnost teplotního pole materiálu stěny.

2. Protiproudé - obr. 20 b)
Směry proudů jsou rovnoběžné, ale vektory rychlostí jsou protiběžné. Toto 
uspořádání využívá teplotní spád nejlépe. Výměníky tohoto typu umožňují dosažení 
nejvyšší teploty ohřívaného média nebo nejnižší teploty chlazeného media.

3. Křížové - obr. 20 c)
Osy proudů jsou mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90° 

4. Se šikmým vzájemným proudem
Osy proudů svírají v kolmém průmětu spolu úhel větší nebo menší než 90°C

5. Vícenásobně souproudé, protiproudé a křířové proudění

6. S kombinovaným prouděním

Obr. 20: Typy proudění

a) b) c)
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9.3 Přestup tepla ve výměnících

Přenos tepla nastane vždy z teplého do studeného tělesa nebo látky. To se děje jako 
výsledek druhého termodynamického zákona. Přičemž se tyto tělesa nebo látky snaží 
dosáhnout termodynamické rovnováhy. Přestup tepla ve výměnících se děje hlavně 
prostřednictvím vedení (kondukce), prouděním (konvenkce) a sáláním (radiace).

9.3.1 Přenos energie tepelnou konvekcí (prouděním)

Přenosu tepelnou konvekcí jsou schopny pouze látky plynné nebo kapalné. Princip 
přenosu energie je založen na pohybu objemů tekutiny v prostoru.
Konvekci můžeme rozdělit podle povahy proudění na nucenou (obtékání 
teplosměnného povrchu tekutinou je vyvoláno např. čerpadlem, ventilátorem apod.), 
přirozenou (proudění média kolem výhřevné plochy dochází samovolně vlivem 
rozdílných měrných hmotností tekutin) a kombinovanou. 

Při obtékání nějakého povrchu mohou nastat situace, kdy se na povrchu vytvoří 
laminární nebo turbulentní proudění, případně obojí.

Laminární proudění

Nazýváme takovým prouděním, ve kterém se všechny částice tekutiny pohybují po 
vzájemně rovnoběžných trajektoriích (proudnicích), které mají shodný směr pohybu se 
směrem pohybu celého objemu tekutiny. Tekutina se rozděluje na vrstvy, které proudí 
po sobě klidně. Proudnice přitom sledují obrysy kanálu, ve kterém tekutina proudí.

Obr. 21: Teplotní profil při laminárním proudění [10]
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Turbulentní proudění

Nazýváme takovým prouděním, při kterém se všechny vrstvy neustále promíchávají. 
Každá částice má dva vektory rychlosti. Podél a kolmo na kanál. Proud tekutiny je pak 
směsicí neuspořádané masy pohybujících se částic tekutiny. Čím větší jsou pulzace a 
víření, tím intenzivnější je turbulentnost proudu. Charakter proudění tekutiny 
v kruhovém kanále popisuje tzv. Reynoldsovo kritérium:

��� = �∙�


(9)

kde Re Reynoldsovo číslo
u rychlost proudění [m/s]
d charakteristický rozměr [m]
 kinematická viskozita [m2/s]

Pokud Re < 2320, tak se jedná o laminární proudění, 2320 < Re < 4000 jedná se o 
přechodné proudění a Re > 4000, tak se jedná o turbulentní proudění.

Laminární a turbulentní mezní vrstva

Při obtékání nějakého povrchu mohou nastat situace, kdy se při povrchu vytvoří 
laminární nebo turbulentní vrstva, režim nebo obojí. Pokud je obtékaný povrch 
dostatečně dlouhý, nebo přitékající tekutina má vysokou rychlost nebo nízkou viskozitu,
je velmi pravděpodobné, že se při povrchu stěny vytvoří nejprve mezní laminární 
vrstva, která v určité vzdálenosti od náběhu přejde do turbulentního režimu (obr. 22). 

Obr. 22: Přechod laminární do turbulentní vrstvy při obtékání povrchu [1]
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Nejdříve se vyvíjí laminární mezní vrstva. Po určité vzdálenosti se začnou do té doby 
paralelní proudnice křivit a postupně se začínají vytvářet uzavřené víry různých 
velikostí. Zároveň se začne oblast laminární mezní vrstvy, ve kterých byly dříve 
proudnice paralelní, prudce zmenšovat. Po určitém přechodu se vytváří specifické 
rozvrstvení. V těsné blízkosti povrchu vzniká velmi tenká vazká podvrstva, která má 
charakter laminárního proudění. Pak následuje přechodová vrstva a nakonec plně 
turbulentní oblast mezní vrstvy.

Přestup tepla konvencí v EGR chladiči

Přestup tepla konvekcí se uvnitř EGR chladiče koná v rámci chladicí kapaliny. Chladicí 
kapalina vstupuje do „shellky“ přes přívod chladiva a následně proudí kolem plynových 
trubek. V kontaktu s plynovou trubkou pak dochází k přenosu tepla. To způsobí,
že molekuly v chladicí kapalině získávají kinetickou energii a pohybují se s mnohem 
větší razancí, což následně způsobuje častější kolize molekul mezi sebou navzájem. 
Výsledkem je zvýšení celkové teploty chladicí kapaliny.

9.3.2 Přenos energie tepelnou kondukcí (vedením)

Vedení tepla lze charakterizovat jako přenos energie od více energetických k méně 
energetickým částicím. Tyto částice mohou být atomy (u tuhých látek) nebo molekuly, 
případně atomy (u kapalin a plynů). Přičemž vyšší teplota je spojena s vyšší energií 
částice. Rozdíl mezi kapalinou a plynem je v tom, že u kapalin jsou molekuly více
u sebe a interakce mezi nimi je častější a silnější.

Obr. 23: Vedení tepla plynnou vrstvou oddělující dvě stěny [1]
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Intenzitu vedení tepla lze poměřovat dle Fourierova zákona:

�̇ = − ��
�� 										�

�
��� (10)

kde: �̇ měrný tepelný tok [Wm-2]

 tepelná vodivost [Wm-1K-1]

dT diferenciál tepla [K]

dx diferenciál vzdálenosti [m]

Přestup tepla kondukcí v EGR chladiči

Přestup tepla kondukcí se odehrává uvnitř EGR chladiče při rozdílu teplot mezi chladící 
kapalinou proudící v „shellce“ a vzduchem, který obklopuje „shellku“ z vnějšku.
Chladicí kapalina s odebraným teplem z horkých výfukových plynů převede část této 
energie v kontaktu s „shellkou“ EGR chladiče. Podobný proces probíhá i mezi horkými 
výfukovými spalinami a chladicí kapalinou. Rozsah tepla, které je přenášeno přes stěnu 
EGR chladiče ve značné míře závisí na průtoku kapaliny.
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9.3.3 Přenos energie radiací (sáláním)

Záření je přenos tepla prostřednictvím elektromagnetického záření v teplotním spektru. 
Všechny objekty vyzařují teplo (studené i teplé). Jedinou výjimkou jsou objekty, které 
mají teplotu absolutní nuly, což je nereálné. Sálání je proces, který může probíhat
i v absolutním vakuu.

Pro ideální tepelný zářič (černé těleso) platí, že tepelné množství, které může být 
z povrchu emitováno, je dáno tzv. Stefan-Boltzmanovým zákonem:

�� = ��� 										 ����� (11)

kde: Eo zářivost černého tělesa [W/m2]

 Stefan – Boltzmannova konstanta, � = 5,669 ∙ 10�� [W/m2K4]

T teplota [K]

Přestup tepla radiací v EGR chladiči

Horké výfukové plyny vydávají teplo zářením směrem k chladicí kapalině.  Přestup
tepla zářením se uplatňuje i u chladicí kapaliny přes „shell“ do okolního vzduchu.
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9.3.4 Analýza přenosu tepla a jeho intenzita ve výměnících

Společný přenos tepla vedením a prouděním nazýváme přenosem energie přestupem 
tepla. V praxi přestupem tepla rozumíme šíření tepla mezi tuhou stěnou a okolní 
proudící tekutinou, což je základem principu funkce tepelného výměníku.

Intenzita a mechanismus přestupu tepla závisí na režimu proudění tekutiny v mezní 
vrstvě. Pokud je proudění laminární, přenos energie při stěně ve směru kolmém na 
povrch stěny se uskutečňuje tepelnou vodivostí tekutiny. U vnější hranice mezní vrstvy, 
v blízkosti jádra proudu se teplota tekutiny ve směru normály k povrchu stěny mění jen 
nepatrně. Přenos energie do jádra proudu zde probíhá konvekcí (prouděním) ve směru 
povrchu stěny. Pokud proudění v mezní vrstvě dosáhne turbulentního stavu, tak je 
přenos energie v kolmém směru na povrch stěny podmíněn intenzitou turbulentního 
promíchání tekutiny. Intenzita přestupu tepla je při turbulentním prouděním mnohem 
vyšší, než při laminárním. Avšak bezprostředně při stěně (v laminární podvrstvě) 
probíhá přenos energie vždy jen tepelnou vodivostí tekutiny.

Obr. 24: Přestup tepla v EGR chladiči
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Obr. 24 názorně ukazuje komplexní přestup tepla v EGR chladiči. Jsou zde znázorněny
různé druhy přenosu tepelné energie, které se ve výměníku uplatňují, a o kterých již 
bylo psáno. Detailnější rozbor můžeme vidět na obr. 25, kde je v grafu znázorněn 
teplotní profil ve schematickém příčném řezu výměníku typu „I“. Dvě plynové trubky 
jsou zde rovnoběžné se „shellkou“, která plynové trubky obklopuje. Jak je z grafu 
zřejmé, tak teplo z horkých výfukových plynů je přenášeno do chladicí kapaliny, a dále 
odváděno zpět do chladícího okruhu vozidla.

Obr. 25: Teplotní profil EGR chladiče typu „I“[10]

9.4 Tlakové ztráty ve výměníku EGR

Tlaková ztráta je pojem užívaný k popisu změny tlaku v systému. Plynovými tlakovými 
ztrátami výměníku rozumíme součet všech tlakových ztrát ve výměníku na straně 
výfukových plynů. V EGR chladiči však nastane pokles tlaku v obou proudících 
médiích. Na straně výfukových plynů přispívá tento pokles tlaku nejen k celkové 
účinnosti, ale i ke snižování celkového hodnocení EGR výměníku. Proto je nezbytně 
nutné tyto ztráty vhodně optimalizovat. Velmi zjednodušeně lze říci, že výkon 
výměníku je závislý na hodnotě tlakových ztrát na straně výfukových plynů.

Tlakové ztráty závisí na mnoha okolnostech, jako je geometrie vedení výfukových 
plynů, drsnost tohoto vedení, viskozitě a rychlosti proudícího média a mnohé další.
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10 Návrh EGR chladiče dle specifikací

10.1 První náčrt

Jak již bylo řečeno, při návrhu EGR chladiče jsem musel 
vycházet z neměnných podmínek daných společností 
Visteon-Autopal. Nejdůležitější podmínkou je geometrie 
výměníku, založena na velkých průmyslových 
spirálových výměnících. Viz. obr. 26. Výhodou těchto 
výměníků je velká teplosměnná plocha k velikosti
výměníku. Díky tomu má výměník velký výkon 
vzhledem k jeho velikosti, což je také jeho největší 
výhodou. Předpokladem je i odolnost vůči usazování 
sazí při zachování spirálovité geometrie u EGR 
výměníku.

Průmyslové spirálové výměníky se velikostně pohybují
v řádech decimetrů až metrů. Mým úkolem bylo tuto 
technologii výměníku zmenšit na velikost činné části výměníku 54x150mm, aby tento 
výměník mohl být případně použit v sériové produkci.

Výměník jsem navrhl tak, že horké výfukové plyny vystupující ze spalovacího prostoru 
jsou usměrňovány do vnitřní části výměníku, která je tvořena plynovou trubkou 
spirálovitého tvaru. Horké výfukové plyny se zde ochladí a axiálně vystupují 
z výměníku zpět do sacího potrubí. Koncepce mého návrhu je vidět na obr. 27.

Obr. 27: koncepce výměníku Rollcooler

Výstup ochlazených 
výfukových plynů

Vstup horkých
výfukových plynů

Prostor pro proudění 
chladicí kapaliny

Obr. 26: Průmyslový spirálový 
výměník [21]
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Chladicí kapalina, v mém případě klasická kapalina z vodního chladicího okruhu 
motoru, je přiváděna do výměníku pomocí vodních trubek. Chladicí kapalina projde 
mezerami spirálové trubky a s odňatým teplem odchází zpět do chladícího okruhu.

10.2 CAD model „Rollcooler“

Výměník (obr. 28) jsem si rozdělil na čtyři základní sestavy: vstupní rozvaděč horkých 
výfukových plynů (tzv. Gas-in), funkční část pro vedení plynů uvnitř výměníku (tzv. 
Gas-roll), výstup výfukových plynů (tzv. Gas-out) a samotným obalem výměníku (tzv. 
Shell). Tyto základní sestavy obsahují další členy, které jsou naznačeny na schématu 
dole.

Inspiraci, k volbě materiálu i geometrie jednotlivých členů, jsem čerpal z dlouhodobých 
zkušeností z konstrukcí EGR výměníků ve společnosti Visteon-Autopal.

Obr. 28: Rollcooler

Rollcooler

Gas-in

Conn

Gas-roll

Levé a 
pravé víko

Gas-out

O-ring

Shell

Levé víko

Vodní 
trubka

Pravé víko

Vodní 
trubka

Shell

Gas-in

Gas-out
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10.2.1 Gas-in

Plyn přicházející z výfukových svodů trubkou o kruhovém průřezu je potřeba usměrnit 
do funkční části výměníku. Proto bylo potřeba navrhnout součást jako přechodku mezi 
kruhovým a čtvercovým průřezem. Obsah obou průřezů je přibližně stejný, a to hlavně 
z důvodu minimalizace tlakových ztrát. Ze strany od výfukových svodů je průměr 
asociován s průměrem klasického „I“ výměníku vyráběného ve společnosti
Visteon-Autopal. 

Vstupní rozvaděč jsem kvůli lepšímu rozvodu plynu rozdělil dvěma přepážkami
do třech komor o stejném obsahu.

Příruba mezi Gas-in a trubkou směřující z výfukových svodů je řešena pomocí systému 
„O-ring Conn“. Do Connu se vloží O-ring, a tato sestava se obepne stahovacím plíškem. 
Díky tomu umožňí příruba jistou možnost pohybu, což je u vibrujícího motoru důležité. 

Kromě pájeného spoje mezi Connem a Gas-in bude celá sestava svařena
z vystřižených plechových částí. I spoj mezi Gas-in a Gas-roll bude tvořen svarem.
Jako materiál těchto částí jsem zvolil korozivzdornou ocel 1.4306 DINIV, alternativu  
304L AISIV nebo naší normy ČSN 17 249.

Obr. 29: Gas-in

                                                
IV Deutsche Industrie-Norm, německá národní norma, obvykle označená jako DIN a pořadové číslo.

V American Ironand Steel Institut,  americká norma

Conn

Přepážky
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10.2.2 Gas-roll

Usměrněné horké výfukové plyny vstupují ze vstupního rozvaděče do spirálovité části 
výměníku. Ta je tvořena vhodně vytvarovaným plechem. Tloušťka tohoto plechu je 0,3 
mm. Tato malá tloušťka s vhodnou tepelnou úpravou materiálu umožňuje dobrou 
tvarovatelnost. Spirálovitý tvar plechu je tvořen z jednoho jednolitého kusu. Tento kus 
má zhruba v polovině vylisován rádius. Kolem tohoto rádiusu se pomocí vhodného 
přípravku plech obtočí, až vznikne zamýšlený tvar. Před tímto tvářením však musíme 
plech vyžíhat, aby bylo dosaženo co nejlepší tvařitelnost. Po tváření vložíme do plechu 
levé a pravé víko. Na víka bude nanesena pájka a spirálový plech s víky bude následně 
připájkován. Správná poloha vík k plechu bude opět zajištěná vhodným přípravkem.

Obě víka jsou vyrobena drátovým řezáním, přičemž 
pravé víko má otvor pro výstup ochlazených plynů. 
Aby bylo zaručeno funkčního pájeného spoje, musí 
být plocha spoje široká minimálně 3 mm. Proto jsem 
víka navrhl tak, aby splňovala tuto podmínku. Víka 
mají po obvodě vhodně tvarovanou drážku pro 
nanesení pájky.

Materiál plechu i bočních vík byl zvolen
z korozivzdorné oceli 1.4306 DIN, alternativy  304L 
AISI nebo naší normy ČSN 17 249.

Obr. 31: Gas-roll

Plech-roll

Pravé víko Gas

Levé víko Gas

Obr. 30: Detail Gas-roll
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10.2.3 Gas-out

Ochlazené výfukové plyny jsou v poslední části výměníku usměrňovány výstupní 
trubkou nazvanou Gas-out. Atypický tvar trubky je dán nutností plně využít maximální 
plochu výstupu u Gas-roll. Trubka má šířku stěny pouze 0,5 mm a opět je důvodem 
předpoklad, že v této části budou vznikat kritické rychlosti proudění výfukových plynů. 
Omezení objemu pro proudění by mělo negativní vliv na funkci výměníku. Technologie 
výroby je naplánována lisováním za studena. 

Spoj mezi Gas-out a Gas-roll bude tvořen pájeným spojem. Gas-in bude muset být proto 
vsunut 3 mm do Gas-roll.

Příruba mezi Gas-out a potrubím vedoucím zpět do sacího traktu je zde opět tvořena 
systémem „O-ring Conn“. O-ring je nasunut a připájen na součást Gas-in.

I ze strany směrem od chladiče do sacího traktu je výstupní průměr asociován 
s výstupním průměrem klasického „I“ výměníku vyráběného ve společnosti Visteon-
Autopal. 

Materiál pro Gas-in byla zvolena korozivzdorná ocel 1.4306 DIN, alternativa  304L 
AISI nebo podle normy ČSN 17 249.

Obr. 32: Gas-out

O-ring
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10.2.4 Shell

Obal výměníku (Shell) obsahuje tři plechové výlisky (levé, pravé víko, hlavní obal)
a na víka připájené vodní trubky. Úkolem tohoto obalu výměníku je přívod a odvod 
chladicí kapaliny. Díky nestlačitelnosti chladicí kapaliny má Shell důležitou roli i 
v pohlcování tlakových pulzací ze strany plynového proudění. Shell proto musí být 
navržen s dostatečnou pevností a odolností proti únavovým cyklům.

Obal výměníku

Hlavní obal je vytvarován z jednoho kusu plechu o tloušťce 1 mm. Nejprve bude nutné 
plech na obou koncích vylisovat na požadovaný tvar a následně plech vytvarovat na 
zakružovačce. Usazení hlavního obalu vůči gas-roll 
je docíleno díky vylisovaným profilům na koncích 
plechu. Do vzniklé mezery mezi těmito profily je 
vsunut Gas-in. Spoj je utěsněn a připevněn pájkou.

Materiál hlavního obalu je navržena korozivzdorná 
ocel 1.4306 DIN, alternativu  304L AISI nebo u nás 
podle staré normy ČSN 17 249.

Obr. 34: Hlavní obal - Shell

Obr. 33: Detail uchycení Gas-roll k hlavnímu 
obalu
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Levé a pravé víko shell

Obě víka jsou plechové výlisky o tloušťce 1 mm. Levé víko má pouze jeden otvor
pro přívod chladicí kapaliny pomocí vodní trubky. Pravé víko má dva otvory a to pro 
odvod chladicí kapaliny a pro odvod ochlazených výfukových plynů.

Spoje mezi vodními trubkami i spoj mezi Gas-in a pravým víkem budou pájené. Spojení 
vík k hlavnímu obalu bude realizováno svarovým spojením. Materiál jsem opět navrhl 
1.4306 DIN nebo alternativu  304L AISI nebo podle naší normy ČSN 17 249.

Obr. 35: Levé a pravé víko Shell

Vodní trubky

Vodní trubky jsem nejen z finančního hlediska zvolil stejné, jako používá společnost 
Visteon-Autopal na konvenčních EGR výměnících. Jedná se o korozivzdorné trubky
o vnitřním průměru 20 mm, délce 34,7 mm a o síle 1 mm. 
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10.3 CFD simulace Rollcooler

Pro CFDVI simulace je nejdříve nutné vytvořit model, kontrolní objem proudění. Tento 
model jsem vytvořil na základě mnou navrženého designu EGR chladiče. V programu 
Catia v5 jsem extrahoval potřebné plochy. Na plynové i na vodní straně výměníku to 
byly plochy hraniční mezi tekutinou a materiálem výměníku. Dále je nutné model 
rozšířit na výstupní i vstupní straně proudících tekutin a to z důvodu ustálení proudění 
tekutin. Vzniklý model bylo nutné uložit ve formátu *.step, protože program ICEM pro 
tvorbu sítě tento formát vyžaduje. Po vytvoření kvalitní sítě se síť vyexportuje ve 
formátu *.msh. Vzniklou síť jsem načetl v programu FLUENT, kde probíhá nastavení 
počátečních podmínek i samotný výpočet proudění. Zhodnocení výsledků jsem vytvořil 
pomocí programu CFD-POST.

Vytvoření CFD modelu-1

Simulace proudění CFD jsem zpracovával v softwarovém prostředí ANSYS 13. 
Metodika práce při každé úloze, kterou jsem řešil, probíhala následovně:

                                                
VI Computational fluid dynamics – vědní obor, který umožňuje pozorovat dynamiku proudících částic. 
Spojují se zde vědecké poznatky fyziky (mechaniky tekutin, termomechaniky, matematiky především 
numerické) a umožňuje s využitím výpočetní techniky simulovat nejrůznější fyzikální jevy.

Import modelu a 
jeho úprava

• CATIA V5, 
ICEM

Tvorba sítě • ICEM

Nastavení typu 
úlohy + počáteč. 

podmínky
• FLUENT

Výpočet • FLUENT

Vyhodnocení 
výsledků • CFD-POST
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Import modelu

Po importu modelu je nutné geometrii tzv. „vyčistit“. To znamená smazat nebo nahradit
nedůležité křivky, body a plochy. Tímto zamezíme tvorbě nepotřebně složité sítě.
Některé plochy jsem podle potřeby sloučil nebo rozdělil a přejmenoval. To bylo
z důvodu zpřesnění nastavení velikosti buňky na určitou plochu. Pokud byla síť 
vytvořena pomocí několika podsítí, bylo toto nutné zohlednit a plochy správně upravit
a přejmenovat.

Vytvoření sítě

Při tvorbě sítě jsem byl limitován její velikostí a to zhruba dvěmi miliony elementů. 
Můj první návrh byl takový, že síť rozdělím na čtyři části. Tři části byly ze strany 
proudění výfukových plynů a na poslední část zbylo proudění chladicí kapaliny.
Materiál výměníku jsem zanedbal a to z důvodu poměru malého vlivu na celkový 
výsledek a k celkovému výpočetnímu času.

Plynovou část jsem si tedy rozdělil na vstupní rozvaděč horkých výfukových plynů
(Gas-in), funkční částí pro vedení plynů uvnitř výměníku (Gas-roll) a výstupem 
výfukových plynů (tzv. Gas-out).

Základní nastavení programu ICEM je nastíněno v tab. 5. Mapovaný způsob síťování
u Gas-roll jsem zvolil kvůli kvalitě, jelikož je sledování proudění v této části velmi 
důležité. 

Síť je třeba rozšířit o prismatickou část buněk při stěnách. Důvod tohoto kroku plyne 
z kapitoly 9.3. Velikost těchto prismatických buněk je nutno určit správně, aby byla 
zachována realističnost modelu. Já jsem díky speciálnímu programu na výpočet 
velikosti první prismatické vrstvy od společnosti Visteon-Autopal mohl velikost těchto 
buněk určit velmi přesně.

Gas-in Gas-roll Gas-out Water
Globální velikost 

buňky [mm] 5 1,5 x 1,35 x 0,57 5 5

Způsob síťování volně Mapovaně -
blocking volně volně

Density [mm]
3 - (celý objem 
rozvaděče bez 

přívodního potrubí)
-

3 – (celý objem 
kromě odvodního 

potrubí)

2 – (objem kolem 
Gas-in)

Min. velikost buňky 
na ploše [mm] 1 (hrany přepážek) - 1 (přechod, rádiusy) 1 (přechod, rádiusy)

Počet elementů 235 790 583 300 336701 954075
Počet elementů 

celkem 2 109 866

Tab. 5: Parametry sítě Rollcooler 1
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Obr. 38: Síť části Gas-out

Obr. 39: Síť části Water

Všechny čtyři sítě jsem spojil v jednu celkovou síť a vyexportoval soubor pro program 
Fluent.

Obr. 37: Síť části Gas-in

Obr. 36: Síť části Gas-roll
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Nastavení typu úlohy a okrajových podmínek

Veškeré nastavení FLUENTU jsem konzultoval s odborníkem firmy Visteon-Autopal, 
jehož pracovní náplní jsou výpočty v tomto programu. Okrajové podmínky byly voleny 
tak, aby bylo případně možné porovnat virtuální simulace s reálným měřením prototypu
na kalorimetru. Proto byly v modelu nahrazeny obyčejným vzduchem místo 
výfukových plynů, které prakticky nejdou nasimulovat.  

V programu Fluent jsem nejdříve musel nastavit model proudění k-epsilon, který se 
nejvíce přibližuje mému příkladu. Dále bylo nutné nastavit model proudění blízko 
stěny. Ten jsem zvolil jako Enhanced Wall Treatment. Abych mohl sledovat chování 
výměníku z hlediska teploty, bylo nutné zapnout funkci Energy. Bližší informace
o jednotlivých vlastnostech fyzikálního modelu jsou podrobně popsány v literatuře [14].

Obr. 40: Náhled ploch pro nastavení okrajových podmínek 1

Teplota plynu na 
vstupu [°C] 450

Tlak plynu na 
vstupu [abs.] 150 000 Pa

Hmotnostní tok [g/s]
5

15
25

Teplota chladící 
kapalina na vstupu 90 °C

Tlak kapaliny na 
vstupu [abs.] 250 000 Pa

Objemový průtok 
chladicí kapaliny 1000 l/h

Tab. 6: Okrajové podmínky

mass-flow-inlet 
(water)

mass-flow-inlet (air)

pressure-outlet (air)

pressure-outlet (water)
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Nastavení vstupních parametrů je naznačeno u obr. 40. Fyzikální modely tekutin (voda, 
vzduch) jsem čerpal z databáze programu Fluent.

Při tvorbě úlohy bylo nutno zadat tzv. interface plochy. To jsou například plochy mezi 
plynovou stranou a chladící stranou, které se navzájem dotýkají. Tímto nastavením 
docílíme toho, že program Fluent správně nakonfiguruje výpočetní algoritmus tak, aby 
přestup tepla byl co nejreálnější. Interface plochy mám také mezi Gas-in, Gas-roll a také 
mezi Gas-roll a Gas-out. To z důvodu rozdělení sítí na několik částí na straně plynu.

CFD výpočet a vyhodnocení výsledků

Během výpočtu jsem sledoval nejen residua, ale i teplotní, rychlostní a tlakové 
charakteristiky na výstupu z EGR výměníku. Bohužel se residua neustálila, ani při 
zpětné kontrole stěnové funkce (Y+) nebyl výsledek akceptovatelný. Proto jsem 
výpočetní model shledal nedostatečným, což mi potvrdil i odborník firmy
Visteon-Autopal a konstatoval, že problém je ve velikosti sítě, která je velmi hrubá,
a proto nevyhovující. Pro kompletní reálnou simulaci mého EGR výměníku by bylo 
potřeba zhruba 12 000 000 elementů, ale to je z hlediska mých technických možností 
výpočtů nereálné. Proto jsem začal hledat další možnosti zpřesnění výpočtu. Nicméně i 
z této varianty výpočtu lze již odhadnout, jak se bude proudění ve výměníku přibližně
chovat. Viz. obr. 41.

Obr. 41: Odhad teplotního profilu u výměníku Rollcooler
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Vytvoření CFD modelu-2

I přesto, že první model nebyl zcela ideální, dá se z výsledků výpočtů vyčíst, že chladicí 
kapalina se ohřála o zhruba 5°C. Tato hodnota je reálná a dosahuje se jí i u konvenčních 
výměníků EGR. Jelikož je sledování proudění chladicí kapaliny pro zjištění konečných 
výsledků mého výměníku nedůležitá, je možno ji úplně zanedbat, a počítat jen 
s výslednou teplotou této kapaliny. Tím jsem ušetřil mnoho elementů, které jsem mohl 
přidat na důležitější plynovou stranu výměníku.

Po prostudování možností programu FLUENT jsem se rozhodoval mezi třemi 
variantami, jak pokračovat dál. První a nejjednodušší varianta byla taková, že na stěny, 
které jsou společné mezi plynovou a chladicí stranou, zadám pevnou podmínku teploty 
této stěny. Tato hodnota by byla střední hodnota chladicí kapaliny mezi teplotou
na vstupní a výstupní straně z výměníku (92,5°C).

Druhá varianta byla výměník rozdělit na tři různé teplotní pásma. Stěna směrem
od vstupu chladicí kapaliny by měla hodnotu teploty nejnižší (91,7 °C), druhé pásmo by 
mělo teplotu 93,3 °C a poslední pásmo u výstupu chladicí kapaliny z výměníku by bylo 
nastaveno na 95°C.

Třetí variantou bylo zjistit přibližnou hodnotu součinitele přestupu tepla ( [W/m2K])
u konvenčních výměníků EGR s podobnou charakteristikou a tuto hodnotu nastavit na 
společné plochy mezi vodou a plynem. Proto jsem oslovil odborníky, kteří se touto 
problematikou zabývají. Jelikož se mi dostalo kladné odpovědi, tak již nic nebránilo 
pokračovat ve výpočtu tímto směrem, protože se mi třetí varianta zdála nejpřesnější.

Obr. 42: Náhled ploch pro nastavení okrajových podmínek 2

Gas-in (mass flow inlet) Gas-out (pressure outlet)
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Vytvoření sítě 2

Postup tvorby sítě pro druhý způsob výpočtu jsem zvolil velmi podobný, jako u první 
varianty. S tím rozdílem, že jsem se vyhnul tvorbě sítě chladicí kapaliny a pokusil jsem 
se navýšit celkový počet elementů na zhruba 3 200 000. Toto jsem si mohl dovolit díky 
o něco lepší výpočetní technice, ke které jsem získal přístup. Základní nastavení nové 
varianty sítě v programu ICEM je nastíněno v tab. 7. Z této tabulky je patrný velký
rozdíl v počtu elementů na plynové straně EGR výměníku oproti první variantě sítě
(přesněji o 75% více). Dá se očekávat, že toto zpřesnění bude mít vliv na zkvalitnění
sítě a výpočtu.

Nastavení typu úlohy a okrajových podmínek probíhalo podobně jako u první varianty 
výpočtu. Jen již odpadá veškeré nastavení sítě chladicí kapaliny. Navíc přibylo pouze
u konkrétních teplosměnných ploch nastavení součinitele přestupu tepla a hodnota 
teploty v nekonečnu, což v mém případě představuje teplotu chladicí kapaliny.

Gas-in Gas-roll Gas-out
Globální velikost 

buňky [mm] 2 1,5 x 1,35 x 0,57 2

Způsob síťování volně Mapovaně -
blocking volně

Density [mm]
1,5 - (celý objem 

rozvaděče bez 
přívodního potrubí)

-
1 – (celý objem 

kromě odvodního 
potrubí)

Min. velikost buňky 
na ploše [mm] 1 (hrany přepážek) - 0,5 (přechod, 

rádiusy)
Počet elementů 1 042 068 583 300 1 533 381
Počet elementů 

celkem 3 158 749

Tab. 7: Parametry sítě Rollcooler 2

CFD výpočet

Výpočet jsem díky kvalitnější síti mohl nechat po prvotním předpočítání počítat i na 
„Second order“. Jako Second order je míněn druhý (přesnější) řád výpočtu, 
předpočítáním je míněn první řád výpočtu. Přepnutí jsem aplikoval po prvních 500 
iteracích. 

Průběh residuí i ostatních sledovaných veličin se zdál být vpořádku. Model jsem proto 
uznal dostatečným. Teplotní rozptyl jsem při výpočtu na ploše „Gas-out“ uvažoval 
menší než 0,1 °K, u rychlosti pak 0,1 m/s. V mém případě to znamená kolem 5000 
iterací. Po ustálení residuí, teploty a toku rychlosti lze výpočet považovat
za zkonvergovaný. Čím nižší je hodnota zbytkových residuí a rozkmitu sledovaných 
veličin, tím je simulace reálnější. Vyhodnocení výsledků jsem prováděl pomocí 
softwaru CFD-Post.
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10.3.1 Vyhodnocení výsledků

Grafické výsledky:

a) Hmotnostní tok plynu 5 g/s

Obr. 43: Rollcooler – rychlostní profil při 5 g/s

Obr. 44: Rollcooler – teplotní profil při 5 g/s
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b) Hmotnostní tok plynu 15 g/sec

Obr. 45: Rollcooler – rychlostní profil při 15 g/s

Obr. 46: Rollcooler – teplotní profil při 15 g/s
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c) Hmotnostní tok plynu 25g/s

Obr. 47: Rollcooler – rychlostní profil při 25 g/s

Obr. 48: Rollcooler – teplotní profil při 25 g/s
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Numerické výsledky:

Z výsledků je patrné, že se výměník chová stejně, jak bylo předpokládáno. Čím vyšší 
průtok výfukových plynů, tím vyšší výkon, ale také nižší výsledné ochlazení plynu. 
Tlakové ztráty rovněž rostou s hodnotou průtoku. 

Podle mých předpokladů má výměník velký potencionál využití. Výsledné ochlazení 
plynů a celkový tepelný výkon se pohybuje přibližně ve stávajících hodnotách dnešních 
EGR výměníků. Problémem však mohou být hodnoty vysokých tlakových ztrát, které 
však vycházejí již ze základního principu návrhu tohoto výměníku. Velkým otazníkem
zůstává kritická rychlost 121 m/s  při hmotnostním toku 25g/s uvnitř Gas-out. Tato 
hodnota je neslučitelná s normálním provozem výměníku v osobním automobilu,
a vystává zde i otázka nízké životnosti. Problémem bude určitě i hlučnost výměníku.

Před reálnou výrobou tohoto EGR výměníku se bude muset design dále modifikovat a 
to hlavně kvůli vysoké kritické rychlosti plynu v části Gas-out.

Hmotnostní tok 
[g/s]

Teplota na 
výstupu [°C] T [°C] P [Pa] Výkon [W]

5 196,79 253,21 228,14 1325,54
15 243,48 206,52 1744,61 3268,24
25 259,30 190,71 4618,32 5029,84

Tab. 8: Rollcooler - výsledky CFD simulace
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10.4 CAD model „Rollcooler EVO 2“

Díky zajímavým výsledkům CFD-simulace mého EGR výměníku se rozhodla 
společnost Visteon-Autopal k prototypové výrobě. Jelikož však byl při první simulaci 
objeven i velký prostor k vylepšení, bylo s přihlédnutím na CFD simulace rozhodnuto 
CAD model Rollcooleru přepracovat. Model musel být přepracován také z důvodu 
změny pohledu na sériovou výrobu, kterou vystřídala prioritně produkce prototypová, 
v počtu několika kusů určených k ověřovacím a životnostním zkouškám. Návrh na 
prototyp číslo dvě jsem nazval jako Rollcooler EVO 2. 

Obr. 49: Rollcooler EVO 2

10.4.1 Rozdíly v geometrii výměníku

První viditelný rozdíl je ve změně designu levého a pravého víka shell. Z hlediska 
levnější technologie výroby, byly lisovaná víka nahrazena víky vyřezanými z jednoho 
kusu oceli pomocí drátového řezání. Vlastní geometrie vík je uzpůsobena 
technologickým možnostem drátového řezání. Tloušťka víka je 1 mm. Spojení vík, 
hlavního obalu a Gas-out je opět provedeno svářením, respektive pájením jako u mého 
prvního návrhu. Výlisku Gas-out byla také z ekonomického hlediska změněna 
technologie výroby na drátové vyřezávání. Vodní trubky jsou brány z jiného sériového 
výměníku společnosti Visteon-Autopal. Jinak technologie výroby a materiál se shoduje 
s mým prvotním návrhem.

Bylo taktéž nutno řešit vysokou kritickou rychlost v oblasti části Gas-out (obr. 47). 
V inkriminované části se proto výměník musel více otevřít pro odchozí plyny. Toto se 
však neobešlo bez následků na celkovou teplosměnnou plochu výměníku. Ta musela 
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ustoupit vyššímu průměru Gas-out. Názorný příklad je na obr. 50. Oproti mému 
prvnímu návrhu lze zřetelně pozorovat menší zatočení plechu Gas-roll (přesně o 180° 
menší zatočení části Gas-roll).

Vylepšení, které by mohlo mít vliv na výhodnější rozložení proudění plynu
ve výměníku, jsou přepážky, které rozdělují Gas-roll na 3 stejně velké části viz. obr. 51.
Od tohoto vylepšení si slibuji výhodnější využití teplosměnné plochy. Materiál a
technologie výroby je řešena stejně jako v případě levého a pravého víka Gas.

Obr. 50: Detail na spojení Gas-roll a Gas-out

Obr. 51: Gas-roll rozdělený na 3 komory

10.5 CFD simulace Rollcooler EVO 2

Při tvoření CFD modelu Rolcooleru EVO 2 jsem čerpal z mých předešlých zkušeností 
s tvorbou sítě a výpočtu EGR výměníku. Tvorbu sítě jsem si znovu rozdělil na tři části 
(viz. tab. 9), které jsem nakonec spojil funkcí „merge“ v programu ICEM. Jediným 
výraznějším rozdílem byla nutnost vytvořit více interfacových ploch, protože část 
Gas-roll byla nyní rozdělena na tři části: tři interfacové plochy (viz. obr. 53) na vstupu 

komory
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do Gas-roll a tři na výstupu z Gas-roll. Výpočet byl realizován opět v programu Fluent. 
Jeho vlastní nastavení a nastavení počátečních podmínek bylo stejné jako v prvním 
modelu výměníku Rollcooler (viz. tab. 6). 

Obr. 52: Rollcooler EVO 2 - Náhled ploch pro nastavení okrajových podmínek 

Obr. 53: Rollcooler EVO 2 – Detail sítě Gas-roll

Gas-in Gas-roll Gas-out
Globální velikost 

buňky [mm] 2 1,5 x 1,5 x 0,57 2

Způsob síťování volně Mapovaně -
blocking volně

Density [mm]
1,5 - (celý objem 

rozvaděče bez 
přívodního potrubí)

-
1 – (celý objem 

kromě odvodního 
potrubí)

Min. velikost buňky 
na ploše [mm] 1 (hrany přepážek) - 0,5 (přechod, 

rádiusy)
Počet elementů 856 363 563 320 1 875 589
Počet elementů 

celkem 3 295 272

Tab. 9: Parametry sítě Rollcooler EVO 2

Gas-out (pressure outlet)

Gas-in (mass flow inlet)
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10.5.1 Vyhodnocení výsledků

Grafické výsledky:
a) Hmotnostní tok plynu 5 g/s

Obr. 54: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil při 5 g/s

Obr. 55: Rollcooler EVO 2 – teplotní profil při 5 g/s
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b) Hmotnostní tok plynu 15 g/s

Obr. 56: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil při 15 g/s

Obr. 57: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil při 15 g/s
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c) Hmotnostní tok plynu 25 g/s

Obr. 58: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil při 25 g/s

Obr. 59: Rollcooler EVO 2 – teplotní profil při 25 g/s
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Numerické výsledky:

Výsledky Rollcooleru EVO 2 se mírně liší oproti prvnímu Rollcooleru. Nižší velikost 
teplosměnné plochy má za následek nižší hodnoty výkonu, ale nižší jsou také tlakové 
ztráty. Hlavní problém ve vysoké kritické rychlosti v části Gas-out byl z části vyřešen.
Detailnějšímu porovnání těchto dvou evolucí výměníků se věnuji v následující kapitole.

Hmotnostní tok 
[g/s]

Teplota na 
výstupu [°C] T [°C] P [Pa] Výkon [W]

5 201,54 248,46 171,79 1300,70
15 248,96 201,04 1288,23 3181,52
25 265,76 184,24 3419,66 4859,33

Tab. 10: Rollcooler EVO 2 - výsledky CFD simulace
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10.6 Srovnání Rollcooler a Rollcooler EVO 2

a) Rychlost proudění při hmotnostním toku 25g/s na rovině kolmé k výměníku

Obr. 60: Rollcooler – rychlostní profil

Obr. 61: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil
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b) Rychlost proudění při hmotnostním toku 25g/s na rovině kolmé na Gas-in

Obr. 62: Rollcooler – rychlostní profil

Obr. 63: Rollcooler EVO 2 – rychlostní profil



Brno, 2011 59

Návrh EGR chladiče dle specifikací

c) Rozložení teploty při hmotnostním toku 25g/s na rovině kolmé k výměníku

Obr. 64: Rollcooler – teplotní profil

Obr. 65: Rollcooler EVO 2 – teplotní profil
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Největší rozdíl mezi výměníkem Rollcooler a Rollcooler EVO 2 je ve značném snížení 
kritické rychlosti v oblasti Gas-out (obr. 61). Snížení této rychlosti lze přisuzovat 
zvětšení vnitřního průřezu části Gas-out. Kritická rychlost klesla při hmotnostním 
průtoku plynu 25 g/s o 23% na hodnotu 93 m/s. I tato hodnota je však vyšší, než
u konvenčních výměníků. Je tedy otázkou, jak se bude výměník chovat v reálném 
pracovním prostředí. Dalším pozitivním zjištěním je také rozložení rychlostního profilu 
uvnitř Gas-roll u výměníku Rollcooler EVO 2. V místě, kde se mění směr proudu plynu 
z radiálního na axiální, jsou tendence k růstu rychlosti nižší. I toto lze přisuzovat 
zvětšení velikosti tohoto prostoru. Vystupující plyn ve směru k sacímu potrubí má také 
klidnější průběh. V potrubí usměrňující plyn k sacímu potrubí sice dochází k vnitřní 
rotaci kolem střednice potrubí (viz. přílohy obr. VI), ale rychlosti nejsou tak vysoké. 
Průměrná rychlost na ploše z výstupu z výměníku klesla u Rollcooleru EVO 2
při hmotnostním toku plynu 25 g/s o 27% na 37,9 m/s.

Negativním zjištěním u Rollcooleru EVO 2 je vysoká kritická rychlost plynu na 
rozmezí částí Gas-in a Gas-roll v místě přepážky rozdělující výměník na první a druhou 
komoru směrem od výstupu ochlazeného plynu (obr. 63). Přepážka v části Gas-in plyn 
usměrňuje do první komory výměníku. Zde vedení plynu vystřídá přepážka v Gas-roll
a právě v tomto hraničním místě dochází k vysoké turbulenci plynu. Rychlost pak 
stoupá až na 83 m/s.

V rozložení hmotnostního průtoku plynu mezi tři komory v Gas-roll nedošlo k výrazné 
změně. Je tu šance, že varianta části Gas-roll bez přepážek by byla u výměníku 
Rollcooler EVO 2 výhodnější. Zlepšení by mohlo případně přinést přerozdělení 
přepážek uvnitř části Gas-in. Na místo třech stejně velkých průtočných ploch, na které 
je část Gas-in rozdělena nyní, se pokusit naladit velikost těchto ploch tak, aby 
hmotnostní tok uvnitř komor byl relativně podobný. Průtočná plocha blíže k výstupu 
plynů z výměníku by měla nejmenší velikost, prostřední plocha by měla velikost již 
větší a plocha usměrňující tok plynu do komory nejdále od výstupu z výměníku by měla 
plochu největší. Nicméně se obávám, že by docházelo k velkému škrcení toku plynu, 
tudíž i k vytvoření velkých turbulencí a tlakovým ztrátám. Je zde ale možnost, že by se 
kritická rychlost na rozmezí Gas-in a Gas-roll přesto výrazně nezměnila. V případě 
využití této varianty bych určitě doporučil provést novou ověřovací CFD simulaci.

Celkový tepelný výkon výměníku mimojiné závisí na velikosti teplosměnné plochy, 
kterou má Rollcooler EVO 2 menší, takže i výkon by se dal předpokládat nižší. Názorné 
porovnání teplosměnné plochy a výkonu jednotlivých výměníků je vidět v grafech 3 a 
4. Porovnání tepelného výkonu obou výměníků při různém hmotnostním toku je na 
grafu 5. Rozdíly v tepelném výkonu výměníků se zvětšují při zvětšujícím se 
hmotnostním toku plynu. Největší rozdíl je při toku 25 g/s a to 171 W ve prospěch 
Rollcooleru.
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Graf 6: Závislost výstupní teploty na hmotnostním toku
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Tepelný výkon výměníku je přímo úměrný na velikosti ochlazení sledovaného média 
(viz. rovnice 8). Průběh ochlazení ukazuje graf 6.

Jak jsem již uvedl v kapitole 9.4, tak se zjednodušeně dá říci, že tlakové ztráty závisí na 
hodnotě tepelného výkonu. Nicméně tlakové ztráty se podařilo u Rollcooleru EVO 2
proti Rollcooleru značně eliminovat, a to bez extrémního vlivu na tepelný výkon 
výměníku. Hlavní důvod tohoto jevu si zase vysvětluji v úpravě části Gas-out, kde nyní 
u Rollcooleru EVO 2 nedochází k tak extrémním turbulencím, jako u výměníku 
Rollcooler.

Zajímavé je sledovat růst tlakových ztrát vzhledem k velikosti hmotnostního toku. 
Tlakové ztráty rostou exponenciálně (viz. graf 7). Čím vyšší hmotnostní tok, tím vyšší 
tlakové ztráty. Tento jev přisuzuji fyzikálním vlastnostem vzduchu.

Graf 7: Závislost tlakových ztrát na hmotnostním toku
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11 Stavba prototypu

Jak jsem již uvedl, společnost Autopal-Visteon se rozhodla k prototypové stavbě 
Rollcooleru EVO 2. Bohužel se stavba prototypu před odevzdáním diplomové práce
z časových důvodů nepodařila zrealizovat. Avšak veškeré nástroje a přípravky, které 
bylo taktéž nutno navrhnout, jsou již vyrobeny (viz. příloha 3) a čeká se jen na uvolnění 
pracoviště pro výrobu.

Zatím nezrealizovaná stavba znamená i nulové reálné výsledky měření na funkčním 
prototypu, které byly v plánu uskutečnit na přístroji zvaný kalorimetrVII. Naměřená data 
jsem chtěl porovnat s mými simulacemi a vyvodit z nich patřičné závěry. Bohužel se
zatím ani nemohl ověřit předpoklad o nízkém zanášení sazemi u tohoto speciálního 
spirálovitého výměníku.

Obr. 66: Součásti připravené ke stavbě prototypu Rollcoolere EVO 2

                                                
VII Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné 
tepelné veličiny.
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Optimalizované přepážky

12 Návrhy na další vylepšení

12.1 Bez zásahu do designu

Prvním mým návrhem na vylepšení při stavbě Rollcooler EVO 2 je vyzkoušet vyrobit 
jeden tento výměník bez přepážek v oblasti Gas-roll, které rozdělují tuto část na tři 
komory. Domnívám se, že tento zásah bude mít za následek znatelný úbytek výsledných 
tlakových ztrát a to bez relativně velkého vlivu na celkový tepelný výkon. Tato úprava 
nezasahuje do výrobního procesu výměníku a lze ji tedy realizovat velmi jednoduše bez 
designové úpravy modelu. 

12.2 Se zásahem do designu

Prioritně bych optimalizoval konstrukci Gas-in, protože tuto část shledávám klíčovou 
pro ladění tepelného výkonu výměníku a jiných dalších důležitých parametrů. Výhodou 
vyladění tohoto tvaru je i určitá nezávislost na hlavní části výměníku. Pokud se podaří 
rozdělit hmotnostní tok plynu plynule po celé délce výměníku, tak se účinnost 
výměníku jistě zvýší. Při této optimalizaci lze postupovat několika směry. Navrhuji 
například provést zkoušku prodloužení části Gas-in, tím zvýšit i celkovou délku 
rozváděcích žeber v této části. Žebrům následně vhodně upravit tvar tak, aby vedly tok 
plynu bez tzv. „hluchých míst“, které jsou na obr. 62 zobrazeny modrou barvou. Tvar 
těchto žeber bych si představoval například tak, jako je vidět na obr. 67. Navrhuji také
konstrukční možnost, kde by část Gas-in byla bez přepážek. Je možné, že tyto přepážky 
nemusí mít při vysokých rychlostech znatelný vliv na rozvedení plynu a bylo by vhodné 
toto ověřit.

Veškeré úpravy doporučuji před stavbou výměníku prověřit na CFD simulacích,
a na základě výsledků zvolit nejideálnější řešení Gas-in.

Obr. 67: Návrh na optimalizování přepážek v části Gas-in
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Pokud by bylo potřeba zvýšit tepelný výkon výměníku, je zde možnost opatřit vnitřní 
plech v části Gas-roll výstupky, které budou narušovat proudění. Tyto výstupky vytvoří 
ideální podmínky pro lokální turbulentní proudění v tomto místě, čímž se zvýší možná 
hodnota součinitele přestupu tepla. Výstupní teplota plynu může klesnout a tepelný 
výkon výměníku vzroste. Výstupky jsou různých druhů. Od jednoduchých dimplůVIII až 
po vytvoření výlisků ve tvaru vzorku traktorové pneumatiky. Univerzální typ výstupku, 
který by nejlépe vyhovoval spirálovitému výměníku, zatím není znám. Proto by se opět 
musela vytvořit nová CFD simulace a najít nejvhodnější tvar výstupků.

                                                
VIII Pracovní název ve společnosti Visteon-Autopal. Jedná se o jednoduchý výstupek ve tvaru kulovité 
plochy.
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Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout CAD model EGR výměníku, který bude 
pracovat na principu spirálovitého průmyslového výměníku s výhledem
na prototypovou a sériovou produkci. Následně prověřit funkci tohoto výměníku 
pomocí CFD simulace, a tuto simulaci případně porovnat s reálným měřením na 
prototypu. Všechny body tohoto zadání byly splněny, kromě porovnání CFD simulace a 
reálným měřením, jelikož prototyp zatím nebyl vyroben. 

V průběhu tvorby mé práce bylo díky CFD simulacím zjištěno několik nedostatků, které 
ovlivňovaly funkčnost výměníku Rollcooler. Proto byl designový návrh mého prvního 
výměníku přepracován a mohl tedy vzniknout nový návrh pod názvem Rollcooler EVO 
2, ve kterém již byly aplikovány některé zjištění z CFD simulací. Výměník Rollcooler 
EVO 2 pak vykazoval znatelně lepší výsledky, jako je například snížení kritické 
rychlosti v oblasti výstupu plynu z výměníku o 23%, a to při maximální hmotnostním 
toku 25 g/s. Dále došlo u Rollcooleru EVO 2 k rovnoměrnějšímu rychlostnímu profilu 
uvnitř výměníku. Negativně se projevila u výměníku Rolcooler EVO 2 jediná věc, a to 
nárust rychlosti ve vstupu plynu do první komory části Gas-roll. Jak velký vliv má tato 
skutečnost na celkovou funkčnost výměníku se ukáže až při reálném testování 
prototypu. Nicméně pokud se tato skutečnost projeví negativně, je zde několik 
jednoduchých možností řešení.

I když jsem musel při úpravě výměníku Rollcooler na Rollcooler EVO 2 zmenšit 
teplosměnnou plochu uvnitř plechu části Gas-Roll o 15%, tak se tepelný výkon 
výměníku snížil pouze o necelých 5% na celkových 4859 W. Tento jev přisuzuji
poněkud výhodnějšímu rozložení hmotnostního toku do třech komor uvnitř části Gas-
Roll.

Tlakové ztráty výměníku se také podařilo snížit o znatelných 26% při maximálním 
hmotnostním toku 25 g/s a to dokonce bez velkého vlivu na tepelný výkon výměníku.

Při CFD simulacích bylo dokázáno, že EGR výměník tohoto typu může správně 
fungovat. Navrženému výměníku Rollcooler EVO 2 tedy již nic nebrání v cestě 
k prototypové výrobě a k následujícím výkonovým a životnostním testům. Pokud se i 
v těchto testech osvědčí, může společnost Visteon-Autopal začít přemýšlet a kalkulovat, 
jestli tento druh výměníku zařadí do svého portfolia sériových výrobků a nabídne 
automobilkám po celém světě. Za sebe můžu říci, že pokud se u výměníku podaří 
odstranit několik malých nedokonalostí, a předpoklad o nízkém zanášení sazemi se 
potvrdí, tak má výměník spirálovitého typu v oblasti EGR vysoký potenciál využití do 
budoucnosti.
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Nakonec bych ještě rád dodal, že před a při tvorbě této práce jsem přišel do styku 
s mnoha novými poznatky. Od nutnosti zvládnout několik speciálních programů,
seznámení s různými technologickými operacemi, souvislostí s návrhem materiálu až po 
konstrukční řešení přípravků a nástrojů. Všechny tyto nové poznatky a zkušenosti jsem 
kvitoval s radostí a snažil se je co nejlépe zahrnout do své práce. Jsem přesvědčen, že 
má práce byla dle mých možností odvedena pečlivě a svědomitě.
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Q̇ [J] měrný tepelný výkon

�̇ [Wm-2] měrný tepelný tok

cp [-] měrná tepelná kapacita

d [m] charakteristický rozměr

dT [K] diferenciál tepla

dx [m] diferenciál vzdálenosti

Eo [W/m2] zářivost černého tělesa

Re [-] Reynoldsovo číslo

T [K] teplota

Tin [K] teplota na vstupu

Tout [K] teplota na výstupu

u [m/s] rychlost proudění
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Teplotní profil
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Teplotní profil
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Rychlostní profil

O
br

. I
II:

 R
yc

hl
os

tn
í p

ro
fil

 R
ol

lco
ol

er



P VI

Rychlostní profil
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Proudnice

O
br

. V
: P

ro
ud

ni
ce

 o
ba

rv
en

é 
ry

ch
lo

st
í R

ol
lco

ol
er



P VIII

Proudnice
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Pomocné přípravky

Obr. VII: Pomocné přípravky pro Plech-roll a Shell 1

Obr. VIII: Pomocné přípravky pro Plech-roll a Shell 2

Obr. IX: Lisovací nástroje

Příloha 3 - Pomocné přípravky
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Pomocné přípravky

Obr. X: Přípravek na lisování




