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Abstrakt 

Tekutý kov PbLi17 je uvažován jako jeden z kandidátů pro chladivo množivého blanketu 

fúzního reaktoru DEMO. Důležitým faktorem jeho použití je množení tritia. Nicméně, tento kov 

způsobuje degradaci materiálů průtočného potrubí. Legury z těchto materiálů jsou 

odplavovány řečištěm tekutého kovu PbLi17 společně s korozními produkty. Takto znečištěný 

tekutý kov by se mohl v některých místech ucpávat, což je nežádoucí. Z těchto důvodu je potřeba 

použít zařízení, které by dokázalo znečištěný tekutý kov efektivně čistit. V CV Řež bylo v rámci 

projektu CANUT vyvíjeno zařízení Studená past, které pracuje na principu gravitační separace 

nečistot založené na podchlazení tekutého kovu a jeho výrazné změny hustoty. Zařízení 

obsahuje tři okruhy. Primární je naplněn tekutým kovem PbLi17. Sekundární okruh obsahuje 

primárně směs kapalné vody a páry, která přejímá teplo z primárního okruhu a odpařováním 

vody podél teplosměnné stěny je primární okruh efektivně chlazen. Tato odebraná energie je 

následně odváděna na kondenzační část sekundárního okruhu, kde odpařená pára kondenzuje 

a tím odvádí teplo do okruhu terciálního, tj. z tělesa zařízení. Z hlediska dosažení požadovaných 

provozních stavů je nutné řídit tlakové změny v sekundárním okruhu pomocí inertního 

nekondenzujícího plynu (argonu). Přítomnost tohoto plynu ve vodní páře však výrazně 

ovlivňuje přenos tepla a hmoty, což může mít negativní efekt na celkový odvod tepla z tělesa 

Studené pasti. Předkládaný výzkum analyzuje procesy přenosu tepla a hmoty v zařízení Studená 

past, kde každý proces je diskutován separovaně. Hlavní zaměření výzkumu se soustředí na 

podrobnou analýzu procesu kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu ve směsi 

pro různé okrajové podmínky (celkový tlak, teplota, koncentrace plynu atd.), která je 

přítomností nekondenzujícího plynu negativně ovlivněna nejvíce. Na základě této analýzy byl 

vytvořen a na dostupných datech validován kondenzační model, který predikuje chování směsi 

a sdílení tepla při tomto druhu kondenzace s možnou aplikovatelností modelu na širší spektrum 

aplikací než pouze pro případ Studené pasti. Vytvořený kondenzační model je poté 

implementován do celkového analytického výpočetního modelu chlazení pasti, jehož tvorba 

byla také podstatnou částí výzkumu a dosažené výsledky jsou rovněž analyzovány i diskutovány. 

Klíčová slova 

studená past, tekutý kov, PbLi17, separace nečistot, chlazení, var, odpar, kondenzace, inertní, 

nekondenzující plyn 
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Abstract 

The liquid metal PbLi17 is considered as the possible coolant of the DEMO fusion 

power reactor breeder blanket, where the important factor of its usage is tritium breeding. 

However, the flowing liquid metal dissolves alloying elements of the structural steels and thus 

causes their degradation and corrosion. Contaminated liquid metal could be plugged in some 

places, which is undesirable and a device that can effectively clean it is necessary to use. So 

the Cold trap is developed by CV Rez under the auspices of the CANUT project. It consists of 

three loops and extraction of the corrosion products from liquid metal is provided by gravity 

separation based on significant density changes principle due to subcooling of the liquid metal. 

The primary loop is designed for liquid metal flow purification and it is cooled by evaporation 

section of the secondary loop, which contains primarily a mixture of liquid water and steam. 

The thermal energy is then transferred to the condenser section of the secondary loop, where 

evaporated steam condenses and thus dissipates heat to the tertiary loop, ie. from the Cold trap 

body. In order to achieve the required operating conditions, it is necessary to control the 

pressure changes in the secondary loop by using an inert noncondensable gas (argon). 

However, the presence of this gas in the mixture with water vapour can significantly affect heat 

and mass transfer with a possible negative effect on the overall heat transfer from the Cold trap 

body. The presented research analyses separately the considered processes of heat and mass 

transfer in the Cold trap. The main focus of the research is dedicated to a detailed analysis of 

the vapour condensation process in the presence of the noncondensable gas for various 

boundary conditions (total pressure, temperature, gas concentration, etc.), which is affected by 

the gas presence most negatively. Based on this analysis, the condensation model was created 

and validated by the available data. It can predict the mixture behaviour and heat transfer in 

this type of condensation with the possible applicability to a wider range of applications than 

just for the Cold trap situation. The proposed condensation model is then implemented into the 

overall analytical computational model for heat transfer analysis in the Cold trap. This was 

also a substantial part of the research and the results are also analysed and discussed. 

Keywords 

cold trap, liquid metal, PbLi17, impurities separation, cooling, boiling, evaporation, 

condensation, inert, noncondensable gas 
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1. Úvod 

Předkládaná práce se primárně zabývá problematikou kondenzace par za přítomnosti 

inertního (nekondenzujícího) plynu. Hlavním důvodem je, že se jedná o komplexní a do jisté 

míry neprobádané téma, kde právě motivací byla implementace kondenzace vodní páry za 

přítomnosti inertního nekondenzujícího plynu (argonu) v rámci varno-kondenzačního systému 

chlazení speciálního zařízení na čištění tekutého kovu olovo-lithia (PbLi17) od nečistot a 

korozních produktů. Pro obdržení hlavních informací o probíhajících procesech přenosu tepla 

v čistícím zařízení (dále zvaného) Studená past je v práci vyvinut a popsán analytický výpočetní 

model chlazení pomocí odparu a kondenzace vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

(argonu).  

Výzkumná a vývojová činnost je prováděna v rámci HCLL-TBM (Helium Cooled 

Lithium Lead - Test Blanket Module), jedním ze dvou evropských TBM a zástupcem 

technologie blanketu DEMO (Demonstration Power Plant), který je součástí vývojového 

programu fúzního reaktoru ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) pod 

programem F4E (Fusion For Energy). [1] 

Tekutý kov PbLi17 (také značený jako Pb-17Li), z 83 % tvořen olovem a 17 % lithiem,  

je uvažován jako jedno z možných chladiv pro testovací blankety fúzního reaktoru. Hlavním 

důvodem použití je množení tritia. Známou vlastností tohoto tekutého kovu je agresivní 

separace legujících přísad z materiálů potrubního systému, pokud jím tento tekutý kov proudí. 

Následkem je vznik korozních produktů a možnost ucpání celého systému vzniklými 

nečistotami. Z tohoto důvodu je nezbytné systém před tímto problémem chránit. Ochranu před 

zanášením nečistotami lze dosáhnout efektivním ochlazením PbLi17 na teplotu, kdy je možné 

tyto nečistoty vlivem rozdílných hustot gravitačně odseparovat, což je primární náplní Studené 

pasti.  

Zařízení Studená past obsahuje tři okruhy. Primární okruh je naplněn tekutým kovem 

PbLi17 (obsahujícím nečistoty), kde vstupní teplota tekutého kovu může dosahovat až 400 C. 

Sekundární okruh přejímá teplo z primárního okruhu a obsahuje směs kapalné vody, vodní páry 

a případně i nekondenzujícího plynu. Na stěně dělící primární a sekundární okruh je ze strany 

chladiva uvažován saturovaný bublinkový var, který zintenzivňuje přestup tepla. Tento způsob 
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chlazení využívající přirozenou konvekci je uplatňován v mnoha průmyslových oblastech. 

Limitujícím faktorem je zde kritická hustota tepelného toku, při které dochází k významným 

nestabilitám přestupu tepla. Problematice varu vody se v rámci předkládané disertační práce a 

v návaznosti na Studenou past věnovaly publikace [A.1], [A.2] a [A.3]. Generování vodní páry 

pomocí varu určuje i způsob odvodu tepla ze sekundárního okruhu, tj. využití principu 

kondenzace vodní páry na kondenzátoru, který je implementovanou částí terciálního okruhu 

uvnitř tělesa Studené pasti. Takto je zajištěn celkový odvod tepla z tělesa zařízení Studená past.  

K dodržování požadovaných provozních teplot na teplosměnné stěně primárního okruhu 

je nutné řídit schopnost odvodu tepla na sekundární straně. Jelikož je v primárním okruhu 

očekávána přítomnost vysokých teplot, bude zapotřebí k odvodu tepla do sekundárního okruhu 

udržovat relativně vysoké teploty saturace, tudíž i celkové tlaky. Vzhledem k tomu, že voda je 

téměř nestlačitelné médium, je nutné celkový tlak řídit pomocí generované vodní páry a 

dodatečného inertního (nekondenzujícího) plynu, v tomto případě argonu. V takto vzniklé 

směsi vodní pára a nekondenzující plyn může být ale negativně ovlivněn přenos tepla z vodní 

páry do chladiva v kondenzátoru.  

Na základě provedené analýzy procesů sdílení tepla v navrhovaném varno-

kondenzačním systému chlazení Studené pasti vzešlo zjištění chybějících dostupných dat jak z 

experimentálního měření, tak i z teoretického výzkumu, a to pro určení ovlivnění přestupu tepla 

při kondenzaci vodní páry v závislosti na koncentraci argonu ve směsi. Zejména se tato 

skutečnost týkala očekávaných parametrů v sekundárním okruhu, tzn. především pro vysoké 

celkové tlaky a teploty. Nicméně, toto zjištění se netýkalo pouze konkrétní směsi vodní páry 

s argonem, ale je obecnějšího rázu, jelikož naprostá většina dohledané literatury z veřejně 

dostupných zdrojů se věnovala problematice kondenzace vodní páry za přítomnosti vzduchu, a 

to do relativně nízkých celkových tlaků (cca do 0,5 MPa). Tato skutečnost se stala inicializační 

motivací k podrobnějšímu věnování se problematiky kondenzace par za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu, tj. obecné analýze degradačního faktoru přestupu tepla při kondenzaci 

páry v závislosti na koncentraci nekondenzujícího plynu ve směsi. 

Z těchto důvodů byla vynaložena snaha o vytvoření speciálního výpočetního modelu 

pro řešení kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu se snahou o využití 

možnosti teoretické aplikovatelnosti tohoto kondenzačního modelu pro široké rozmezí 

celkových tlaků, různé nekondenzující plyny ve směsi s (i libovolnou) párou a rozličné 
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geometrie kondenzátoru. Takovýto kondenzační model by bylo poté možné použít pro širší 

spektrum aplikací, než jen jeho přímá aplikace na motivační problematiku odvodu tepla ze 

Studené pasti. Tvorba kondenzačního modelu byla v rámci této disertační práce a s návazností 

na Studenou past zpracována v publikacích [A.4] a [A.5].  

Implementováním vytvořeného kondenzačního modelu do celkového výpočetního 

modelu chlazení Studené pasti, jenž je taktéž předmětem předkládané disertační práce, lze 

predikovat chování odvodu tepla z primárního až do terciálního okruhu. Tato implementace je 

rovněž součástí již avizované publikace [A.5]. 
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2. Problematika kondenzace páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 

Tato kapitola má za úkol shrnout původní motivaci vzniku této práce, tzn. aplikaci varu 

vody a kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního nekondenzujícího plynu (argonu) 

v použitém varno-kondenzačním principu odvodu tepla z tělesa Studené pasti. V kapitole je 

popsán důvod aplikace tohoto chladicího řešení, dále popis samotného zařízení Studená past a 

v neposlední řadě analýza jednotlivých procesů navrhovaného odvodu tepla (tepelného 

výkonu) z tělesa pasti. Kde z této analýzy vyplývá i potřeba majoritní pozornosti právě 

problematice kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu. 

2.1. Motivace 

Jelikož je problematika možného zanášení tekutých kovů nečistotami a korozními 

produkty ve smyčkách blanketů fúzních reaktorů aktuální téma, je kladen nárok na řešení její 

eliminace nebo alespoň minimalizace. Slibným kandidátem pro čištění tekutého kovu je použití 

zařízení, které se obecně označuje jako studená past. 

Princip čištění tekutého kovu studenou pastí spočívá v jeho ochlazení na teplotu, která 

je blízká teplotě tání tekutého kovu, a tím se výrazně snižuje rozpustnost nečistot v tavenině. 

Vyloučení nečistot a korozních produktů se vyskytuje v oblastech, kde dochází k jejich 

ochlazení, a to je především na chlazených površích konstrukčních materiálů pasti nebo přímo 

v tavenině. Dosavadní studie studených pastí fungují převážně na principu zachycení 

vyloučených nečistot na drátěné síti, kde se tyto nečistoty usazují. Naprostá většina těchto studií 

se týká čištění tekutého sodíku, který je nejběžnějším chladivem pro rychlé jaderné reaktory. 

Drátěná síť však omezuje čistící kapacitu studené pasti, zvyšuje tlakovou ztrátu a hrozí úplné 

zanesení pasti, které by vedlo k odstávkám zařízení. Chlazení těchto studených pastí je 

realizováno plynem, především vzduchem. [2], [3] 

Výzkum studených pastí v aplikaci na předkládaný problém čištění tekutého kovu ve 

smyčkách blanketů fúzních reaktorů zaznamenal v posledních letech určitou progresi a je 

předmětem mnoha vědeckých prací, např. [4], [5]. 
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V ČR se záležitostí čištění tekutého kovu (PbLi17) pro potřeby smyček blanketů fúzních 

reaktorů (pomocí studené pasti) aktuálně zabývá výzkum prováděný v CV Řež, kde lze ochranu 

před zanášením nečistotami dosáhnout efektivním ochlazením tekutého kovu na teplotu, kdy je 

možné tyto nečistoty z tekutého kovu vyloučit a gravitačně separovat vlivem rozdílných hustot, 

a to především na hladině taveniny. K dosažení požadovaných teplot, kdy bude k záchytu 

nečistot docházet, je nutné studenou past účinně chladit a z těchto důvodů je pro vyvíjenou 

Studenou past navrženo inovativní chlazení varno-kondenzačním systémem. Navrhovaný 

varno-kondenzační systém chlazení (spolu s jeho zde uvedeným rozborem) a regulace Studené 

pasti původně vychází z patentového spisu a užitného vzoru, viz [2] a [6], doplněné interními 

dokumenty CV Řež [3], [7], [8] a elektronickou korespondencí s CV Řež [9]. Tento systém byl 

vyvinut na základě projektové žádosti řešení odvodu tepla ze Studené pasti, kde se původní 

navrhovaný systém chlazení pomocí nucené konvekce vzduchu podél žebrování vnějšího pláště 

primárního okruhu (obsahujícího PbLi17) jevil jako méně vhodný. Především je to z důvodu 

relativně nízkého součinitele přestupu tepla při konvekci vzduchu, což pro odvedení 

požadovaného tepla vede k potřebě rozměrných teplosměnných ploch a velkého teplotního 

gradientu. Chladicí vzduch by tak vždy přicházel do styku s teplosměnnou plochou při výrazně 

nižší teplotě než je teplota tuhnutí taveniny, a jelikož má tekutý kov PbLi17 značně proměnnou 

hustotu  v závislosti na teplotě, tak by mohlo docházet k nehomogenitám. Obecně pro studenou 

past chlazenou pomocí konvekce vzduchu je vždy očekávána oblast, kde může k 

zamrzání/tuhnutí tekutého kovu docházet.  

Namísto toho navrhovaný varno-kondenzační systém chlazení Studené pasti by měl tyto 

nedostatky eliminovat. Výhodou je především rovnoměrnější teplotní pole teplosměnné plochy 

v chladicím okruhu za vysoké intenzity odvodu tepla. Chlazení je realizováno přidáním dvou 

dalších uzavřených okruhů. Primární okruh tedy obsahuje tekutý kov PbLi17, sekundární okruh 

tvoří komora obepínající okruh primární a dochází v něm k odparu (varu) chladicí kapaliny a 

k její následné kondenzaci na kondenzátoru, který je součástí terciálního okruhu určeného 

k odvodu tepla mimo těleso pasti. 

 Nicméně toto řešení odvodu tepla s sebou nese i některá nutná opatření k dodržování 

požadovaných provozních parametrů. Jedná se především o řešení nastavení a regulace 

potřebných celkových tlaků v chladicím systému (sekundárním okruhu) k udržení konstantní 

teploty vařící se vody, což je realizováno pomocí vygenerované vodní páry a pomocného 
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okruhu s inertním (nekondenzujícím) plynem (argonem). V takto vzniklé směsi vodní pára a 

nekondenzující plyn mohou být ale negativně ovlivněny podmínky pro přenos tepla ze směsi 

do chladiva v kondenzátoru.  

Jak již bylo v úvodu zmíněno, inicializační motivací ke vzniku této disertační práce byla 

především absence experimentálních a teoretických dat k predikci degradačního faktoru 

přestupu tepla při kondenzaci vodní páry v závislosti na koncentraci argonu ve směsi, a to pro 

očekávané podmínky v navrhovaném varno-kondenzačním systému chlazení primárního 

okruhu Studené pasti. Z analýzy problematiky vyplynulo, že tato absence dat (především pro 

vyšší celkové tlaky a teploty) se netýká pouze příkladu vodní páry s argonem, ale i dalších 

směsí par a nekondenzujících plynů. 

2.2. Zařízení Studená past chlazená varno-kondenzačním 

systémem 

Popis zařízení Studená past vychází zejména z údajů uvedených v referencích [2], [3], 

[6] a [7]. Toto zařízení, viz zobrazení v řezu na Obrázku 2.1, je vyvíjeno v rámci projektu 

CANUT (Centre for Advanced Nuclear Technologies) v CV Řež ve spolupráci s dalšími 

institucemi, včetně FS ČVUT v Praze. 

Zařízení má 323 mm na výšku a 282 mm v průměru. Hlavní pracovní náplní je separace 

korozních produktů a nečistot z tekutého kovu PbLi17. Separace v zařízení je založena na 

principu ochlazení kovu na nižší teplotu, čímž se sníží rozpustnost nečistot v tavenině a zvýší 

se hustota PbLi17, a to se tak stane těžší než nečistoty. Při průtoku ochlazeného kovu skrz 

labyrintové přepážky se budou tyto nečistoty zachytávat v horní části labyrintového separátoru, 

nebo na ochlazovaných stěnách. Tekutý kov je tímto procesem zbavován nečistot. Toto zařízení 

bude instalováno v pomocné smyčce experimentu CV Řež – Meliloo a s jeho pomocí by mělo 

být dosaženo ochrany potrubního systému smyčky proti ucpání. Podobný proces čištění je 

předpokládán i pro množivé smyčky blanket modulu pro fúzní reaktor DEMO. 

Vstupní teplota kovu PbLi17 může, v závislosti na provozním stavu, dosáhnout až 

hodnoty 400 C. Ve Studené pasti by měl být tekutý kov chlazen na teploty přibližně kolem 
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250 °C, a to v závislosti na provozních požadavcích. Při chlazení je současně nutné dodržet 

teplotu nad bodem tuhnutí kovu, jejíž hodnota je ≈ 235 °C, viz [10]. V analyzovaném konceptu 

je navrhované řešení odvodu tepla z tělesa Studené pasti uskutečněno pomocí varno-

kondenzačního systému chlazení, tzn. odparem (varem) vody a následnou kondenzací vodní 

páry. 

 

Obrázek 2.1 PbLi17 Studená past s varno-kondenzačním chladicím systémem. 

Celé zařízení Studená past lze rozdělit na tři elementární okruhy, viz Obrázek 2.1 a 

Obrázek 2.2. Primární okruh (zkratka I.O.) obsahuje ochlazovaný tekutý kov PbLi17, který je 
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v tělese Studené pasti gravitačně čištěn od nečistot pomocí labyrintových přepážek. Pro 

tlakovou regulaci zde bude nad hladinou tekutého kovu přítomen inertní plyn argon, viz 

pomocné okruhy. Sekundární okruh (zkratka II.O.) je koncipován jako prstencová nádoba 

obklopující část primárního okruhu a funguje jako varno-kondenzační systém chlazení I.O. 

Jako konstrukční materiál II.O. je uvažována žárupevná ocel. Výběr finálního materiálu je 

předmětem pevnostních výpočtů prováděných ve Škoda JS a.s. Aby bylo zajištěno rovnoměrné 

chlazení vnější stěny primárního okruhu uvnitř Studené pasti, dosahuje hladina vody v II.O. 

mírně vyšší hodnoty, než je hladina kovu v I.O.  Generovaná vodní pára ve výparné (varné) 

části II.O. stoupá do prostoru nad hladinou a kondenzací na stěnách kondenzátoru (části 

terciálního okruhu, zkráceně III.O.) předává svou tepelnou energii a následně skapává zpět na 

hladinu vody. Pro regulaci saturačních podmínek vody v II.O. je spolu s vodní párou použit 

krycí inertní (nekondenzující) plyn argon, který bude dodáván z pomocných okruhů krycího 

plynu. V celém prostoru II.O. je předpokládán výskyt přirozené cirkulace. Kondenzátor, 

reprezentující III.O. v tělese Studené pasti, odvádí tepelný výkon pomocí nuceně proudící 

napájecí vody uvnitř kondenzační trubky.  

 

Obrázek 2.2 Schématické zapojení okruhů Studené pasti 

I.O. 

III.O. 

II.O. 

Pomocné okruhy 

krycího plynu 
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2.2.1. Požadované parametry v I.O.  

Požadované parametry pro tekutý kov PbLi17 v I.O. Studené pasti vychází z definic dle 

[3], [9] a požadavků na přenos tepla z I.O. do III.O. při ustálených podmínkách. Pro I.O. je 

definováno, že průtok tekutého kovu PbLi17 okruhem je ustálen na požadovanou hodnotu a je 

chlazen pomocí II.O. na požadovanou teplotu, která musí být vyšší, než je jeho teplota tuhnutí. 

Požadované hodnoty průtoku a teplot tekutého kovu na vstupu/výstupu I.O. jsou uvedeny v 

Tabulce 2.1. 

 Stav 1 Stav 2 

Teplota PbLi17 vstup/výstup [C] 300/250 300/250 

Průtok PbLi17 [kg.s-1] 1,0 0,5 

Tabulka 2.1 Požadované provozní parametry pro primární okruh Studené pasti. 

2.3. Analýza procesů sdílení tepla ve varno-

kondenzačním systému chlazení Studené pasti 

Pro analýzu procesů sdílení tepla v navrhovaném varno-kondenzačním systému 

chlazení Studené pasti je vhodné celé zařízení rozvrhnout na dva hlavní dílčí úseky, na kterých 

se budou jednotlivé problémy řešit. Pro každý tento úsek je, z veřejně dostupných zdrojů, 

vytvořena rešerše metodik řešení a jejich možnosti aplikace.  

Prvním dílčím úsekem je sdílení tepla, respektive předání tepelného výkonu, z I.O. do 

vypařovací (varné) části II.O. K tomu je určena teplosměnná stěna ve tvaru válcového 

mezikruží (trubky), která oba okruhy fyzicky odděluje. Na jedné straně bude tekutý kov PbLi17 

chlazen na požadovanou průměrnou teplotu a na druhé straně bude převzaté teplo odváděno 

formou dvoufázového proudění (bublinkového varu), kde je většina získaného tepla 

akumulována do formy vodní páry. Zbytek naakumulovaného neodpařeného tepla ve vodě je 

dochlazován kondenzátem, navráceným z kondenzační části II.O. Rozdíl hustot spolu s 

procesem bublinkového varu způsobuje přirozenou cirkulaci vody (nebo směsi vody a vodní 

páry) ve vypařovací (varné) části II.O. 
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Druhým dílčím úsekem je sdílení tepla (tepelného výkonu) z kondenzační části II.O. do 

okruhu terciálního, tzn. odvod tepla mimo těleso pasti. Tepelná energie, transformovaná 

z vypařovací (varné) části II.O., je ve formě vodní páry vedena do oblasti kondenzátoru, kde 

dochází k její kondenzaci. Kondenzátor je součástí III. okruhu a tímto procesem je tedy tepelný 

výkon odváděn z tělesa pasti do pomocného externího chlazení. Důležitým poznatkem je, že 

pro najíždění i udržení některých provozních stavů bude v kondenzační části II.O. přítomen 

inertní nekondenzující plyn (argon) pospolu s vodní párou. Argonem nebo směsí argonu a 

vodní páry bude řízen celkový tlak, který je nezbytný k udržení saturačních podmínek kapalné 

vody ve vypařovací (varné) části II.O. 

2.3.1. Sdílení tepla – primární okruh / sekundární okruh  

V této části je uvedena analýza dostupných informací a zdrojů pro první dílčí úsek tj. 

sdílení tepla mezi I. a II. okruhem, kde hlavním principem je chlazení tekutého kovu proudícího 

v I.O. pomocí vody a generované vodní páry ve vypařovací (varné) části II.O. Jelikož se v I.O. 

bude pohybovat tekutý kov o vysokých teplotách (rozmezí 250 C až 400 C), dá se 

předpokládat, že bude pro odvedení tepelného výkonu do II.O. potřeba vysoké teploty vody 

(saturace), při níž bude pára generována, tzn. potřeba vysokých celkových tlaků k 

jejímu udržení. 

Situaci, kde je I. okruhu odebíráno teplo pomocí vypařovací (varné) části II. okruhu, 

představuje Obrázek 2.3. Pro potřeby navrhovaného celkového výpočetního modelu Studené 

pasti, podrobněji viz kapitola 4, bylo nutné skutečnou geometrii zjednodušit a zavést i 

doplňující zjednodušující předpoklady. Obrázek tedy obsahuje i detail s uvažovanými 

zjednodušeními celé situace sdílení tepla mezi I. a II. okruhem. 
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Obrázek 2.3 Schematické znázornění výměníku tepla I.O./II.O. Studené pasti. 

 První zjednodušení je navrhováno pro část reprezentující ochlazovaný tekutý kov v I.O. 

Ta je upravena pouze na jeden svislý průtočný kanál prstencové geometrie s vnitřním průměrem 

𝐷𝑖𝑛 𝐼.𝑂. = 159 mm a vnějším průměrem 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂. = 188 mm. S tímto se pojí i doplňující zavedené 

předpoklady, které uvažují, že tekutý kov PbLi17 bude nuceně proudit kanálem pouze v jednom 

směru (svisle dolů) a dále se zanedbává sdílení tepla s ostatními labyrintovými přepážkami I.O. 

Teplo je tedy předáváno pouze skrze teplosměnnou stěnu trubkové geometrie o vnitřním 

průměru 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂. a vnějším průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂. = 210 mm, která oba okruhy fyzicky odděluje. 

Délka, respektive výška, teplosměnné stěny je 𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.  = 200 mm.  

 Co se týče vypařovací (varné) části II. okruhu, je zde předpokládán vznik přirozené 

cirkulace ohřívané vody s generovanou vodní párou podél vnitřní stěny II.O. (tj. příslušící 

průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂.) a ochlazované neodpařené vody navráceným kondenzátem z kondenzační 

části II.O. podél vnější stěny II.O. o průměru 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐼.𝑂. = 270 mm. Druhé zásadní zjednodušení 

geometrie se tedy pojí s účelem výpočtu přirozené cirkulace, kde je vypařovací část II.O. (pod 

hladinou vody) upravena na otápěnou vzestupnou a neotápěnou sestupnou větev, které jsou 
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odděleny tzv. pomocnou (imaginární) technologickou příčkou o průměru 𝐷𝑡𝑒𝑐ℎ.𝑝říč𝑘𝑦  = 240 

mm. Díky tomuto řešení lze jednodušeji určit hmotnostní průtok cirkulující vody, nebo směsi 

vody a vodní páry kolem teplosměnné stěny ve vypařovací části II.O., blíže specifikováno 

v kapitole 4.2.2. Dle různých provozních režimů může být voda na vstupu do vypařovací sekce 

II.O. (resp. vzestupné větve) na mezi saturace, nebo i mírně podchlazená. V prvním případě 

bude docházet k okamžitému saturovanému varu vody. V případě druhém bude nejprve 

docházet k jejímu ohřevu na mez saturace, nebo v některých případech může docházet k tzv. 

podchlazenému varu vody a až následně bude docházet k saturovanému varu vody. 

Pro volbu vhodné metody řešení sdílení tepla mezi I. a II. okruhem (i mezi II. a III. 

okruhem) bylo analyzováno několik dostupných literatur, které se problematice sdílení tepla 

věnují. Jsou to např. zdroje [11], [12], [13], [14], [15] a [16]. Tudíž s přihlédnutím k výše 

zmíněným předpokládaným a zavedeným zjednodušujícím faktům byla pro řešení této části 

určena teorie časově stálého prostupu tepla válcovou stěnou s úvahou protiproudého výměníku 

tepla. V aplikaci na řešenou problematiku sdílení tepla mezi I. a II. okruhem je průběh teplot 

pro tento navrhovaný výměník tepla uveden na Obrázku 2.4. V následujících podkapitolách 

jsou uvedeny analýzy hlavních (neznámých) procesů sdílení tepla mezi I. a II.O., tzn. přestup 

tepla při proudění tekutých kovů a přestup tepla při konvekci a varu vody. 

 

Obrázek 2.4 Schéma průběhů teplot jednotlivých médií pro primární a sekundární okruh 

Studené pasti, vytvořeno dle [16]. 

2.3.1.1. Přestup tepla při proudění tekutých kovů 

Jak již bylo zmíněno, na straně tekutého kovu PbLi17 se předpokládá výskyt nucené 

konvekce, a to s postupnou degradací průměrné teploty tekutého kovu podél kanálu za 
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konstantního průtoku. Obecné informace o přestupu tepla při proudění (konvekci) tekutých 

kovů lze dohledat v literatuře [13] a [17]. Jedná se především o kriteriální rovnice určené pro 

nucené i volné proudění tekutých kovů v trubce, nebo pro obtékání desky. Co se týče 

podrobnějšího popisu problematiky přestupu tepla při proudění tekutých kovů, tak byly 

dohledány následující reference [18], [19] a [20]. V nich lze vyhledat tvary kriteriálních rovnic, 

jež lze použít na širší spektrum průtočných geometrií a aplikací. Zdroje např. uvádí i kriteriální 

rovnice, které jsou přímo aplikovatelné na uvažovaný průtočný kanál I.O., jelikož jsou 

vytvořeny pro geometrii prstence s přestupem tepla pouze skrze jeho vnější stěnu. 

2.3.1.2. Přestup tepla při konvekci a varu vody 

Na druhé straně teplosměnné stěny mezi I. a II.O. je transportované teplo skrze tuto 

stěnu předáno vodě a za konstantního tlaku bude docházet k odparu (varu) vody. Jak již bylo 

zmíněno, voda může být na vstupu do výparné (varné) sekce i lehce podchlazená oproti mezi 

saturace, a než dojde k dosažení hodnot saturace pro celý hlavní proud chladiva, tak můžou 

nastat dva případy. V nich hraje hlavní roli teplota stěny. Ta určuje, jestli se bude jednat o 

jednofázovou konvekci a ohřev vody na mez saturace, nebo o tzv. podchlazený var, což je druh 

varu, který se vyskytuje pouze v blízkosti stěny, ale vlivem podchlazení hlavního proudu 

chladiva v něm parní bublinky kondenzují. Tato skutečnost zintenzivňuje podmínky pro přenos 

tepla oproti prvnímu případu.  

Co se týče případu konvekce a ohřevu vody na mez saturace, tak tuto oblast lze řešit 

zejména pomocí hodnoty Reynoldsova kritéria, kde vztahy k určení podmínek přestupu tepla 

pro laminární, přechodné, turbulentní proudění a různé průtočné geometrie jsou podrobně 

uvedeny např. ve zdrojích [11], [12], [13] a [17]. 

Problematice varu (nejen vody), respektive obecně dvoufázovému proudění, se 

dle analyzované dostupné literatury věnuje mnoho zdrojů a je velmi podrobně rozebrána a 

popsána. Režimy dvoufázového proudění, vliv dvoufázového proudění na přestup tepla, tlakové 

ztráty a metody řešení lze např. čerpat z literatur [13], [16], [21], [22], [23] a [24].  
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Obrázek 2.5 Křivka objemového varu vody při celkovém tlaku 1 atm, vytvořeno a přeloženo z 

[21], [22]. 

Zobrazení režimů přestupu tepla při dvoufázovém proudění v obecném objemu (tzv. 

objemového varu), v závislosti na rozdílu teploty stěny od teploty saturace 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 [K] a 

hustoty tepelného toku 𝑞´´ [W.m-2], je uvedeno pro křivku varu vody při celkovém tlaku 1 atm, 

viz Obrázek 2.5. Kde oblast mezi body AB reprezentuje jednofázovou přirozenou konvekci. 

V blízkosti bodu B se v jednofázovém proudění může objevit formování parních bublinek na  

ohřívané stěně vlivem její přehřátí oproti chladivu v objemu, které ještě nedosáhlo dolní meze 

saturace. Jedná se o podchlazený var (ONB = onset of nucleate boiling). V oblasti BC se 

vyskytuje plně rozvinutý bublinkový var. Nicméně bodem C je oblast stabilního bublinkového 

varu ohraničena, jelikož nad tímto bodem se míra nukleace stává již tak značná, že to může vést 

k tvorbě kontinuálního parního filmu (blánový var). V bodě C je dosáhnuto tzv. kritického 

tepelného toku (CHF = critical heat flux), neboli dochází ke krizi varu I. druhu (DNB = 

departure from nucleate boiling). Blánový var se může vyskytnout i pro nižší hustoty tepelného 

toku, a to pokud je teplota přehřátí stěny dostatečně vysoká, viz oblast CDC‘. Nicméně pro 

oblast CD (tedy nižší přehřátí stěny) je formování blánového varu nestabilní a jedná se o tzv. 

přechodovou oblast varu. Mezi body DE se oproti tomu nachází oblast stabilního blánového 

varu, který pokrývá celou ohřívanou stěnu. [21], [22] 
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Obrázek 2.6 Režimy přestupu tepla při dvoufázovém proudění ve vertikálním kanálu, 

přeloženo z [22]. 

Pro případ vertikálního otápěného kanálu je uveden Obrázek 2.6, v němž jsou zobrazeny 

režimy proudění a přestupu tepla, pokud do kanálu inicializačně vstupuje podchlazené chladicí 

médium, kterému je postupně dodáváno teplo a dochází tak podél délky kanálu ke vzniku, 

postupně i různým režimům, dvoufázového proudění. Popis situace je převzat ze zdroje [22]. 

Obrázek obsahuje i průběhy teplot stěny a chladiva podél délky kanálu. V kanálu nejprve 

dochází k ohřevu chladiva na mez saturace, což spadá pod region jednofázového proudění 

s konvektivním přestupem tepla do chladiva. Dojde-li na stěně k situaci, že její teplota 

překračuje teplotu saturace chladiva, může lokálně začít docházet k formování parních bublinek 

na stěně s jejich následným odtržením a kondenzací ve volném proudu, tzn. vznik 

podchlazeného bublinkového varu. V oblasti, kde volný proud chladiva dosáhne dolní meze 
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saturace, dochází k saturovanému bublinkovému varu, který může být doprovázen slučováním 

parních bublin do tzv. zátkového až prstencového proudění. Dále podél kanálu vzniká 

prstencové proudění s přestupem tepla skrze film, kapkové proudění s nedostatkem tekutiny, 

až po čistě jednofázové proudění parní fáze, kde tyto režimy jsou již nevhodné pro navrhovaný 

vypařovací (varný) systém odvodu tepla z I.O.  

Hlavním závěrem z této analýzy je, že pro navrhovaný případ chlazení I.O. pomocí varu 

vody by se měl chladicí systém, v co možná největší míře, pohybovat v oblasti stabilního 

saturovaného bublinkového varu a nedosahovat hodnot kritického tepelného toku, jelikož by 

docházelo k nestabilitám odvodu tepla. 

2.3.1.2.1 Přirozená cirkulace při vzniku dvoufázového proudění 

Dalším tématem, které bylo nutné analyzovat, je předpokládaný vznik přirozené 

cirkulace vody ve vypařovací (varné) části II.O. vlivem rozdílu hustot spolu s procesem 

bublinkového varu podél teplosměnné stěny mezi I. a II. okruhem. Z dostupné literatury se 

nepodařilo nalézt exaktní řešení vypařovací sekce jako pro situaci výparné (varné) části II.O. 

Studené pasti. Nicméně, například zdroj [16] a na něj odkazovaná práce [25] popisují tzv. 

analýzu dvoufázového proudění v oběhových okruzích pomocí metody tlakových 

charakteristik. Tato metoda se např. používá v oběhových okruzích parních kotlů s přirozeným 

oběhem, v bezpečnostních úvahách tlakovodních jaderných reaktorů při výpadku hlavních 

cirkulačních čerpadel atd. Další práce, která řešila přirozenou cirkulaci za vzniku dvoufázového 

proudění a přibližující se situaci výparné (varné) části II.O. byla od zdroje [26]. Kde byla 

problematika přirozené cirkulace řešena pro podmínky uvažovaného pasivního chlazení 

reaktoru SBWR pomocí tzv. trubkové vodní stěny (water wall concept). Tento koncept funguje 

na principu přirozené cirkulace, kdy je chladná voda dodávána z doplňovacího bazénu, který 

se nachází nad budovou kontejnmentu. Tato voda je následně ohřívána ve spodní sekci trubkové 

vodní stěny pomocí konvektivního přestupu tepla od horkého potlačovacího bazénu, poté ještě 

absorbuje teplo dodané kondenzací vodní páry přítomné v oblasti mokré (vlhké) komory a 

postupně tak ve vodě vzniká dvoufázové proudění. Ačkoliv je kondenzace vodní páry 

afektována přítomností vzduchu a vodíku, je velikost součinitele přestupu tepla při tomto jevu 

i tak řídícím mechanismem odvodu tepla. Pro řešení odvodu tepla pomocí vodní stěny byl 

v odkazovaném zdroji vytvořen termohydraulický model, který využívá podobného principu 

jako metoda tlakových charakteristik. Všechny výše zmíněné zdroje posloužily, s určitou 
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transformací a užitím některých zjednodušujících úvah, následně k tvorbě modelu přirozené 

cirkulace pro oblast výparné (varné) sekce II.O. 

2.3.1.2.2 Vliv nekondenzujícího plynu na proces odpařování 

Vliv nekondenzujícího plynu na proces odpařování páry z kapaliny úzce souvisí 

s analýzou tzv. nerovnovážného stavu uzavřeného systému (II.O. Studené pasti). Z těchto 

důvodů je analýza této problematiky spojena s kapitolou 4.2.1.2. 

2.3.2. Sdílení tepla – sekundární okruh / terciální okruh  

Navrhované řešení výměny tepla mezi II. a III. okruhem předpokládá použití 

trubkového kondenzátoru, viz [2]. Implementované řešení kondenzátoru, dle [9], uvažuje 

použití horizontální hladké trubky, jejíž tvar je upraven do kruhové podoby, aby bylo možné ji 

umístit do horní oblasti prstencové geometrie II.O., viz  Obrázek 2.7. V obrázku jsou uvedeny 

základní rozměry kondenzátoru a situace jeho uložení v tělese Studené pasti. 

 

Obrázek 2.7 Geometrie kondenzátoru v sekundárním okruhu Studené pasti. 

Pro kondenzační trubku je jako konstrukční materiál uvažována žárupevná ocel. Druh 

oceli je závislý na finálním materiálu celého II.O., podle pevnostních výpočtů prováděných ve 

Škoda JS a.s. Je to z důvodu konstrukčních úprav uchycení kondenzační trubky k vnější stěně 

II.O. Kondenzační trubka má mít vnější průměr 16 mm s tloušťkou 2,6 mm. Celková délka 
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činné kondenzační části je uvažována na 780 mm. Pro účely skapávání vzniklého kondenzátu 

zpět na hladinu s minimalizací vlivu na ohřívaný proud vody pod hladinou je kondenzační 

trubku navrhováno umístit blíže k vnější stěně II.O., tzn. průměr kruhové osy průtočného 

průřezu má hodnotu 248 mm. Toto řešení by mělo být i nápomocno k vytvoření přirozeného 

proudění pod hladinou vody, jelikož ochlazená voda s vyšší hodnotou hustoty by měla klesat 

podél vnější stěny II.O. dolů ke dnu, kdežto ohřívaná voda a generovaná vodní pára o nižší 

hustotě zase stoupat podél vnitřního průměru II.O zpět k hladině. Uvnitř kondenzační trubky a 

v celém III.O. bude proudit napájecí chladicí voda s limitujícím faktorem pro maximální 

rychlost proudění na 1,4 m.s-1. Pro potřeby odvodu vyššího tepelného výkonu a k zamezení 

varu vody v kondenzátoru lze tlakovat III.O. až na 6,5 baru, což odpovídá přibližně teplotě varu 

vody při 162 C. 

Pro řešení sdílení tepla mezi II. a III. okruhem byla (z dostupné literatury uvedené již v 

kapitole 2.3.1) určena teorie časově stálého prostupu tepla válcovou stěnou při kondenzaci 

vodní páry, kde na Obrázku 2.8 je uvedeno schématické znázornění průběhů teplot v aplikaci 

na řešený problém kondenzační části II.O. V následujících podkapitolách jsou uvedeny analýzy 

hlavních (neznámých) procesů sdílení tepla mezi II. a III.O., tzn. přestup tepla při konvekci 

napájecí vody v kondenzátoru a samotná kondenzace páry. 

 

Obrázek 2.8 Schéma průběhů teplot jednotlivých médií pro sekundární a terciální okruh 

Studené pasti, vytvořeno dle [16]. 

2.3.2.1. Přestup tepla při konvekci napájecí vody v kondenzátoru 

Pro chlazení kondenzátoru je použita nucená konvekce chladicí napájecí vody, která 

odebírá teplo z kondenzační části II.O. Kondenzátor (respektive i celý III.O.) bude muset 
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reagovat na různé operační stavy Studené pasti, to znamená, že mohou nastat různé režimy 

proudění chladicí napájecí vody k zaručení odvodu požadovaného tepelného výkonu z tělesa 

pasti. Problematika nucené konvekce pro různé režimy proudění (laminární, přechodné, 

turbulentní) a různé průtočné geometrie může být, stejně jako jednofázová konvektivní část 

ohřívaného výparného (varného) kanálu II.O., řešena dle zdrojů [11], [12], [13] a [17]. 

Navrhovaná průtočná geometrie kondenzátoru je ve zdrojích hojně zastoupena a pro řešení lze 

dohledat velké množství korelací, které závisí zejména na hodnotě Reynoldsova kritéria. 

Při průtoku napájecí vody kondenzátorem vznikají tlakové ztráty třením a místními 

odpory, které je potřebné také analyzovat, a to z hlediska kontroly vlivu poklesu tlaku, aby 

nedošlo k dosažení dolní meze saturace, tedy výskytu nežádoucího varu na stěnách nebo i v 

hlavním proudu chladiva. To by mohlo vést k nestabilitám, na které okruh není dimenzován. 

Řešení tlakových ztrát pro různé druhy geometrie, proudění atd. velmi podrobně popisuje zdroj 

[27], na který se odkazuje naprostá většina referencí zabývajících se tlakovými ztrátami. 

2.3.2.2. Kondenzace páry 

Pro analýzu kondenzace par je vhodné danou problematiku rozdělit na dvě sekce; 

kondenzaci čistých par (bez příměsí) a kondenzaci par za přítomnosti nekondenzujícího plynu.   

Co se týče první sekce, tedy oblasti kondenzace čistých par, tak té se v dostupné 

literatuře historicky věnuje mnoho zdrojů a je podrobně popsána. Mezi velmi často referované  

a podrobné zdroje patří například [11], [22] a [23], z kterých vychází i následný obecný rozbor. 

Kondenzace páry se vyskytuje, pokud je pára ochlazena pod její teplotu saturace. 

Dochází-li k tomuto ději v objemu, vzniká homogenní kondenzace za tvorby mlhy nebo 

kapiček. Ke kondenzaci také může docházet, pokud pára přichází do kontaktu s chladným 

povrchem. V tomto případě se jedná o heterogenní kondenzaci, což je i očekávaný případ 

kondenzace v kondenzační části II.O. Do této kategorie spadají dva druhy povrchové 

kondenzace, a to filmová nebo kapičková. Kde kapičková kondenzace páry se nejčastěji 

vyskytuje na nesmáčivých površích a naopak filmová kondenzace na površích, které jsou 

snadno smáčivé. Na Obrázku 2.9 jsou uvedeny oba dva druhy této heterogenní kondenzace pro 

geometrii vertikální desky. 
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Obrázek 2.9 Kapičková a filmová kondenzace na vertikálním povrchu, vytvořeno a přeloženo 

dle [11]. 

Povrchové kondenzátory jsou v zásadě designované pro operace s výskytem filmové 

kondenzace, což je i případ kondenzátoru Studené pasti. S valnou většinou se teoretické řešení 

filmové kondenzace odkazuje na použití tzv. Nusseltovy metody kondenzace pro stékající 

kondenzát, viz [28], a to pro určení podmínek přenosu tepla, respektive součinitele přestupu 

tepla. Tato metoda může být rozšířena na různé geometrie kondenzátoru a režimy proudění 

zahrnující i důležité jevy, jako je vznik vlnění na povrchu kondenzátu.  

Ovšem tvoří-li pára směs s dalším plynem (v tomto případě nekondenzujícím), 

podmínky pro její kondenzaci se mohou zásadně měnit a závisí na mnoha parametrech. Toto 

téma je velmi komplexní a pro očekávané vyšší operační parametry v II.O. Studené pasti jsou 

v dostupné literatuře informace o chování kondenzace (vodní) páry s nekondenzujícím plynem 

(argonem) ve směsi omezené. Z těchto důvodů je analýze této problematiky věnována celá 

následující kapitola. 

2.4. Analýza kondenzace páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 

Jak již bylo zmíněno, nad hladinou vody, tj. nad vypařovací (varnou) částí II.O. Studené 

pasti, se nemusí nacházet pouze čistá vodní pára, ale pro některé přechodné i quasistacionární 

provozní režimy bude k udržení požadovaných celkových tlaků a teplot spolu s vodní párou 

přítomen inertní nekondenzující plyn (argon). Z výsledků vypařovací části II.O., viz kapitola 6,  

je pro požadovaný odvod tepla z I.O. patrná nutnost použití vysokých saturačních teplot vody, 
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a tím i potřebných celkových tlaků k jejich udržení. Oproti úvaze výskytu pouze čisté vodní 

páry nad hladinou kapaliny přidání nekondenzujícího plynu do směsi znamená i ovlivnění 

chování kondenzace vodní páry a změny požadovaného tlaku/teploty se promítají na změně 

podílu obou médií, a tedy i na vlastnostech směsi s kondenzací samotnou.  

Tato kapitola je tedy věnována obecné analýze problematiky kondenzace par za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu v jejich směsi. Cílem bylo analyzovat, shrnout a spojit 

použitelné informace vztahující se k navrhovaným operačním parametrům v II.O. Studené pasti 

a k vývoji kondenzačního modelu na pracovišti dizertanta (Ústavu energetiky, ČVUT v Praze), 

viz publikace [A.4] a [A.5]. Název kondenzačního modelu je pro potřeby této disertační práce 

zvolen v anglickém znění jako: CTU (Czech Technical University in Prague) kondenzační 

model. 

Dle zdroje [23] je uvedeno, že pokud je směs páry a plynu chlazena pod tzv. rosný bod, 

tak dochází ke kondenzaci páry. Obdobně jako pro situaci kondenzace čisté páry, dochází-li 

k tomuto ději v objemu, tak vzniká homogenní kondenzace za tvorby mlhy nebo kapiček. Je-li 

směs vystavena chladnému povrchu, dochází k heterogenní kondenzaci; kapičkové nebo 

filmové. 

Na povrchu ochlazované stěny II.O. (vnější stěny kondenzátoru) se předpokládá tvorba 

filmového kondenzátu. Pro zjednodušení se bude uvažovat, že tloušťka kondenzátu kolem 

uvažované trubkové geometrie kondenzátoru bude konstantní a že podmínky pro směs jsou 

kolem celého průřezu kondenzátoru stejné, tj. znázornění lze zjednodušit na svislou rovinnou 

desku. Pro celý kondenzační objem se uvažuje přirozená konvekce směsi vodní pára a 

nekondenzující plyn. 

 Pro zobrazení obecné situace kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

ve stagnujícím prostředí je uveden Obrázek 2.10 a následující zjednodušený obecný popis, viz 

zdroje [22], [29], [30], [31] a [32]. 
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Obrázek 2.10 Obecné schéma kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu ve 

stagnujícím prostředí, vytvořeno dle [22], [29], [30], [31] a [32]. 

Dochází-li ke kondenzaci jakékoliv páry ze směsi s nekondenzujícím plynem, tak tento 

nekondenzující plyn je unášen společně s kondenzující párou směrem k mezifázovému rozhraní 

(interface) směsi plynu a kapaliny (kondenzátu), kde pára kondenzuje. To má za důsledek, že 

nekondenzující plyn je zde akumulován a jeho parciální tlak na mezifázovém rozhraní je vyšší, 

než v obecném objemu směsi, čímž se ale vytváří hnací síla pro difúzi plynu směrem od 

mezifázového rozhraní. Tento pohyb je zase vyvážen pohybem směsi páry a nekondenzujícího 

plynu směrem k mezifázovému rozhraní a za podmínky konstantního celkového tlaku dochází 

na mezifázovém rozhraní k poklesu parciálního tlaku kondenzující páry oproti objemu směsi, 

což je vlastně důsledek pro hnací sílu pohybu a difúze páry k mezifázovému rozhraní skrze 

bariéru (tzv. stagnující film) nekondenzujícího plynu o tloušťce 𝛿. Tímto vzniká odpor pro 

přenos tepla i hmoty z objemu směsi na mezifázové rozhraní. S poklesem parciálního tlaku páry 

koresponduje pokles saturační teploty na mezifázovém rozhraní 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡 (𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡) oproti objemu 

směsi 𝑇𝑣,𝑏(𝑝𝑣,𝑏), kde teplota mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡  je předpokládaná, že je shodná se 

saturační teplotou páry v tomto místě, a tedy rovna 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡. Pro zajištění procesu kondenzace 

dojde v důsledku poklesu saturační teploty i ke snížení teploty (vnější) stěny kondenzátoru 

𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡. Výše zmíněným faktem je tedy i negativně ovlivněn proces přenosu tepla ze směsi do 

chladiva v kondenzátoru o průměrné teplotě 𝑇∞. 
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Celkovou hustotu tepelného toku ze směsi v objemu ke stěně kondenzátoru 𝑞´´ [W.m-2] 

lze pro tento případ kondenzace napsat, viz např. [26] nebo [30], následovně: 

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) (2.1) 

Z této rovnice vyplývá, že jednou z hlavních neznámých k určení je celkový součinitel přestupu 

tepla při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  [W.m-2.K-1], který 

závisí na mnoha parametrech. Jeho určení je velmi komplexní a v mnoha případech (různé 

plyny ve směsi s párou, vliv celkového tlaku, rozličné geometrie kondenzátoru atd.) chybí 

podrobnější popis problematiky v dostupné literatuře. Teplota 𝑇𝑏 [K] přísluší obecnému objemu 

směsi a pro vnější stěnu kondenzátoru je použita teplota  𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 [K]. 

Jev Parametr Logika 

Nekondenzující plyn vzduch, argon, vodík, 

helium,… 

komplexní a závisí na molární 

hmotnosti 

Množství nekond. plynu 𝑤𝑛𝑐

𝑤𝑣
 [-] 

𝑤𝑛𝑐
𝑤𝑣

↑→↓ 𝛼 

Podchlazení kondenzátu (𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) [K] 

pozn.: 𝑇𝑏 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

↓ 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 →↓ 𝑇𝑖𝑛𝑡 →↓ 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 →

↑ 𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡 →↓ 𝛼 

Přehřátí směsi (𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) [K]  

pozn.: 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

komplexní 

Rozdíl teplot (𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) [K] vliv na  𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 

Vliv celkového tlaku 𝑝 [Pa] ↑ 𝑝 →↑ 𝐺𝑟 →↑ 𝛼 

Vliv rozdílu hustot směsi 

(přirozená konvekce) 

∆𝜌 [kg.m-3] ↑ ∆𝜌 →↑ 𝐺𝑟 →↑ 𝛼 

Tabulka 2.2 Logické závislosti mezi některými parametry a přestupem tepla při kondenzaci 

páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu, vytvořeno dle [33] a [34]. 

V rámci analýzy problematiky se převážná část dostupných informací vztahuje 

k problematice kondenzace vodní páry ve strukturách kontejnmentu jaderného reaktoru při 

LOCA (Loss of Coolant Accident = ztráta chladiva v primárním okruhu reaktoru) haváriích. 
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Podrobnou rešerší této problematiky se zabývaly zdroje [33] a [34], kde jsou diskutovány dílčí 

problémy jevu kondenzace (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu, např. efekt 

podchlazení stěny kondenzátoru, přehřátí směsi, vliv frakce nekondenzujícího plynu ve směsi, 

existence sacího efektu, vliv hydrodynamických podmínek (tlak, teplota, rychlost proudění) a 

mnoho dalších. Sumarizace hlavních jevů (vztaženo pro obecnou páru) a jejich možný vztah k 

podmínkám přestupu tepla, např. pro kondenzační část II.O. Studené pasti, jsou vypsány v 

Tabulce 2.2. Pro vyjádření teploty na mezifázovém rozhraní, která je v tomto místě shodná 

s teplotou páry, je v tabulce uveden parametr 𝑇𝑖𝑛𝑡 =  𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡  [K] a pro vyjádření hmotnostních 

frakcí jednotlivých složek směsi je uveden parametr 𝑤𝑖 [-]. Vlivy parametrů na podmínky 

přestupu tepla jsou v tabulce vyjádřeny pomocí Grashofova kritéria Gr [-] a celkovým 

součinitelem přestupu tepla 𝛼 [W.m-2.K-1]. 

Vlivem velmi komplexního charakteru řešené problematiky kondenzace par za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu byla z veřejně dostupných zdrojů vyvinuta snaha o rešerši 

experimentů a metodik (především) stanovení celkového součinitele přestupu tepla při 

kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu ve směsi, které by byly nápomocny 

pro vytvoření CTU kondenzačního modelu, a to zejména v rámci uvažovaných podmínek v 

kondenzační části II.O. Dohledané informace a metodiky k řešení lze rozdělit na dvě skupiny. 

Nicméně, je nutné podotknout, že mezi sekcemi může v některých případech docházet 

k průnikům. První skupinu tvoří experimentálně založené práce. Druhou skupinu zastupují 

teoretické modely.  

2.4.1. Experimentálně založené práce  

Tato kapitola se věnuje zejména oblasti nízkých provozních parametrů (cca do 0,5 MPa 

celkového tlaku), kde jsou z veřejně dostupných zdrojů dohledané práce, které se převážně 

zabývaly analýzami a experimenty pasivního chlazení kontejnmentů jaderných reaktorů při 

LOCA haváriích. Výsledky těchto prací obsahovaly především korelace, fitované na 

experimentálně naměřená data, které jsou použitelné pro zjištění celkového kondenzačního 

součinitele přestupu tepla za přítomnosti jednoho nebo u některých i více nekondenzujících 

plynů ve směsi s (vodní) párou 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 [W.m-2.K-1]. Avšak naprostá většina těchto prací 

používá jako nekondenzující plyn vzduch a jejich aplikovatelnost je silně omezena na určité 
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podmínky (zejména na podmínky použitých experimentálních dat), tudíž jejich implementace 

pro finální podobu vytvářeného CTU kondenzačního modelu se jeví jako nevhodná. Nicméně 

i tak mohou posloužit pro účel validace navrhovaného CTU kondenzačního modelu, více viz 

kapitola 5.1. Nejvíce referované korelace, společně s podmínkami jejich užití atp., jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách. 

 V této části disertační práce byly zpracovány a rozvedeny informace o korelacích se 

snahou o maximální využití pouze původních zdrojů, jelikož ve volně dostupné literatuře 

odkazující se na tyto práce jsou korelace a popis jejich vzniku mnohdy nesrozumitelně nebo i 

nesprávně referovány. U vybraných zdrojů jsou pro lepší přehlednost této ale i následujících 

sekcí, kapitol uvedena jmenná označení citovaných zdrojů, a to především dle prvního 

uvedeného autora, tak jak to uvádí literatura. 

2.4.1.1. Korelace Dehbi  

Korelace Dehbi je prezentována ve zdroji [26] (Dehbi) a je založena na 

experimentálních datech kondenzace vodní páry za přítomnosti vzduchu (eventuálně i s příměsí 

helia) na vertikální trubce, které jsou také obsahem uvedeného zdroje. Podrobnější popis 

experimentu je uveden v kapitole 4.2.1.2. Jedním z hlavních výstupů je korelace pro určení 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry s nekondenzujícím plynem 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐷𝑒ℎ𝑏𝑖) [W.m-2.K-1], která je upravena pro geometrii vertikální desky. Dle použitého 

nekondenzovatelného plynu může mít korelace dva tvary. První tvar korelace je pro 

nekondenzující plyn = vzduch ve směsi s vodní párou. Druhý tvar je rozšíření této korelace o 

přítomnost helia v plynné směsi, jehož hodnota hmotnostní frakce v experimentu nepřesáhla 

hranici 8,3 %. Bližší popis druhého tvaru a podmínky použitelnosti jsou uvedeny v citovaném 

zdroji. Vstupy do prvního tvaru korelace Dehbi jsou délka kondenzačního elementu 𝐿 [m], 

celkový tlak 𝑝 [atm], hmotnostní frakce nekondenzujícího plynu (vzduchu) 𝑤𝑛𝑐 [-] a 

průměrované teploty v objemu směsi 𝑇𝑏 [K] a na povrchu kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 [K]. První 

tvar korelace Dehbi je poté následující: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐷𝑒ℎ𝑏𝑖) =
𝐿0,05{(3,7 + 28,7𝑝) − (2438 + 458,3𝑝) log(𝑤𝑛𝑐)}

(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)
0,25  (2.2) 
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Podmínky použitelnosti: 

 0,25 < 𝑤𝑛𝑐 < 0,9  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální deska 

 0,3 𝑚 < 𝐿 < 3,5 𝑚  

 10 °𝐶 < 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 < 50 °𝐶 (podchlazení stěny kondenzátoru) 

 1,5 𝑎𝑡𝑚 < 𝑝 < 4,5 𝑎𝑡𝑚  

2.4.1.2. Korelace Uchida  

Tato korelace je založena na experimentálních datech [35] (Uchida) prováděných pro 

analýzu havárií v kontejnmentech lehkovodních jaderných reaktorů, a to zejména studií 

efektivity sprchového systému kontejnmentu. Experimenty byly provedeny pro nekondenzující 

plyny a celkové tlaky: vzduch (1 až 2,8 atm), argon (1 atm) a dusík (1 atm). Kondenzačním 

elementem byla vertikální plocha o rozměrech 0,14  0,3 m. Teoretickým základem korelace 

se zabývala práce [36] (Peterson). Nicméně, zjednodušená forma korelace pro celkový 

součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry s nekondenzujícím plynem, založená pouze 

na jedné proměnné (tj. hmotnostní frakci nekondenzujícího plynu ve směsi 𝑤𝑛𝑐 [-]), je převzata 

ze zdroje [30]. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝑈𝑐ℎ𝑖𝑑𝑎) = 379(
𝑤𝑛𝑐

1 − 𝑤𝑛𝑐
)
−0,707

 (2.3) 

Podmínky použitelnosti:  

  0 <
𝑤𝑛𝑐

1−𝑤𝑛𝑐
< 𝑐𝑐𝑎 20  

 Nekondenzující plyn  vzduch, dusík, argon 

 Kondenzační element  vertikální deska 

 𝐿 < 0,3 𝑚 

 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 = 48,9 °𝐶  

 1,0 𝑎𝑡𝑚 < 𝑝 < 2,87 𝑎𝑡𝑚  



27 

 

2.4.1.3. Korelace Tagami 

Korelace Tagami je nafitovaná na experimentální data a původní odkazovaný zdroj je 

[37] (Tagami). Nicméně, tento zdroj nelze běžně dostupnými prostředky dohledat, tudíž tvar a 

informace o korelaci Tagami jsou převzaty ze zdroje [30] (Corradini), který se na původní zdroj 

odkazuje. Dle tohoto zdroje byla jako kondenzační element použita vertikální trubka o průměru 

𝜙 = 0,2 𝑚 a délce 𝐿 = 0,3 𝑎 0,9 𝑚.  Korelace pro stacionární stav s proměnnou 𝑤𝑛𝑐 [-] má 

následující tvar: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝑇𝑎𝑔𝑎𝑚𝑖) = 11,4 + 284 (
1 − 𝑤𝑛𝑐
𝑤𝑛𝑐

) (2.4) 

Podmínky použitelnosti: pozn.: některé hodnoty jsou vizuálně odečteny z grafů ve 

zdroji [30] (Corradini) 

 0 <
1−𝑤𝑛𝑐

𝑤𝑛𝑐
< 1,4  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální trubka  

 𝐿 < 0,9 𝑚 

 𝑐𝑐𝑎 0,15 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝 < 𝑐𝑐𝑎 0,5 𝑀𝑃𝑎  

2.4.1.4. Korelace Kataoka 

Tato korelace je popsána v práci [38] (Kataoka), jež se zabývala pasivním chlazením 

kontejnmentu jaderného reaktoru pomocí tzv. „externí vodní“ stěny při LOCA havárii. 

Korelace používá pouze jeden proměnný parametr, a to hmotnostní frakci nekondenzujícího 

plynu ve směsi 𝑤𝑛𝑐 [-]. Pro validaci je v rámci odkazovaného zdroje uveden experiment, který 

použil vzduch jako nekondenzující plyn, a jelikož byla použita vertikální kondenzační stěna o 

délce 4,2 m, byl výsledný celkový kondenzační součinitel přestupu tepla zprůměrován a je dán 

následující rovnicí: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐾𝑎𝑡𝑎𝑜𝑘𝑎) = 430(
𝑤𝑛𝑐

1 − 𝑤𝑛𝑐
)
−0,8

 (2.5) 
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Podmínky použitelnosti: pozn.: některé hodnoty jsou vizuálně odečteny z grafů 

experimentu [38] (Kataoka) 

  𝑐𝑐𝑎 0,8 <
𝑤𝑛𝑐

1−𝑤𝑛𝑐
< 10  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální deska 

 𝐿 < 4,2 𝑚 

 𝑐𝑐𝑎 30 °𝐶 < 𝑇𝑏 < 𝑐𝑐𝑎 120 °𝐶  

 𝑐𝑐𝑎 0,1 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝 < 𝑐𝑐𝑎 0,3 𝑀𝑃𝑎  

2.4.1.5. Korelace Murase 

Popisem korelace se zabývá zdroj [39] (Murase). Korelace vychází z naměřených dat 

na stejném experimentálním zařízení pasivního chlazení jaderného reaktoru pro odvod tepla 

z kontejnmentu při LOCA havárii, které bylo již uvedeno v práci popisující korelaci Kataoka 

[38]. Rozdílem jsou jen některé jiné okrajové podmínky experimentu. Dalším společným 

znakem s korelací Kataoka je použití pouze jednoho proměnného parametru, tj. hmotnostní 

frakce nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐 [-]. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝑀𝑢𝑟𝑎𝑠𝑒) = 470(
1 − 𝑤𝑛𝑐
𝑤𝑛𝑐

) (2.6) 

Podmínky použitelnosti: pozn.: některé hodnoty jsou vizuálně odečteny z grafů ve 

zdroji [39] (Murase) 

  𝑐𝑐𝑎 0,03 <
1−𝑤𝑛𝑐

𝑤𝑛𝑐
< 𝑐𝑐𝑎 3  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální deska 

 𝐿 < 4,2 𝑚 

 𝑐𝑐𝑎 30 °𝐶 < 𝑇𝑏 < 𝑐𝑐𝑎 120 °𝐶  

 𝑐𝑐𝑎 0,1 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝 < 𝑐𝑐𝑎 0,4 𝑀𝑃𝑎  
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2.4.1.6. Korelace Liu 

Korelace Liu je uvedena ve zdroji [40] (Liu) a patří mezi novější korelace pro predikci 

celkového kondenzačního součinitele přestupu tepla s přítomným nekondenzujícím plynem ve 

směsi. Je založena na experimentálních datech pro zjištění kapacity přenosu tepla pasivním 

chlazením kontejnmentu, které je zde myšleno použitím dvojité betonové stěny kontejnmentu, 

jež je chlazená tzv. systémem IEO (internal evaporator only). Popis experimentu a 

experimentálních dat je taktéž předmětem odkazovaného zdroje. Testovaná geometrie byla 

vertikální trubka o průměru 𝜙 = 4 𝑐𝑚 a délce 𝐿 = 2 𝑚. Pro nekondenzující plyn byl použit 

vzduch. Vstupními parametry korelace jsou molární frakce vodní páry 𝑦𝑤𝑣 [-], dále celkový 

tlak 𝑝 [Pa] a podchlazení stěny kondenzátoru, resp. rozdíl teplot v objemu směsi 𝑇𝑏 a na povrchu 

kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 v [C]. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐿𝑖𝑢) = 55,635𝑦𝑤𝑣
2,344𝑝0,252(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

0,307
 (2.7) 

Podmínky použitelnosti:  

  0,395 < 𝑦𝑤𝑣 < 0,873  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální trubka  

 𝐿 < 2 𝑚 

 4 °𝐶 < 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 < 25 °𝐶  

 0,2533 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝 < 0,4559 𝑀𝑃𝑎  

2.4.1.7. Korelace Su 

Mezi další práce z posledních let patří např. tvorba korelace od zdroje [41] (Su), která 

je fitovaná na experimentální data, jež jsou rovněž náplní zmíněné práce. V práci je analyzován 

vliv přítomnosti nekondenzujícího plynu (vzduchu, helia) na odvod tepla při kondenzaci vodní 

páry na vertikálním trubkovém kondenzátoru. Ovšem korelace je vytvořena jen pro 

nekondenzující plyn = vzduch, ale za to pro relativně vyšší celkové tlaky (oproti výše uvedeným 

korelacím) 0,4 až 0,6 MPa. Nicméně její použití je pro nižší rozmezí možného podchlazení 

stěny kondenzátoru. Vstupními parametry korelace jsou, kromě již uvedeného celkového tlaku 

𝑝 v [MPa], hmotnostní frakce nekondenzujícího plynu (vzduchu) 𝑤𝑛𝑐 [-] a podchlazení stěny 
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kondenzátoru, resp. rozdíl teplot v objemu směsi 𝑇𝑏 a na povrchu kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 v [C]. 

Experimentální část práce zahrnující vliv helia (nahrazení vodíku) v přítomnosti se vzduchem 

a vodní párou byla analyzována pro rozmezí celkových tlaků 0,53 až 0,6 MPa, kde rozmezí 

hmotnostní frakce nekondenzujících plynů bylo od 9 do 50 % s objemovou frakcí helia vždy o 

hodnotě 30 %. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝑆𝑢) = (𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)
−0,35

[−2913,62 + 7957,3𝑝

− (7841,62 + 3051,85𝑝) log(𝑤𝑛𝑐)] 
(2.8) 

Podmínky použitelnosti: 

 0,07 < 𝑤𝑛𝑐 < 0,52  

 Nekondenzující plyn  vzduch 

 Kondenzační element  vertikální trubka (lze korigovat na desku) 

 𝐿 < 2 𝑚 (uvedená délka kondenzačního elementu v experimentu) 

 13 °𝐶 < 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 < 25 °𝐶 (podchlazení stěny kondenzátoru) 

 0,4 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝 < 0,6 𝑀𝑃𝑎  

2.4.1.8. Další experimentální práce 

Z volně dostupných zdrojů byly dohledány další experimentálně založené práce, které 

se zabývaly problematikou kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

(především však vzduchu) a přibližují se použitými okrajovými podmínkami (celkový tlak, 

kondenzace na vnější stěně kondenzátoru atd.) řešenému problému kondenzace vodní páry 

v II.O. Studené pasti.  

Často referovaný je experiment od zdroje [42] (Anderson). Test byl navržen pro 

podmínky pasivního systému chlazení kontejnmentu reaktoru AP600 k analýze nehod s únikem 

chladiva z reaktoru. Předpokladem je kondenzace vodní páry na vnitřních stěnách tohoto 

kontejnmentu. Byly použity dvě testovací sekce. U obou se jednalo o trojúhelníkové výseče 

kontejnmentu AP600 v měřítku 1:12. Atmosférická sekce byla určena pro studia vlivu rozdílu 

teplot mezi objemem směsi a kondenzační stěnou, jež zde byly použity dvojího druhu; 

horizontální a vertikální o délkách 0,91 m.  Přetlaková sekce byla určena pro testy vlivu tlaku 

a vyšších teplot. V tomto případě se kondenzační element skládal z několika 0,3 m širokých 
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hliníkových desek, které svým uspořádáním tvořily tvar podobný vrchní části kontejnmentu 

AP600. Jako nekondenzující plyn byl použit vzduch, případně směs vzduchu a helia (s 

podmínkou 𝑦𝐻𝑒  = max 30 %). Nejvyšší testovaný celkový tlak v experimentu dosahoval hodnot 

3 barů a podchlazení stěny kondenzátoru vůči směsi v objemu bylo v rozmezí 10–60 C. 

Za zmínku stojí také například experimentální práce [43], která řešila kondenzaci vodní 

páry se vzduchem ve směsi, o hmotnostních frakcích 𝑤𝑛𝑐  0–50 %, na vnějším povrchu 

vertikálního trubkového kondenzátoru pro potřeby analýzy pasivního chlazení lehkovodního 

jaderného reaktoru. Maximální dosažený celkový tlak v experimentu byl 0,4 MPa.  

Další informace o experimentech provedených pro analýzu problematiky kondenzace 

(vodní) páry, především pro podmínky použití ve strukturách kontejnmentů jaderných 

elektráren, lze dohledat v již zmíněných referencích [33] a [34].  

Experimentálně teoretická práce, zabývající se kondenzací páry ethanolu nebo chloridu 

uhličitého na vertikální desce za přítomnosti nekondenzujícího plynu, byla předmětem referencí 

[44] (Crawford) a [45] (Akers). Obě práce shodně uvádí data pro kondenzaci ethanolu (celkový 

tlak v rozmezí 0,0521 až 0,97 atm), jež byla analyzována při výskytu dusíku, helia, nebo oxidu 

uhličitého ve směsi (v rozmezí molárních frakcí plynů 0 až 0,72). Dále jsou uvedena data pro 

kondenzaci chloridu uhličitého (celkový tlak v rozmezí 0,254 až 0,441 atm), která byla 

analyzována za přítomnosti oxidu uhličitého, nebo dusíku (a to v rozmezí molárních frakcí 

plynů 0 až 0,561). 

Další dohledaná experimentálně teoretická práce byla od zdroje [46] (Votta), která se 

kromě teoretického modelu zabývala i experimentálním studiem kondenzace par systémů voda-

vzduch, voda-oxid uhličitý, voda-helium a propanol-oxid uhličitý, a to pro vnitřní geometrii 

vertikální trubky s nuceným prouděním. Experimentální data pro všechny systémy jsou 

obdrženy pro celkový tlak 1 atm. 

Experiment, který se zabýval problematikou kondenzace vodní páry za přítomnosti 

dusíku pro široké rozmezí hmotnostních frakcí a vyšší celkové tlaky, až do 2 MPa, je 

předmětem experimentálně teoretické práce [47] (Kim). Její bližší rozbor je uveden v kapitole 

2.4.2.2.2. 
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2.4.1.9. Shrnutí experimentálně založených prací 

Z dostupných zdrojů byly vyhledány často referované práce, které se v naprosté většině 

věnovaly problematice kondenzace (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu pro 

oblast analýz pasivních systémů chlazení kontejnmentů jaderných reaktorů. Výstupem mnoha 

těchto prací byly fitované korelace pro výpočet celkového kondenzačního součinitele přestupu 

tepla za přítomnosti nekondenzujícího plynu. Jejich použití je však omezené a pro aplikaci 

do CTU kondenzačního modelu se nejeví jako příliš vhodné. Netýká se to pouze limitu na 

maximální celkový tlak (cca do 0,5 MPa), ale je to i absence zadání geometrických parametrů 

kondenzátoru (korelace fitovány většinou na vertikální geometrii kondenzačního elementu) a 

v neposlední řadě jejich převažující použití pouze pro vzduch, jako nekondenzujícího plynu. 

Bylo tedy nutné rozšířit oblasti hledání na vhodnější metodiky, viz následující kapitola.  

2.4.2. Teoretické modely 

K predikci chování kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu pro širší 

rozmezí proměnných parametrů (celkové tlaky, teplota, geometrie kondenzátoru, 

nekondenzující plyny atd.) bylo nutné z volně dostupných zdrojů vyhledat jiné použitelné 

metodiky, než bylo uvedeno v kapitole 2.4.1. Dostupná literatura odkazuje na několik převážně 

teoretických prací, jež se touto problematikou zabývaly. Zjednodušeně je lze rozdělit do dvou 

kategorií: rigorózní modely a na teorii difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty. 

U vybraných zdrojů, uvedených postupně níže, jsou pro lepší přehlednost sekce a 

následujících kapitol uvedena i jejich jmenná označení, a to především dle prvního citovaného 

autora, tak jak to často uvádí dohledaná literatura. 

2.4.2.1. Rigorózní modely 

Prvním dohledaným přístupem je tzv. exaktní numerické řešení diferenciálních 

konzervativních rovnic dvoufázové mezní vrstvy. Jednou z původních prací, která se tímto 

přístupem zabývala, je práce [48], v níž je zahrnuto řešení rychlostí jednotlivých fází, tloušťka 

kondenzátu i vlivy tření mezi fázemi a tření kondenzátu na vertikálním deskové geometrii 
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kondenzátoru pro filmovou kondenzaci čisté páry. S odkazem na tuto práci byla dohledána 

práce [49], která uvažuje výskyt nekondenzujícího plynu ve směsi s párou a řeší jeho vliv na 

pokles míry kondenzace, a to přidáním difúzního členu do příslušných konzervativních rovnic 

dvoufázové mezní vrstvy. Modifikací předchozí práce je zdroj [50], na nějž navazuje zdroj [51], 

jenž dále uvádí i validaci přístupu na experimentálních datech se vzduchem.  

Teoretický model, založený na principu řešení konzervativních rovnic dvoufázové 

mezní vrstvy na vertikální geometrii s implementací jednorovnicového (TKE = turbulent 

kinetic energy) modelu pro řešení turbulentní viskozity, je rovněž předmětem již zmíněné práce 

[26] (Dehbi), kde je prezentována i korelace Dehbi a experimentální data s kondenzací vodní 

páry za přítomnosti vzduchu (eventuálně i helia). Model byl vytvořen pro nestacionární studie 

pasivního chlazení kontejnmentu reaktoru SBWR pomocí tzv. trubkové vodní stěny (water wall 

concept). Model řeší i vliv sacího efektu na přenos tepla eliminací laminární podvrstvy a 

předpokladu výskytu pouze turbulentní vrstvy. Validace byla provedena pro nekondenzující 

plyn = vzduch pomocí experimentálních dat (Al-Diwani, celkový tlak 1 atm) a korelace Dehbi 

(respektive i experimentálních dat) samotné.  

Za zmínku také stojí jedna z novějších prací, která se podobnou problematikou 

zabývala, a to od zdroje [52]. Ta danou problematiku řešení diferenciálních konzervativních 

rovnic dvoufázové mezní vrstvy při kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujících 

plynů rozebírá komplexně. To znamená, že uvažuje kondenzaci na vertikální i horizontální 

deskové geometrii, a to jak pro nucenou, tak i pro přirozenou konvekci. Pro každý testovaný 

případ orientace kondenzační geometrie a režimu konvekce jsou použita odlišná validační data 

a tomu je upraveno i příslušné nastavení řešení. Jsou to např. korelace Dehbi, Tagami, Uchida, 

uvedené blíže v kapitole 2.4.1, nebo experimentální data, více viz odkazovaný zdroj.  

Mnoho dalších prací zabývajících se řešením konzervativních rovnic dvoufázové mezní 

vrstvy při kondenzaci par za přítomnosti nekondenzujícího plynu je např. uvedeno v literatuře 

[33] a [34].  

V rámci rešerše této předkládané disertační práce o vhodnosti metody exaktního 

numerického řešení diferenciálních konzervativních rovnic dvoufázové mezní vrstvy, v 

aplikaci na řešenou problematiku kondenzace vodní páry za přítomnosti argonu ve Studené 

pasti, byly odvozeny rovnice pro dvoufázovou mezní vrstvu, jež jsou uvedeny ve zdroji [52]. 
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Nicméně, pro další aplikace na tvořený CTU kondenzační model se použití této metody 

z hlediska složitosti, časové náročnosti a požadavku na dokonalou znalost okrajových 

podmínek řešeného problému jeví jako nepříliš vhodné. Tato metoda se spíše hodí až pro finální 

analýzy konkrétně definovaných podmínek kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího 

plynu. Ze zdroje [52] byly pouze použity informace (z její obsáhlé rešeršní části) zabývající se 

kondenzací par za přítomnosti nekondenzujících plynů. 

2.4.2.2. Teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty 

Druhý (jednodušší a výpočetně méně náročnější) přístup se opírá o myšlenku analogie 

mezi přenosem tepla a hmoty pospolu s tzv. teorií difúzní vrstvy. Tento přístup je v předkládané 

disertační práci blíže analyzován a následně použit ve finální podobě CTU kondenzačního 

modelu, který byl předmětem publikací [A.4] a [A.5] v aplikaci na II.O. Studené pasti. 

Jak již termín analogie mezi přenosem tepla a hmoty naznačuje, tak ta je založena na 

okolnosti, že pro určité situace mají jejich řídící konzervativní rovnice spojené s 

bezrozměrnými profily analogickou formu. Je-li analogie aplikovatelná, tak tuto skutečnost lze 

použít pro zisk informací o přenosu hmoty pomocí informací o přestupu tepla. [34] 

První zmínky o aplikaci teorie difúzní vrstvy (stagnujícího filmu) s analogií mezi 

přenosem tepla a hmoty pro řešení kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu byly 

vyhledány v práci [53] (Colburn-Hougen), zabývající se i návrhem trubkového (shell and tube) 

kondenzátoru pro kondenzaci vodní páry s nekondenzujícími plyny ve směsi za atmosférického 

tlaku. V práci je zaveden předpoklad, že míra přenosu tepla (hustota tepelného toku) skrze 

vrstvu plynu, složená z citelného a latentního tepla, se rovná míře přenosu tepla skrze kondenzát 

a stěnu kondenzátoru do chladiva v kondenzátoru, viz Obrázek 2.10 a rovnice (2.9), která byla 

řešena tzv. metodou pokus-omyl (trial and error): 

𝑞´´ = 𝑘𝑡𝑜𝑡∆𝑇 = 𝛼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑
∗ (𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑇∞)

= 𝑘𝑚𝑀𝑣ℎ𝑓𝑔(𝑝𝑣,𝑏 − 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑏 − 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡) 
(2.9) 

Zdroj uvádí formu rovnice v upraveném angloamerickém jednotkovém systému, tzv.: ft (foot = 

stopa), lbm (mass pound = hmotnostní libra), h (hour = hodina), C, atm). K vyjádření energie 
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je použita jednotka PCU (resp. CHU = centigrade heat unit = Celsiova tepelná jednotka), která 

vyjadřuje množství tepla potřebného ke zvýšení teploty jedné libry vody o jeden stupeň Celsia. 

Celkový součinitel prostupu tepla z objemu směsi do chladicího média v kondenzátoru 𝑘𝑡𝑜𝑡 i 

součinitelé přestupu tepla jsou vyjádřeny v jednotce [PCU.h-1.ft-2.C-1]. Použité součinitelé 

přestupu tepla jsou: 𝛼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑
∗  pro kombinované odpory (jiné, než vrstva plynu) a 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  pro 

konvekci (citelné teplo). Celkový teplotní rozdíl je vyjádřen pomocí parametru ∆𝑇 a jednotlivé 

teploty v [C] jsou: 𝑇𝑏 v objemu směsi, 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡  páry na mezifázovém rozhraní a 𝑇∞ pro chladicí 

médium v kondenzátoru. Pro vyjádření parciálního tlaku páry v [atm] slouží pro objem směsi 

parametr 𝑝𝑣,𝑏 a pro mezifázové rozhraní 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡. Latentní teplo ℎ𝑓𝑔 je vyjádřeno v jednotce 

[PCU.lbm-1]. Molární hmotnost pro páru je 𝑀𝑣 [lbm.lbm-1.mol-1]. Parametr 𝑘𝑚 je (molární) 

součinitel přestupu hmoty [lbm.mol.h-1.ft-2.atm-1]. 

V dostupné literatuře se valná část zdrojů, zabývajících se problematikou kondenzace 

par za přítomnosti nekondenzujícího plynu a teorií difúzní vrstvy, odkazuje na výše zmíněnou 

práci. Ovšem postupně je metoda modifikována, nebo i alternována. Jednou z hlavních náplní 

těchto navazujících prací je především určení míry přenosu hmoty, respektive zisk součinitele 

přenosu hmoty, nebo v alternaci zisk tzv. kondenzačního součinitele přestupu tepla, a to 

zejména pomocí analogie mezi přenosem tepla a hmoty. 

Například zdroj [54] uvádí, že celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci parní 

fáze za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 z rovnice (2.1) závisí na třech tepelných 

odporech. Podobnou ideu také uvádí zdroj [30] (Corradini), více viz kapitola 2.4.2.2.2.2, kde 

jsou tři tepelné odpory pro kondenzaci páry s přítomným nekondenzujícím plynem 

formulovány jako součet odporu skrze kapalný kondenzát a odporu skrze směs plynu, jenž je 

dále složen ze dvou částí; konvekce směsi (citelné teplo) a kondenzace páry. Vliv radiace je 

zanedbán. Tyto jednotlivé odpory lze vyjádřit pomocí součinitelů přestupu tepla. Součinitel 

přestupu tepla skrze směs plynu se vyjádří jako součet součinitele pro konvektivní přenos tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 [W.m-2.K-1] a kondenzačního součinitele kondenzující páry na povrchu kapalného filmu 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  [W.m-2.K-1]. Pro tepelný odpor v kapalném filmu (kondenzátu) je použit součinitel 

přestupu tepla filmového kondenzátu 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 [W.m-2.K-1]. S úvahou nasycení páry v objemu 

směsi lze celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci parní fáze za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 vyjádřit dle následující rovnice (2.10), která je založená na 

faktu rovnosti míry přenosu tepla skrze směs (vrstvu) plynu a míry přenosu tepla skrze kapalný 
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film ke vnější stěně kondenzátoru. Po jejím dosazení do rovnice (2.1) lze vyjádřit celkovou 

míru přenosu tepla (hustotu tepelného toku) ze směsi v objemu ke vnější stěně kondenzátoru. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 = [
1

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚
+

1

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣
]

−1

 (2.10) 

Součinitel přestupu tepla pro filmový kondenzát 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚  může být modelován několika 

postupy závisejících na typu geometrie kondenzátoru a charakteru proudění kapalného filmu 

kondenzátu. Naprostá většina dohledaných prací se však odkazuje na použití Nusseltovy teorie 

kondenzátu [28]. Následné modifikace této teorie, pro různé geometrie kondenzátoru a 

charaktery proudění, lze případně dohledat ve zdroji [55].   

Podobná situace platí pro určení konvektivního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣. Zde je 

také důležité určit typ proudění, tj. jedná-li se o přirozenou nebo nucenou konvekci 

s laminárním nebo turbulentním charakterem. Přístupy založené na užití bezrozměrných kritérií 

pro daný charakter proudění a použitelné pro určení tohoto součinitele mohou být například 

čerpány ze zdroje [11] nebo [31].    

Jak již bylo zmíněno, k určení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  je 

v dohledané literatuře, podobně jako pro určení součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚, použito zejména 

analogie mezi přenosem tepla a hmoty. Částečnou sumarizací modelů zabývajících se analogií 

mezi přenosem tepla a hmoty pro použití v kondenzačních výpočtech se věnovala práce [56], 

v níž je uvedeno, že tuto analogii pro zisk míry přenosu hmoty (součinitele přenosu hmoty, 

nebo kondenzačního součinitele přestupu tepla) lze rozdělit na dva přístupy; a to molární a 

hmotnostní. Rešerší z některých odkazovaných prací uvedených ve zdroji [56], ze zdroje 

samotného a z dalších veřejně dostupných (postupně níže popsaných) zdrojů byly vyhledány 

aplikovatelné příklady těchto dvou přístupů, a to zejména pro řešené podmínky v II.O. Studené 

pasti 

2.4.2.2.1 Analogie mezi přenosem tepla a hmoty – molární přístup 

V této části jsou z dostupné literatury vyčteny dohledané molární přístupy řešení teorie 

difúzní vrstvy, především za pomoci analogie mezi přenosem tepla a hmoty, jimiž je možné 

získat míru přenosu hmoty (respektive součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚, nebo kondenzační 

součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑) pro aplikaci v původní rovnici řešení míry přenosu tepla při 
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kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (2.9), nebo pro její modifikace či 

alternativy. 

2.4.2.2.1.1 Chilton-Colburnovy faktory 

Jak již bylo zmíněno, pro řešení rovnice (2.9), respektive její kondenzační části 

{𝑘𝑚𝑀𝑣ℎ𝑓𝑔(𝑝𝑣,𝑏 − 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡)}, byla použita analogie mezi přenosem tepla a hmoty, a to pomocí 

tzv. Chilton-Colburnových faktorů přenosu tepla a hmoty 𝑗 [-]. Základ vychází z tzv. 

modifikované Reynoldsovy analogie mezi přenosem tepla a třením tekutiny. Kde 

předpokladem je, že mechanismus difúzních procesů úzce souvisí s přenosem tepla a lze tak 

získat vztah pro difuzní procesy zcela analogicky jako pro přenos tepla. Popis a tvorba této 

analogie byly předmětem zdroje [57] (Chilton-Colburn), kde obsahem jsou i vypracované grafy 

podobností (faktorů) pro tření kapaliny a přenos tepla v závislosti na Reynoldsově kritériu (pro 

případy: proudění uvnitř trubek; proudění přes jednu nebo svazek trubek; proudění podél 

rovných povrchů), z nichž lze analogicky určit i faktor pro přenos hmoty. Díky tomu lze poté 

určit (molární) součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚 [lbm.mol.h-1.ft-2.atm-1] z rovnice (2.11). K ověření 

aplikace analogie byla použita experimentální data od jiných zdrojů jako např.: vypařování 

vody do proudícího vzduchu proti padajícímu vodnímu filmu podél trubkové geometrie 

(celkový tlak 1 atm); absorpce vodní páry ze vzduchu (protiproudé proudění) do 72% kyseliny 

sírové v padajícím filmu; absorpce vodní páry ze vzduchu při jeho kolmém proudění na tyčinku 

z hydroxidu sodného; vypařování vody do vzduchu z rovného povrchu (vliv tepelného odporu 

skrze nepohybující se kapalný film je ošetřen měřením teploty mezifázového rozhraní, 

respektive i určením parciálního tlaku páry v tomto místě). 

𝑘𝑚  =
𝑗𝐺𝑚

𝑀𝑎𝑣𝑔𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔𝑆𝑐2/3
 (2.11) 

Kde 𝐺𝑚 je hmotnostní tok [lbm.h-1.ft-2], 𝑀𝑎𝑣𝑔 je průměrná molární hmotnost směsi plynu 

[lbm.lbm-1.mol-1], 𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔 je logaritmická střední hodnota tlaku nekondenzujícího plynu 

[atm] a 𝑆𝑐 [-] je Schmidtovo kritérium.   

2.4.2.2.1.2 Metoda ekvivalentní teploty 

Na metodiku řešení kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu dle 

předešlých zdrojů [53] (Colburn-Hougen) a [57] (Chilton-Colburn) navazovala již zmíněná 



38 

 

experimentálně teoretická práce [46] (Votta). Zdroj se kromě experimentů zabýval i teoretickou 

tvorbou řešení přenosu tepla z plynu do kapalného filmu (pomocí tzv. metody ekvivalentní 

teploty =  equivalent-temperature method) a vznikem korelace pro podmínky turbulentního 

proudění uvnitř trubkové geometrie. Tato korelace byla následně zdrojem srovnána s metodou 

právě od Colburn-Hougena (Chiltona).  

2.4.2.2.1.3 Akers-Crawfordova rovnice pro volnou konvekci 

Práce [44] (Crawford) a [45] (Akers) se kromě experimentální studie zabývaly také 

tvorbou teoretického vztahu pro řešení (molárního) součinitele přenosu hmoty při kondenzaci 

par za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝑘𝑚 [lbm.mol.h-1.ft-2.atm-1], a to pro geometrii 

vertikálního povrchu nebo horizontální trubky, viz rovnice (2.12). Rovnice vyjadřuje poměr 

mezi délkou kondenzačního povrchu 𝐿 [ft] a tloušťkou difúzní vrstvy (stagnujícího filmu) 𝛿 [ft] 

užitím analogie mezi přenosem tepla a hmoty pro volnou konvekci pomocí bezrozměrného 

Grashofova a Schmidtova kritéria.  

𝑘𝑚𝐿𝑅𝑇

𝐷12

𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔
𝑝

= 𝐶(𝐺𝑟𝑆𝑐)0,373 =
𝐿

𝛿
= 𝑆ℎ (2.12) 

Kde 𝐶 [-] je konstanta pro různé kondenzační geometrie: tzn. 𝐶 = 1,02 pro vertikální povrchy 

a 𝐶 = 0,62 pro horizontální trubku. Dále je v rovnici: 𝐷12 [ft2.h-1] difúzní koeficient binární 

směsi, 𝐿 [ft] délka kondenzujícího povrchu, 𝑅 [ft3.atm.lbm-mol-1.R-1] univerzální plynová 

konstanta, 𝑇 [R] teplota, 𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔 [atm] logaritmická střední hodnota tlaku nekondenzujícího 

plynu, 𝑝 [atm] celkový tlak a 𝑆ℎ [-] Sherwoodovo kritérium. Vztah pro geometrii vertikálního 

povrchu byl fitován na experimentálních datech provedených přímo od zdrojů, kdežto pro fit 

na horizontální trubku byla použita data od jiných zdrojů (systém voda-vzduch, nebo metan-

heptan). Podstatným závěrem bylo i zjištění původního podhodnocení teoretických výsledků 

pro přenos hmoty vycházejícího z analogie pro přenos tepla při volné konvekci. Zdroje uvádí, 

že to může být zejména přisuzováno kombinaci pohybu kapalného filmu (turbulence ve filmu 

atd.) a pohybu kondenzujícího plynu skrze mezní vrstvu (sací efekt), jež nejsou v analogickém 

vztahu pro přenos tepla při volné konvekci zahrnuty. Tyto jevy mohou ovlivnit tloušťku difúzní 

vrstvy a tím i zvýšit míru přenosu hmoty, tzn. i hodnotu (molárního) součinitele přenosu hmoty 

𝑘𝑚, který byl v rámci teoretické studie stanoven, pospolu se součinitelem přestupu tepla při 
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filmové kondenzaci dle Nusselta, pomocí iteračního řešení rovnice (2.9) od zdroje [53]. Složka 

citelného tepla byla označena jako nevýznamná a pro řešení zanedbána. 

2.4.2.2.1.4 Řešení difúzní vrstvy dle Birda 

Zdroj [31] (Bird) podrobně popisuje problematiku difúze kondenzující páry skrze 

stagnující film nekondenzujícího plynu a uvádí formu vztahu pro určení kombinovaného 

molárního toku páry 𝑁𝑣 [mol.m-2.s-1] v následující podobě: 

𝑁𝑣 =
𝑐𝐷𝐴𝐵
𝛿
𝑙𝑛
1 − 𝑦𝑣,𝑏
1 − 𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡

 (2.13) 

Kde je 𝑐 [mol.m-3] celková molární koncentrace, 𝐷12 [m2.s-1] difúzní koeficient binární směsi, 

𝛿 [m] tloušťka difúzní vrstvy (stagnujícího filmu), 𝑦𝑣,𝑏 a 𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡  [-] jsou molární frakce páry 

v obecném objemu směsi a na mezifázovém rozhraní. Pro mezifázové rozhraní lze po úvaze 

nerozpustnosti nekondenzujícího plynu a dalších úpravách, blíže viz zdroj, napsat následující 

vyjádření: 

𝑁𝑣 = 𝑘𝑚
𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑦𝑣,𝑏
1 − 𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡

=
𝑐𝑆ℎ𝐷12
𝐿

𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑦𝑣,𝑏
1 − 𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡

 (2.14) 

Kde 𝑘𝑚 [mol.m-2.s-1] je (molární) součinitel přenosu hmoty a jak je naznačeno, je možné jej 

vyjádřit pomocí Sherwoodova kritéria pro charakteristický rozměr 𝐿 nebo i 𝐷 v [m]. Je-li 

hodnota 𝑁𝑣 kladná, jedná se o vypařování, a pokud je záporná, tak se jedná o kondenzaci. Pro 

vyjádření hodnoty Sherwoodova kritéria se zdroj odkazuje na použití analogie mezi přenosem 

tepla a hmoty, tj. využití podobnosti mezi Nusseltovým a Sherwoodovým kritériem pro určité 

případy. Mimo to uvádí i možnost řešení této analogie pomocí Chilton-Colburnových faktorů. 

Rovnice (2.14) je vhodná pro malé míry přenosu hmoty (𝑅𝑚 → 0). Pro velké míry 

přenosu hmoty (resp. pro velké koncentrace kondenzující páry ve směsi) lze očekávat zkreslení 

koncentračních, teplotních a rychlostních profilů, což má za následek i ovlivnění tloušťky 

difúzní vrstvy. To znamená, že doposud aplikovaná teorie pro relativně malé míry přenosu 

hmoty musí být ošetřena, což je v tomto zdroji pro teorii stagnujícího filmu řešeno pomocí 

korekčního (tzv. sacího) faktoru 𝜃𝑚 [-] aplikovaného na hodnotu součinitele přenosu hmoty 

následovně: 
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𝜃𝑚 =
𝑘𝑚,𝐵
𝑘𝑚 

=
ln(1 + 𝑅𝑚)

𝑅𝑚
 (2.15) 

Kde 𝑘𝑚,𝐵  je korigovaný (molární) součinitel přenosu hmoty pro velké míry přenosu hmoty. 

Poměr molárního toku pro přenos hmoty 𝑅𝑚 [-] lze pro situaci s nekondenzujícím plynem 

vyjádřit pomocí molárních frakcí páry ve směsi: 

𝑅𝑚 =
𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑦𝑣,𝑏
1 − 𝑦𝑣,𝑖𝑛𝑡

 (2.16) 

Jak již bylo zmíněno, výskytem velké míry přenosu hmoty může být ovlivněn i teplotní 

profil, tzn. přenos tepla. Pro teorii stagnujícího filmu lze dle Birda použít rovnici teplotního 

profilu a za podmínky nerozpustnosti nekondenzujícího plynu na mezifázovém rozhraní (a 

dalších zjednodušení) odvodit následující korigovaný konvektivní součinitel přestupu tepla pro 

výskyt velké míry přenosu hmoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 [mol.W.m-2.K-1]: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 =
𝑁𝑣𝐶𝑝,𝑣

𝑒
(
𝑁𝑣𝐶𝑝,𝑣
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣

)
− 1 

 (2.17) 

Kde 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 [mol.W.m-2.K-1] je nekorigovaný součinitel přestupu tepla pro malé míry přenosu 

hmoty, 𝐶𝑝,𝑣 [J.K-1] isobarická tepelná kapacita páry a 𝑁𝑣 [mol.m-2.s-1] již zmíněný  

kombinovaný molární tok páry. Pro podmínky odparu/kondenzace páry se dosazuje hodnota 

𝑁𝑣 buď kladná, nebo záporná. 

Kromě teorie stagnujícího filmu, která je dle Birda nejjednodušší, ale není schopna 

předpovídat změny v účinné tloušťce stagnujícího filmu, se zdroj odkazuje i na další možnosti 

stanovení korigované míry přenosu hmoty a tepla, a to pomocí tzv. penetračního modelu (pro 

systémy, ve kterých nedochází k významnému odporu na mezifázovém rozhraní), nebo modelu 

mezní vrstvy pro plochou desku (zahrnující vliv tangenciálních rychlostních profilů na teplotní 

a koncentrační profily), více viz [31]. 

2.4.2.2.1.5 Efektivní kondenzační tepelná vodivost - Peterson 

Principem řešení teorie difúzní vrstvy pro potřeby analýz degradačního faktoru 

kondenzace vodní páry v pasivních systémech chlazení jaderných reaktorů vlivem přítomnosti 

nekondenzujícího plynu se zabývala práce [32] (Peterson) a její následné modifikace [58], [59] 
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(také Peterson), jež v původní rovnici (2.9) od Colburm-Hougena modifikují kondenzační 

hustotu tepelného toku pomocí kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  a příslušných 

saturačních teplot (vodní) páry v objemu směsi 𝑇𝑤𝑣,𝑏  a na mezifázovém rozhraní 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 

následovně: 

𝑞´´ = 𝑘𝑡𝑜𝑡∆𝑇 = 𝛼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑
∗ (𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑇∞)

= 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) 
(2.18) 

Tento vztah je uveden přímo v aplikaci na vodní páru a oproti rovnici (2.9) používá jednotky 

SI; tj. součinitelé přestupu tepla 𝛼 mají jednotku [W.m-2.K-1] a teploty 𝑇 [K].  

Další modifikace původní práce [32] od zdroje [36] (rovněž Peterson) upravuje rovnici 

(2.18) na rovnost hustoty tepelného toku z mezifázového rozhraní skrze kapalný film k vnější 

stěně kondenzátoru a transportované hustoty tepelného toku z objemu směsi k mezifázovému 

rozhraní v následující formě, kde již figuruje i celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci 

parní fáze za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 [W.m-2.K-1]. 

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡∆𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

= 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) 
(2.19) 

K vyjádření hustoty tepelného toku skrze kapalný film je použit součinitel přestupu tepla 

filmového kondenzátu 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚  [W.m-2.K-1] a příslušný rozdíl teplot, tedy 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 a 

𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 v [K]. Rovnici (2.19) lze pro názornost zobrazit jako analogii s elektrickými odpory 

na Obrázku 2.11.  

 

Obrázek 2.11 Analogie filmové kondenzace (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

ve směsi s elektrickými odpory, vytvořeno dle [60]. 

Hlavní neznámou z obou předešlých rovnic a jednou z klíčových náplní výše 

odkazovaných prací je návrh řešení součinitele přestupu tepla při kondenzaci 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 , a to 

použitím Fickova zákona, modifikované Clausius-Clapeyronovy rovnice, teorie ideálního 
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plynu a Sherwoodova kritéria. Výsledkem bylo vyjádření tzv. efektivní kondenzační tepelné 

vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑  [W.m-1.K-1] (pojmenované podle prvního autora odkazované literatury, tedy 

Peterson): 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛) =
1

𝜙𝑇𝑎𝑣𝑔
(
ℎ𝑓𝑔
2 𝑝0𝑀𝑤𝑣

2 𝐷12,0

𝑅2𝑇0
2 ) (2.20) 

Difúzní koeficient pro binární směs 𝐷12,0 [m2.s-1] je dán ve stavu referenční hodnoty při 

referenční teplotě 𝑇0 [K] a tlaku 𝑝0 [Pa]. Průměrná teplota difúzní vrstvy 𝑇𝑎𝑣𝑔 [K] se vyjádří 

jako aritmetický průměr saturačních teplot vodní páry 𝑇𝑤𝑣,𝑏 , 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡  a 𝑀𝑤𝑣 [kg.mol-1] je molární 

hmotnost páry. Latentní teplo (bez podchlazení) je vyjádřeno parametrem ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1]. 

Modifikace rovnice (2.20) od zdroje [36] nahrazuje vyjádření referenčních hodnot pomocí 

difúzního koeficientu 𝐷12, průměrnou teplotou směsi 𝑇𝑎𝑣𝑔 a celkovým tlakem systému, více 

viz zdroj. Parametr 𝑅 [J.mol-1.K-1] je univerzální plynová konstanta a 𝜙 [-] je tzv. logaritmický 

poměr molárních frakcí plynů 𝑦𝑖  [-], který lze vyjádřit pomocí molárních frakcí 

nekondenzujícího plynu v objemu směsi 𝑦𝑛𝑐,𝑏  [-] a na mezifázovém rozhraní 𝑦𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡 [-]: 

𝜙 =
𝑦𝑛𝑐,𝑎𝑣𝑔
𝑦𝑣,𝑎𝑣𝑔

= −
ln [

1 − 𝑦𝑛𝑐,𝑏
1 − 𝑦𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡

]

ln (
𝑦𝑛𝑐,𝑏
𝑦𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡

)
 (2.21) 

Pomocí předchozího postupu se kondenzační součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  vyjádří 

z upraveného Sherwoodova kritéria 𝑆ℎ [-] pro kondenzaci (resp. ve tvaru Nusseltova kritéria), 

které dává do souvislosti charakteristický rozměr geometrie, např. průměr trubky 𝐷 [m] nebo 

délku kondenzační geometrie 𝐿 [m], s tloušťkou difúzní vrstvy 𝛿 [m] a dále právě zmíněný 

kondenzační součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  s efektivní kondenzační tepelnou vodivostí 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑: 

𝑆ℎ =
𝐷

𝛿
=
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑
 (2.22) 

Pro kondenzaci vodní páry na vnějším povrchu vertikální kondenzační desky uvádí 

původní zdroj [32] validaci vypočtených dat na experimentálních datech uvedených v pracích 

Kataoka (nekondenzující plyn = vzduch; celkový tlak 1 a 1,5 baru), Uchida (nekondenzující 

plyny = vzduch, dusík, argon; pro všechny je použit celkový tlak 1 baru) a Tagami 

(nekondenzující plyn = vzduch; celkový tlak 1 bar). Obdobnou validaci na teoretických datech 
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Uchida korelace, pro celkový tlak 1 baru a použité nekondenzující plyny vzduch, dusík i argon 

ve směsi s vodní párou, uvádí zdroj [36]. Bližší informace o použitých validačních datech lze 

vyhledat v kapitole 2.4.1. Zdroj [58] validuje vypočtená data s několika experimentálními daty 

pro vnitřní plochy vertikálních trubkových kondenzátorů a pro nucenou konvekci paro-plynové 

směsi, kde za zmínku stojí např. experimentální data od zdroje [61] (Siddique) 

s nekondenzujícím vzduchem ve směsi s vodní párou a o celkovém analyzovaném tlaku až do 

0,3 MPa. 

2.4.2.2.1.6 Efektivní kondenzační tepelná vodivost - Herranz 

Teorií difúzní vrstvy a efektem vlivu nekondenzujícího plynu na kondenzaci vodní páry, 

pro podmínky pasivního systému chlazení jaderného reaktoru AP 600, se zabývaly práce [62], 

[63] (Herranz). V těchto pracích je, obdobně jako ve zdroji [36] (Peterson), použita rovnost 

hustoty tepelného toku z mezifázového rozhraní skrze kondenzát k vnější stěně kondenzátoru 

a transportované hustoty tepelného toku z objemu směsi k mezifázovému rozhraní. Další 

aplikovaný předpoklad je zde rovnost teploty směsi v obecném objemu 𝑇𝑏 [K] nasycenému 

stavu vodní páry pro daný parciální tlak, a tedy teplotě 𝑇𝑤𝑣,𝑏 . Dále platí rovnost teplot 

mezifázového rozhraní a páry v daném místě, tj. 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡. Použité jednotky jednotlivých 

parametrů jsou obdobné, jako v rovnici (2.19). 

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡∆𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙) = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) (2.23) 

Tuto rovnici lze i vyjádřit spojením rovnic (2.1) a (2.10), viz úvod kapitoly 2.4.2.2. Obdobnou 

formu rovnosti hustot tepelných toků při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího 

plynu i s danými podmínkami uvádí několik, v rámci dané problematiky, velmi citovaných 

zdrojů, např. [30] (Corradini) a [64] (Ganguli).  

Kondenzační součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 a jeho vyjádření pomocí kondenzační 

tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 byly pro rovnici (2.23) řešeny obdobně, jako původní navrhované 

řešení od Petersona, viz předchozí kapitola, kde se zdroje [62] a [63] inspirovaly. Rozdílem 

byla snaha o vyřešení některých zjednodušení původního vyjádření efektivní kondenzační 

tepelné vodivosti. Především se jednalo o původní úvahu konstantní hodnoty rozdílu molárního 

objemu páry a kapaliny 𝜐𝑓𝑔  v použité Clasius-Clapeyronově rovnici pro rozmezí teplot 

výzkumu. Modifikací vyjádření molárního objemu páry z rovnice ideálního plynu a 
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zachováním konstantní hodnoty pro kapalinu bylo po několika dalších úpravách výsledkem 

obdržení modifikované efektivní kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 [W.m-1.K-1] 

(pojmenované podle prvního autora odkazované literatury, tedy Herranz): 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑧) =
1

𝜙
(
𝑐 ℎ̅𝑓𝑔

2 𝑀𝑤𝑣𝐷12

𝑟𝑤𝑣𝑇𝑖𝑛𝑡𝑇𝑏
) (2.24) 

Jelikož tato rovnice vychází z původního vztahu (2.20), většina použitých parametrů a jejich 

jednotek zůstávají stejné, kromě celkové molární koncentrace směsi 𝑐 [mol.m-3], např. viz 

reference [31], měrné plynové konstanty vodní páry 𝑟𝑤𝑣 [J.kg-1.K-1] a vyjádření difúzního 

koeficientu pro binární směs 𝐷12 [m2.s-1]. Dále bylo použito teplot na mezifázovém rozhraní 

𝑇𝑖𝑛𝑡 a v objemu směsi 𝑇𝑏, obě v [K]. Pro zjištění kondenzačního součinitele přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  byla použita kombinace rovnic (2.22) a (2.24). Celkový součinitel přestupu tepla při 

kondenzaci vodní páry s nekondenzujícím plynem ve směsi 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, pospolu s jeho 

navrhovaným řešením, byl validován daty z korelací Dehbi, Uchida, Tagami, Kataoka a pomocí 

experimentálních dat [42] (Anderson), které jsou blíže uvedeny v kapitole 2.4.1. 

Zdroje [62] a [63] dále shodně uvádí korekci pro předpoklad výskytu velké míry přenosu 

hmoty (tzn. výskytu velkých koncentrací kondenzující páry ve směsi), a to v aplikaci na 

Sherwoodovo kritérium pro zjištění hodnoty kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  

pomocí rovnice (2.22). Uváděná korekce 𝜃𝑚 [-] vychází z teorie difúzní vrstvy (stagnujícího 

filmu), řešené dle [31] (Birda), a je modifikována do formy vyjadřující poměr mezi molární 

frakcí nekondenzujícího plynu na mezifázovém rozhraní 𝑦𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡  [-] a průměrnou molární frakcí 

nekondenzujícího plynu 𝑦𝑛𝑐,𝑎𝑣𝑔 [-] následovně: 

𝜃𝑚 =
𝑦𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡
𝑦𝑛𝑐,𝑎𝑣𝑔 

 (2.25) 

Aplikací korekčního faktoru pro velké míry přenosu hmoty do následující rovnice 

vznikne vztah pro určení korigovaného Sherwoodova kritéria 𝑆ℎ𝐵 [-]: 

𝑆ℎ𝐵 = 𝜃𝑚𝑆ℎ (2.26) 

Kde 𝑆ℎ [-] je původní (nekorigované) Sherwoodovo kritérium pro výskyt malé míry přenosu 

hmoty.  
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2.4.2.2.2 Analogie mezi přenosem tepla a hmoty – hmotnostní přístup 

Druhou diskutovanou metodou řešení teorie difúzní vrstvy, především pomocí analogie 

mezi přenosem tepla a hmoty, je hmotnostní přístup, díky kterému lze získat míru přenosu 

hmoty (respektive součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚, nebo kondenzační součinitel přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑) pro aplikaci v původní rovnici řešení míry přenosu tepla při kondenzaci páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu (2.9), nebo pro její modifikace či alternativy. Jelikož je 

hmotnostní přístup řešení difúzní vrstvy použit ve finálním nastavení CTU kondenzačního 

modelu, je jeho popisu a různým úpravám věnována větší pozornost.  

2.4.2.2.2.1 Řešení difúzní vrstvy dle Colliera 

Zdroj [22] (Collier) se odkazuje na řešení míry přenosu tepla při kondenzaci páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu dle teorie od [53] (Colburn-Hougena), tj. rovnice (2.9). 

Nicméně uvádí i modifikaci, že míra přenosu citelného tepla skrze plyn je ovlivněna taktéž 

přenosem hmoty. Tato korekce původně vychází z již zmíněné podoby rovnice molárního toku 

kondenzující páry procházející skrze (stagnující) film nekondenzujícího plynu (2.13), ale 

úpravami je převedena do následující hmotnostní formy: 

𝑛𝑣 =
𝑘𝑚𝜌𝑣

𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔
(𝑝𝑣,𝑏 − 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡) (2.27) 

Kde 𝑛𝑣 [kg.m-2.s-1] je kombinovaný hmotnostní tok kondenzující páry, 𝜌𝑣 [kg.m-3] hustota páry 

a 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡 , 𝑝𝑣,𝑏 s 𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔 v [Pa] jsou parciální tlaky páry na mezifázovém rozhraní, v obecném 

objemu směsi a střední logaritmická hodnota parciálních tlaků nekondenzujícího plynu. 

Hodnotu součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚 [m.s-1] lze dle zdroje stanovit pomocí analogie mezi 

přenosem tepla a hmoty, např. dle [44], [45] (Akers-Crawforda). 

Jak již bylo naznačeno, celkovou hustotu tepelného toku lze poté řešit pomocí upravené 

rovnice (2.9), která je převedená do SI jednotek a kde část řešící hustotu tepelného toku 

z objemu směsi na mezifázové rozhraní je dána následovně:  

𝑞´´ =
𝑘𝑚ℎ𝑓𝑔𝜌𝑣
𝑝𝑛𝑐,𝑙𝑜𝑔,𝑎𝑣𝑔

(𝑝𝑣,𝑏 − 𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵(𝑇𝑣,𝑏 − 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡) (2.28) 
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Rovnice obsahuje korekci pro výskyt velké míry přenosu hmoty aplikovanou na konvektivní 

součinitel přestupu (citelného) tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣, a tedy modifikaci na 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 [W.m-2.K-1], ℎ𝑓𝑔 

latentní teplo [J.kg-1],  rozdíl teplot páry v objemu 𝑇𝑣,𝑏 a na mezifázovém rozhraní 𝑇𝑣,𝑖𝑛𝑡  v [K]. 

Korigovaný konvektivní součinitel přestupu tepla (o výskyt velké míry přenosu hmoty) lze po 

úpravách a pomocí hmotnostního kondenzačního toku 𝑛𝑣 vyjádřit dle následující rovnice. V ní 

je obdoba korekce, uvedené již dle [31] (Birda), upravena přímo pro kondenzaci, tudíž 𝑛𝑣 se 

použije v kladné hodnotě.  

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 =
𝑛𝑣𝑐𝑝,𝑣

(1 − 𝑒
−(
𝑛𝑣𝑐𝑝,𝑣
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣

)
)

 
(2.29) 

Kde 𝑐𝑝,𝑣 [J.kg-1.K-1] je měrná isobarická tepelná kapacita páry. 

2.4.2.2.2.2 Řešení difúzní vrstvy dle Corradini 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 2.4.2.2, zdroj [30] (Corradini) uvádí, že celkový 

součinitel přestupu tepla při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 

uvedený v rovnici (2.1) závisí na třech tepelných odporech, které lze vyjádřit pomocí dílčích 

součinitelů přestupu tepla. S úvahou nasycení páry v objemu směsi lze hodnotu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 

vyjádřit pomocí rovnice (2.10). Majoritní pozornost byla ve zdroji věnována kondenzačnímu 

součiniteli pro kondenzující páru na povrchu kapalného filmu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  [W.m-2.K-1]. Ten je pro 

podmínky turbulentní nucené i přirozené konvekce kolem geometrie rovné desky řešen pomocí 

kondenzačního modelu založeného na rozšíření Reynolds-Chilton-Colburnovy analogie pro 

přenos hybnosti, tepla a hmoty. 

Kondenzační součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  je dle Corradini definován jako transport 

energie k filmovému kondenzátu pomocí difúze páry, viz rovnice (2.30). Obdobná rovnice je 

uvedena i ve zdrojích [31] (Bird), [65] (Lienhard) a vychází z energetické bilance pro 

mezifázové rozhraní. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) = 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ ℎ𝑓𝑔  (2.30) 

Rozdíl teplot (𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) v [K] naznačuje, že teplota 𝑇𝑏 je brána jako nasycený stav páry ve 

směsi a tedy rovna 𝑇𝑣,𝑏. Tato skutečnost se vyskytuje v mnoha v této rešeršní části uvedených 
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pracích. Latentní teplo (bez podchlazení) je vyjádřeno jako ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1] a hlavní neznámou je 

parametr 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  [kg.m-2.s-1], jenž vyjadřuje hmotnostní tok kondenzující páry na povrchu 

kapalného kondenzátu a vztah pro jeho stanovení je dle Corradini následující: 

𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ = 𝑘𝑚𝑀𝑣(𝑐𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑣,𝑏) (2.31) 

Kde důležitým faktem je, že 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ = 𝑛𝑣, tj. jedná se jen o jiné označení. Dále v rovnici jsou: 

𝑘𝑚 [m.s-1] součinitel přenosu hmoty, 𝑐𝑣,𝑏 a 𝑐𝑣,𝑖𝑛𝑡 [mol.m-3] molární koncentrace páry v objemu 

směsi a na mezifázovém rozhraní, 𝑀𝑤𝑣 [kg.mol-1] molární hmotnost páry. 

 Ve zdroji je také uvedena zmínka o korekci součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚 i 

konvektivního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 na případy s výskytem vysoké míry přenosu 

hmoty, a to dle teorie viz [31] (Bird). 

Řešení kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (pro systém voda-

vzduch) metodou dle Corradini bylo validováno pomocí extrapolovaných korelací Uchida a 

Tagami z experimentálních dat prací Uchida a Tagami, viz kapitoly 2.4.1.2 a 2.4.1.3. Testováno 

bylo nastavení kondenzačního modelu pro přirozenou i nucenou konvekci. 

 Rozšíření původního modelu od Corradini o vliv vlnění na mezifázovém rozhraní pro 

přenos tepla a hmoty (zvýšená turbulence, snížení viskózní tloušťky difúzní vrstvy i laminární 

podvrstvy filmového kondenzátu atd.) je uvedeno ve zdroji [66]. Dále tento zdroj popisuje 

tvorbu 2D kondenzačního modelu s použitím 𝑘 − 휀 turbulentního modelu. Oba tyto 

kondenzační modely jsou následně porovnány mezi sebou i s dostupnými experimentálními 

daty, a to převážně s použitím vzduchu, jako nekondenzujícího plynu, více viz zdroj a jeho 

odkazy. 

2.4.2.2.2.3 Řešení difúzní vrstvy dle Spaldinga a Lienharda  

Zdroj [67] (Spalding) se zabýval vyjádřením problematiky stacionárního konvektivního 

přenosu hmoty a uvádí předpoklad, že veškeré problémy zahrnující přenos hmoty lze vyjádřit 

pomocí tzv. „Ohmova zákona přenosu hmoty“, viz následující rovnice.  

𝑚′′ = 𝑔𝑚𝐵𝑚 (2.32) 
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Kde, převedeno z původního zdroje na SI jednotky, je 𝑚′′ [kg.m-2.s-1] označení pro míru 

přenosu hmoty (hmotnostní tok) a 𝑔𝑚 [kg.m-2.s-1] je tzv. povrchová vodivost pro přenos hmoty 

(závisející na aerodynamických faktorech). Pro její stanovení je ve zdroji uvedeno několik 

přístupů, které se převážně odkazují na použití bezrozměrných podobnostních kritérií (Nusselt, 

Reynolds, Prandtl, Schmidt atd.), a to např. pro laminární i turbulentní proudění podél 

geometrie rovné desky, nebo se odkazuje na experimentálně derivovaná data v závislosti na 

parametru 𝐵𝑚 [-], což je hnací síla závisející na termodynamických vlastnostech v obecném 

objemu směsi, na mezifázovém rozhraní a přenášené substance. Pro podmínky kondenzace páry 

za přítomnosti nekondenzujícího plynu lze dle zdroje hnací sílu 𝐵𝑚 určit pomocí 

bezrozměrných hmotnostních frakcí páry v objemu směsi 𝑤𝑣,𝑏 a na mezifázovém rozhraní 

𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡  následovně: 

𝐵𝑚 =
𝑤𝑣,𝑏 − 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡
𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 − 1

 (2.33) 

 Obdobnou podobu rovnice (2.32) s určením hnací síly 𝐵𝑚 dle rovnice (2.33) odkazuje i 

zdroj [65] (Lienhard). Parametr 𝑔𝑚 je zde označován jako součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚 v 

jednotce [kg.m-2.s-1] a lze jej obdobně jako dle Spaldinga vyjádřit užitím analogie mezi 

přenosem tepla a hmoty pro nucenou i přirozenou konvekci (tj. pomocí bezrozměrných kritérií) 

s následující podobou Sherwoodova kritéria: 

𝑆ℎ =
𝑘𝑚𝐿

𝜌𝐷12
 (2.34) 

Kde 𝐿 (nebo 𝐷) [m] je charakteristický rozměr, 𝜌 [kg.m-3] hustota směsi a 𝐷12 [m2.s-1] difúzní 

koeficient pro binární směs. 

Nicméně Lienhard uvádí, že je-li hodnota hnací síly 𝐵 ≤ 0,2, jedná se potom o 

podmínku malé míry přenosu hmoty. Pro řešení situace s výskytem velké míry přenosu hmoty 

je uvedeno, že jako jedna s možností je použití modifikace teorie stagnujícího filmu, kde po 

úpravách vzniká následující vyjádření korekčního (sacího) faktoru 𝜃𝑚 [-], tzn. poměru 

korigovaného 𝑘𝑚,𝐵 [m.s-1] a nekorigovaného součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚 [m.s-1]: 
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𝜃𝑚 =
𝑘𝑚,𝐵
𝑘𝑚 

= [
𝑙𝑛(1 + 𝐵𝑚)

𝐵𝑚
] (2.35) 

Z tohoto vztahu je zřejmé, že se jedná o obdobnou korekci jako v případě od [31] (Birda), 

nicméně je zde odlišnost v použití hmotnostních frakcí místo molárních. 

 Zdroj Lienhard rovněž uvádí korekci pro konvektivní součinitel přestupu tepla 

v aplikaci na teorii stagnujícího filmu, pokud dochází vzájemně k velké míře přenosu hmoty i 

tepla, a to pomocí shodné korekce uvedené již dle [31] (Birda), tedy rovnice (2.17). Ovšem 

používá hmotnostní vyjádření, tzn. kombinovaný molární tok páry 𝑁𝑣 [mol.m-2.s-1] je nahrazen 

hmotnostním tokem (odpařované/kondenzující) páry 𝑚𝑣
′′ v [kg.m-2.s-1], měrná isobarická 

tepelná kapacita páry 𝑐𝑝,𝑣 je v [J.kg-1.K-1] a nekorigovaný a korigovaný součinitel přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 je v [W.m-2.K-1]. 

2.4.2.2.2.4 Řešení difúzní vrstvy dle Siddique 

Co se týče dalšího dohledaného přístupu řešení difúzní vrstvy pro případ kondenzace 

páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu, tak se víceméně jedná o převedení molární metody 

dle [31] (Birda) na hmotnostní formu, nebo mírně odlišně pojatý postup zjištění míry přenosu 

hmoty od [67] (Spaldinga) a [65] (Lienharda). Existuje několik zdrojů, které tento přístup 

popisují. Bohužel nelze s jistotou určit původní zdroj, jelikož i nověji datované zdroje neuvádí 

citace tohoto přístupu. Z těchto důvodů bude pro účely předkládané disertační práce metodika 

nazvána podle nejstarší dohledané literatury ji zmiňující, a tedy jako přístup Siddique od prací 

(Siddique), viz [61] a [68]. 

Obě zmíněné práce s přístupem Siddique shodně popisují teoretickou tvorbu 

bezrozměrné korelace pro stanovení Nusseltova kritéria při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu uvnitř svislé trubky a při nuceném proudění směsi. 

Stanovení hodnot tohoto kritéria je vyjádřeno v závislosti na Reynoldsově, Shmidtově, 

Jacobově kritériích a hmotnostních frakcí nekondenzujícího plynu ve směsi. Účelem korelace 

byly teoretické výpočty pro analýzu pasivního chlazení kontejnmentu varného reaktoru SBWR, 

které je realizováno pomocí IC kondenzátoru (trubkový kondenzátor ponořený ve vodním 

bazénu), kde je očekávána přítomnost nekondenzujícího plynu (především vodíku a vzduchu) 

ve směsi s vodní párou. Při tvorbě bezrozměrné korelace se vycházelo z předpokladu nasycení 
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páry ve směsi a zanedbání citelného tepla, tudíž základ pro stanovení míry přenosu tepla 

z objemu směsi k mezifázovému rozhraní vycházel z obdoby rovnice (2.30), již zmíněné 

v práci Corradini. 

Zvýše uvedeného vyplývá i jeden z hlavních bodů prací Siddique, tj. řešení míry přenosu 

hmoty (hmotnostního toku) kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  [kg.m-2 s-1]. Jelikož je řešení míry 

přenosu hmoty dle přístupu Siddique použito ve finálním nastavení CTU kondenzačního 

modelu, tak je mu věnována větší pozornost a na konci této sekce je uveden vztah (i odvození) 

pro 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ , a to pomocí původních zdrojů [61], [68] i mnoha dalších. 

Vytvořená teoretická korelace byla poté modifikována (dofitována) podle 

experimentálních dat, jež byly dalším předmětem obou prací Siddique. Experiment použil jako 

kondenzační element svislou trubku (vnitřní průměr 46 mm, efektivní délka 2,54 m). 

Generovaná pára z výparníku byla směšována se vzduchem, nebo heliem. Kondenzace vodní 

páry probíhala uvnitř této trubky za výskytu nuceného proudění celé směsi. Vlivem různé 

koncentrace směsi podél délky kondenzátoru (odvlhčování směsi, vliv rychlosti proudu atd.) 

byly obdrženy i různé hodnoty celkového součinitele přestupu tepla pro danou délku. Testované 

parametry na vstupu do kondenzační sekce: pro nekondenzující plyn = vzduch  rozmezí 

operačního tlaku od 0,11 MPa do 0,48 MPa a rozmezí vstupních hmotnostních frakcí 

10 % < 𝑤𝑛𝑐 < 35 %; pro nekondenzující plyn = helium  rozmezí operačního tlaku od 0,11 

MPa do 0,47 MPa a rozmezí hmotnostních frakcí 2 % < 𝑤𝑛𝑐 < 10 %.  

Ovšem zdroj [61] nadále popisuje i tvorbu dvou podrobnějších kondenzačních modelů, 

které zahrnují vliv přítomnosti nekondenzujícího plynu. Prvním je rigorózní řešení 

konzervativních rovnic filmového kondenzátu a difúzní vrstvy pro geometrii rovné desky při 

laminární nucené konvekci. Tímto modelem byly zejména analyzovány vlivy nekondenzujících 

plynů ve směsi (vzduch, vodík, nebo helium) na přenos tepla a dále vlivy jako podchlazení 

stěny kondenzátoru oproti teplotě v obecném objemu směsi, uvažování a neuvažování citelného 

tepla atd. V rámci analýz tohoto modelu bylo zjištěno, že stejná hodnota hmotnostní frakce 

hélia nebo vodíku má mnohem větší negativní vliv na přenos tepla v porovnání se vzduchem. 

Nicméně, porovnávají-li se stejné molární frakce nekondenzujících plynů (tzn. stejné parciální 

tlaky), má zase větší negativní vliv vzduch. Vlivy vodíku a hélia jsou téměř identické. Druhým 

popisovaným modelem byla teoretická analýza (anulární) kondenzace při nucené (turbulentní) 
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konvekci směsi páry a nekondenzujícího plynu uvnitř vertikální trubky. Cílem byla predikce 

míry kondenzace vodní páry v pasivním systému chlazení (IC kondenzátoru) reaktoru SBWR, 

a to při přítomnosti vzduchu, vodíku, nebo helia ve směsi. Model vycházel z aplikace teorie 

difúzní vrstvy a analogie mezi přenosem tepla a hmoty od původní práce dle [53] (Colburn-

Hougena). Nicméně pro finální podobu modelu je zvolena rovnice rovnosti hustot tepelných 

toků z objemu směsi (skrze vrstvu plynu) k mezifázovému rozhraní a z mezifázového rozhraní 

(skrze kapalný kondenzát) ke stěně kondenzátoru, což bylo vyjádřeno spojením již uvedených 

rovnic (2.23) a (2.30), kde právě hmotnostní tok kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  je řešen dle přístupu 

Siddique. Základem pro stanovení 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  jsou dle Siddique hodnoty hustot směsi v 

obecném objemu směsi a na mezifázovém rozhraní, což je v modelu řešeno na bázi směsi 

ideálních plynů. Opět je použit předpoklad nasycení vodní páry v objemu směsi po celé délce 

kondenzátoru. Pro řešení kapalného kondenzátu byla zahrnuta možná přítomnost vlnění 

kondenzátu (tj. vznik turbulencí).  Dále byl zahrnut vliv sacího efektu na difúzní vrstvu pro 

ovlivnění míry přenosu hmoty (s předpokladem turbulentní mezní vrstvy), a to pomocí 

experimentálně založené korelace pro poměr o sací efekt korigovaného St𝐵  a nekorigovaného 

St bezrozměrného Stantonova kritéria, blíže viz zdroj. Výsledky modelu, respektive hodnoty 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 [W.m-2.K-1] stanovené pomocí rovnice (2.10), jsou srovnány 

s experimentálními daty a již zmíněnou teoretickou korelací od prací Siddique (a to pro vzduch 

nebo helium ve směsi s vodní párou). 

Následující dohledaná práce, která použila hmotnostního přístupu (Siddique) k určení 

hmotnostního toku kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
´´ , byla od zdroje [69] (Maheswari). Jejím hlavním 

cílem byla tvorba kondenzačního modelu pro zisk hodnoty celkového součinitele přestupu tepla 

při kondenzaci parní fáze vody za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, a to pro 

potřeby výpočtů pasivního chlazení jaderného reaktoru při nehodě s únikem chladiva, kde se 

uvažuje použití kondenzátoru situovaného uvnitř kontejnmentu. Model byl vytvořen pro 

podmínky nuceně proudící směsi uvnitř kondenzační trubky. V práci bylo použito přístupu 

zjednodušené teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty, tzn., že bylo užito 

rovnice rovnosti hustoty tepelného toku skrze kapalný film kondenzátu a transportované 

hustoty tepelného toku z objemu směsi k mezifázovému rozhraní (s úvahou saturované páry 

v obecném objemu směsi), viz rovnice (2.23). Hodnota kondenzačního součinitele přestupu 
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tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  byla vyjádřena pomocí již zmíněné rovnice (2.30). Kondenzační model byl 

validován na datech z experimentů, blíže viz odkazy na experimenty ve zdroji. Ve stručnosti se 

jednalo o experimenty s kondenzací vodní páry tvořící směs se vzduchem uvnitř kondenzační 

trubky; maximální operační tlak byl validován na 0,398 MPa a validované vstupní hmotnostní 

frakce vzduchu do kondenzační části se pohybovaly od 9,8 % do 52 %. Pozdější adaptace této 

práce od zdroje [70] popisuje úpravu kondenzačního modelu pro zisk 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡   při uvažování 

kondenzace na vnější stěně horizontální trubky. Výsledky modelu z pozdější adaptace byly 

validovány na experimentálních datech z kondenzačního zařízení s horizontálním trubkovým 

kondenzátorem o rozměrech 21,3 mm pro vnější průměr a 750 mm efektivní délky. Jako 

nekondenzující plyn byl v experimentu použit vzduch v rozmezí hmotnostních frakcí 2095 % 

a celkových tlaků 1,6 až 4 atm. Nicméně data z teoretického modelu byla srovnána s daty 

experimentu pouze do maximálního tlaku 2,8 atm a rozmezí hmotnostních frakcí vzduchu ve 

směsi od 50 do cca 70 %. Dále je v práci uvedeno srovnání modelu s daty z experimentálních 

korelací Uchida, Dehbi a s experimentálními daty od prací Dehbi a Anderson, jež jsou blíže 

specifikovány v kapitole 2.4.1.  

Tvorba kondenzačního modelu pro výpočet hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 , s aplikací na různé 

vertikální geometrie, byla předmětem teoretické práce [64] (Ganguli). Práce pro tvorbu modelu 

použila teorii difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty v aplikaci na obdobu 

rovnice rovnosti hustot tepelných toků (2.23). Pro stanovení hmotnostního toku kondenzující 

páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
´´  je použit hmotnostní přístup (Siddique). Pro porovnání je použita i metoda 

s aplikací efektivní kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 dle Petersona a Herranze. Data 

z modelu jsou validována na nižších celkových tlacích z experimentálních dat Anderson a 

experimentálních dat (i dat z korelace) práce Dehbi, vše blíže viz kapitola 2.4.1. 

Metodou stanovení hmotnostního toku kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  hmotnostním 

přístupem (Siddique) se zabývala i další dohledaná práce [71] a její následné adaptace [72], 

[73], [74]. Tyto práce se vesměs teoreticky věnovaly kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

vzduchu nebo helia pro nízké celkové tlaky. V prvních dvou uvedených zdrojích je kondenzační 

model implementován v CFD (computational fluid dynamics) simulacích.  

Až doposud se všechny výše zmíněné práce zabývaly kondenzací par za přítomnosti 

nekondenzujících plynů pro celkové tlaky maximálně do cca 0,5 MPa. Z dostupných zdrojů 
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byla ale vyhledána práce [47], dále v textu značená jako práce (Kim), která se zabývala 

problematikou kondenzace vodní páry za přítomnosti dusíku v dané směsi, a to za vyšších 

celkových tlaků; až do 2 MPa. Hlavním úkolem práce bylo vytvoření teoretického 

kondenzačního modelu pro stanovení celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci 

vodní páry za přítomnosti dusíku ve směsi 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 . Model je založen na aplikaci teorie difúzní 

vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty pospolu s podobou rovnice rovnosti hustot 

tepelných toků, viz (2.23). Určení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  je řešeno 

pomocí zisku hmotnostního toku kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ , a to hmotnostním přístupem 

(Siddique). Tento model kondenzace byl použit pro potřeby výpočtů v tlakovacím zařízení 

modulárního reaktoru REX-10 a je dále v textu této disertační práce označován jako 

kondenzační model KIM.  

Tlakovací zařízení modulárního reaktoru REX-10 (integrované uvnitř tlakové nádoby 

reaktoru) používá směs vodní páry a dusíku k řízení podmínek pro provoz reaktoru a je 

předmětem teoretických prací [75], [76] a [77], obsahujících i experimentální data k jejich 

validaci. 

V rámci kondenzačního modelu KIM byly v práci Kim pro srovnání testovány i přístupy 

stanovení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pomocí efektivní kondenzační 

tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 od Petersona i Herranze. Pro vlastnosti směsi byla v práci použita 

teorie ideální směsi reálných plynů v kombinaci s programem P-PROPATH. Práce Kim také 

navíc k validaci kondenzačního modelu KIM uvádí experiment, který se snažil navodit 

podmínky podobné jako pro tlakovací zařízení v reaktoru REX-10. 1 Experiment (dále zvaný 

jako experiment nebo exp. data Kim) byl proveden v Seoul National University. Podmínky 

řešené v rámci tohoto experimentu se také podobají podmínkám řešeným v II.O. Studené pasti. 

Jedná se tak o jediný veřejně dostupný zdroj, který uvádí data pro celkový součinitel přestupu 

tepla při kondenzaci páry (vodní) za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  pro celkové 

                                                

1 Práce Kim také uvádí experimentální data OKBM, která dosáhla maximálního tlaku až 2,6 MPa se vzduchem 

jako nekondenzujícím plynem. Odkazovaný zdroj ale není veřejně dostupný, tudíž nebylo možné dohledat více 

informací a použít je pro potřeby této disertační práce. 



54 

 

tlaky vyšší od hodnot cca 0,5 MPa. I když byl jako nekondenzující plyn použit dusík, jiná 

geometrie kondenzátoru a některé další odlišnosti, byl tento experiment, pospolu s výsledky 

z kondenzačního modelu KIM, zvolen jako validační pro navrhovaný CTU kondenzační model. 

A to i s přihlédnutím k faktu, že řešená koncepce Studené pasti je zatím stále ve fázi vývoje a 

exaktní data z tohoto zařízení v době podání této disertační práce nejsou k dispozici. Popis 

validace CTU kondenzačního modelu, upraveného pro podmínky experimentálních dat a 

teoretického modelu z práce Kim, je uveden v kapitole 5.2. Podrobnějšímu popisu 

experimentálního zařízení Kim je věnován následující odstavec. 

Zjednodušené znázornění experimentálního zařízení Kim je uvedeno na Obrázku 2.12. 

Jednalo se o autoklávovou nádobu. V dolní části byla naplněna vodou a pod hladinou se 

nacházelo 20kW elektrické topné těleso sloužící k odparu vody. Odpařená voda poté tvořila 

nad hladinou směs s dusíkem. Jako kondenzátor byla použita vertikální trubka s vnějším 

průměrem 40 mm a délkou efektivní kondenzační části 650 mm. K měření teplot bylo použito 

celkově 19 termočlánků typu K; 12 pro měření teploty směsi, 5 pro teplotu stěny kondenzátoru, 

2 pro teploty chladicí vody v kondenzátoru na vstupu a výstupu. Celkový tlak byl měřen na 

horní straně autoklávové nádoby. Hodnota průměrného (experimentálně stanoveného) 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐾𝑖𝑚,𝑒𝑥𝑝) byla získána pomocí naměřených teplot a z bilance energie. K měření 

množství zkondenzované vody byl vně autoklávové nádoby nainstalován měřič kondenzátu 

spojený se zachytávačem kondenzátu, umístěném v dolní části kondenzátoru. Množství 

dodávaného dusíku skrze injekční ventil do experimentálního zařízení bylo monitorováno 

pomocí regulátoru hmotnostního průtoku. Rozmezí testovaných celkových tlaků bylo od 0,1 do 

2 MPa, a to k analýze tlakového efektu na hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐾𝑖𝑚,𝑒𝑥𝑝). Pro každý měřený tlak 

byly testovány různé hmotnostní frakce dusíku, a to mezi hodnotami 5 až 70 %. Ty odpovídají 

podmínkám tlakového zařízení reaktoru REX-10. Takto byla získána významná část degradační 

křivky pro celkový kondenzační součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐾𝑖𝑚,𝑒𝑥𝑝), který je závislý 

majoritně právě na koncentraci nekondenzujícího plynu ve směsi. Aby byl zaručen proces 

kondenzace, bylo v experimentu zvoleno velké podchlazení kondenzátoru, jehož hodnoty T 

(rozdíl teploty v objemu a vnější stěny kondenzátoru) se pohybovaly v rozmezí 40–80 C pro 

různé režimy nastavení experimentu. Výsledky z teoretického kondezačního modelu KIM byly 

ale poté stanoveny pouze pro jednu zvolenou konstantní hodnotu podchlazení. 
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Obrázek 2.12 Experimentální zařízení Kim pro kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku ve 

směsi, přeloženo z [47] (Kim). 

 Odvození stanovení hmotnostního toku (míry přenosu hmoty) kondenzující páry 

𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  dle přístupu Siddique 

Jelikož je stanovení hmotnostního toku kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  pomocí přístupu 

Siddique vybráno jako finální metoda k řešení difúzní vrstvy v CTU kondenzačním modelu 

(respektive k určení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑), viz kapitola 5, je 

v následujících řádcích zpětně odvozen a popsán vznik vzorce pro určení hmotnostního toku 

kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ , a to pro trubkovou geometrii kondenzátoru, která je použita 

v konceptu chlazení Studené pasti. K tomuto posloužily informace z již v této kapitole výše 

zmíněných zdrojů a dále podklady ze zdrojů [11], [31], a [78].  
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Obrázek 2.13 Koncentrační profil složky X, Fickův zákon, vytvořeno dle [78]. 

Fickův zákon zapsaný v obecné formě hmotnostního základu, vyjadřující difúzní 

hmotnostní tok 𝑗𝑋  [kg.s-1.m-2] obecné složky 𝑋, je uveden v rovnici (2.36). Na Obrázku 2.13 je 

schemat. zobrazen průběh koncentračního profilu obecné složky 𝑋 v normálovém směru 𝑦 [m] 

od plochy 𝐴 [m2]. 

𝑗𝑋 = −𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑋
𝜕𝑦

=  
�̇�𝑋
𝐴
   (2.36) 

Kde 𝐷12 [m2.s-1] je difúzní koeficient binární směsi, 𝑤 [-] hmotnostní frakce, 𝜌 [kg.m-3] hustota 

směsi. Míru přenosu hmoty (hmotnostní průtok) �̇�𝑋 [kg.s-1] lze dále s použitím hmotnostně 

průměrované rychlosti směsi 𝜐 [m.s-1] a plochy 𝐴 vyjádřit následovně: 

�̇�𝑋 = 𝑤𝑋𝜌𝜐𝐴 (2.37) 

Difúze složek směsi vždy zahrnuje pohyb molekul nebo atomů z jednoho místa do 

druhého. V mnoha případech má tento pohyb v molekulárním měřítku za následek hromadný 

pohyb, který zahrnuje jak konvektivní, tak i difúzní složku. Obecně lze kombinovaný 

hmotnostní tok 𝑚𝑋
′′ [kg.m-2.s-1] obecné složky 𝑋 vyjádřit následovně: 

𝑚𝑋
′′ = 𝑤𝑋𝑚𝑡𝑜𝑡

′′ + 𝑗𝑋 = 𝑤𝑋𝜌𝜐 − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑋
𝜕𝑦

 (2.38) 

Aplikujeme-li tuto skutečnost na kondenzaci páry ze směsi s nekondenzujícím plynem, 

tak kombinované hmotnostní toky nekondenzujícího plynu 𝑚𝑛𝑐
′′  a kondenzující páry 𝑚𝑣

′′ 

v [kg.m-2 s-1] mohou být napsány v následující formě: 

Vyšší koncentrace 

složky X 

Nižší koncentrace 

složky X 

Sklon = 
𝑑𝑤𝑋

𝑑𝑦
 

y 

Plocha A 

𝑤𝑋 koncentrační 

profil složky X 
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𝑚𝑛𝑐
′′ = 𝑤𝑛𝑐𝑚𝑡𝑜𝑡

′′ − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑛𝑐
𝜕𝑦

= 𝑤𝑛𝑐𝜌𝜐 − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑛𝑐
𝜕𝑦

 (2.39) 

𝑚𝑣
′′ = 𝑤𝑣𝑚𝑡𝑜𝑡

′′ − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑣
𝜕𝑦

= 𝑤𝑣𝜌𝜐 − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑣
𝜕𝑦

 (2.40) 

Vzhledem k tomu, že součet hmotnostních frakcí musí být roven 1, tak kombinovaný 

hmotnostní tok směsi na mezifázovém rozhraní (𝑚𝑡𝑜𝑡
′′ )𝑖𝑛𝑡 lze napsat jako: 

(𝑚𝑡𝑜𝑡
′′ )𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑡

′′ = 𝑚𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡
′′ +𝑚𝑣,𝑖𝑛𝑡

′′ = (𝜌𝜐)𝑖𝑛𝑡 (2.41) 

A pokud se uvažuje, že mezifázové rozhraní je nepropustné pro nekondenzující plyn: 

𝑚𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡
′′ = 0 (2.42) 

Lze poté úpravami kombinovaný hmotnostní tok kondenzující páry na mezifázovém rozhraní 

vyjádřit následovně:  

𝑚𝑖𝑛𝑡
′′ = 𝑚𝑣,𝑖𝑛𝑡

′′ = 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡(𝑚𝑡𝑜𝑡
′′ )𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝐷12

𝜕𝑤𝑣
𝜕𝑦

= 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡(𝜌𝜐)𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝐷12
𝜕𝑤𝑣
𝜕𝑦

 (2.43) 

(𝜌𝜐)𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑣,𝑖𝑛𝑡
′′ =

1

1 − 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡
(−𝜌𝐷12

𝜕𝑤𝑣
𝜕𝑦
) (2.44) 

Takto vyjádřený hmotnostní tok kondenzující páry může být alternativně vyjádřen jako funkce 

součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚 [m.s-1] (resp. Sherwoodova kritéria) s úvahou podmínky 

přirozené konvekce hmoty, viz následující obecná rovnice:  

𝑗𝑋 = 𝑘𝑚𝜌 ∆𝑤𝑋 (2.45) 

Kombinací rovnic (2.36) a (2.45) v aplikaci na kondenzující páru, společně s dosazením 

do rovnice (2.44), vznikne následující tvar vyjádření hmotnostního toku kondenzující páry na 

mezifázovém rozhraní: 

𝑚𝑣,𝑖𝑛𝑡
′′ =

𝑘𝑚𝜌 (𝑤𝑣,𝑏 −𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡)

1 − 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡
 (2.46) 
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Definice bezrozměrného Sherwoodova kritéria (aplikovaného na trubkovou geometrii): 

𝑆ℎ =
𝑘𝑚𝐷

𝐷12
 (2.47) 

Vyjádřením součinitele přenosu hmoty z předchozí rovnice se poté obdrží finální vztah určení 

hmotnostního toku kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ = 𝑚𝑣,𝑖𝑛𝑡

′′  pomocí bezrozměrné hmotnostní 

frakce páry v objemu směsi 𝑤𝑣,𝑏 a na mezifázovém rozhraní 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡  následovně: 

𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ =

𝑆ℎ 𝐷12 𝜌

𝐷

 (𝑤𝑣,𝑏 −𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡)

1 − 𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡
 (2.48) 

Kde 𝐷12 [m2.s-1] je difúzní koeficient pro binární směs, 𝐷 [m] charakteristický rozměr (trubky), 

𝜌 [kg.m-3] průměrná hustota směsi. Častěji uváděná forma rovnice (2.48) používá 

ekvivalentního vyjádření pomocí hmotnostních frakcí nekondenzujícího plynu v objemu směsi 

𝑤𝑛𝑐,𝑏 a na mezifázovém rozhraní 𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡 : 

𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ =

𝑆ℎ 𝐷12 𝜌

𝐷

 (𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡 −𝑤𝑛𝑐,𝑏)

𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡
 (2.49) 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, zjednodušeně se dá tvrdit, že předchozí 

vztah je vlastně hmotnostní formulace již prezentovaného molárního přístupu vyjádření míry 

přenosu hmoty (kondenzující páry) od [31] (Birda).  

Nicméně, například zdroj [56] se zabýval podrobnou analýzou a srovnáním molárních i 

hmotnostních forem analogie mezi přenosem tepla a hmoty pro aplikace s kondenzací páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu ve směsi. Podrobný pohled byl věnován právě jednotlivým 

případům vyjádření hmotnostních toků kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ , kde i přístup Peterson byl 

převeden z formy vyjádření tepelné kondenzační vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 do formy vyjádření 

hmotnostního toku 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ . Z porovnání bylo zjištěno, že rozdíl mezi molárním a hmotnostním 

přístupem je v zásadě otázkou volby definice průměrné molární hmotnosti směsi 𝑀 [kg.mol-1]  

v oblasti difúzní vrstvy. V zásadě se dá říci, že hmotnostní přístup, uvažující-li aritmeticky 

průměrovanou hodnotu 𝑀, poskytuje vyšší hodnoty hmotnostního toku pro případy kondenzace 

i odpařování, než přístupy molární. Tvrzení platí pro shodné hodnoty Sherwoodova kritéria u 

obou porovnávaných přístupů a bylo i experimentálně ověřeno, blíže viz zdroj. 
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2.4.2.2.3 Rozšířené teoretické modely 

Experimentální data Kim spolu s výsledky teoretického kondenzačního modelu KIM, 

viz zdroj [47], byly použity k validaci teoretického kondenzačního modelu uvedeného v práci 

[79], kde je pro potřeby této disertační práce zdroj popisován jako práce (Wu) a v ní obsažený 

kondenzační model jako model WU. Práce Wu popisuje vylepšený model kondenzace páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu, který je založen na teorii difúzní vrstvy a analogii mezi 

přenosem tepla a hmoty. Model byl vytvořen pro potřeby analýz tlakových zařízení v malých 

modulárních reaktorech vyvíjených převážně v Číně. V modelu je vyvinuta snaha o 

zakomponování stlačitelnosti plynu pro vyjádření závislosti molární frakce především páry ve 

směsi na její parciální tlak, a to implementací obecné rovnice stavu pro reálné plyny do 

vyjádření molární frakce. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o nástavbu kondenzačního 

modelu od Herranze, viz kapitola 2.4.2.2.1.6, odkud byla převzata podoba modifikované 

Clausius-Clapeyronovy rovnice doplněné o uvažování reálného plynu, kondenzační tepelné 

vodivosti a Sherwoodova kritéria. Poté lze pomocí průměrované molární rychlosti kondenzující 

páry na mezifázovém rozhraní (zahrnující vliv stlačitelnosti) pospolu s dalšími úpravami a z 

podoby Sherwodova kritéria z rovnice (2.22) vyjádřit hodnotu kondenzačního součinitele 

přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  [W.m-2.K-1] v aplikaci na vodní páru následovně: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 =

𝑆ℎ
1
𝜙 (
𝑐 ℎ̅𝑓𝑔

2 𝑀𝑤𝑣𝐷12
𝑟𝑤𝑣𝑇𝑖𝑛𝑡𝑇𝑏

)

𝐿
 

(2.50) 

Jelikož tato rovnice vychází z původního vztahu určení kondenzačního součinitele 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  a 

kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 od Herranze, tak většina použitých parametrů a jejich 

jednotek zůstávají stejné, kromě parametru 𝜙 [-], což je modifikovaný logaritmický poměr 

průměrované molární frakce nekondenzujícího plynu 𝑦𝑛𝑐,𝑎𝑣𝑔 [-] a vodní páry 𝑦𝑤𝑣,𝑎𝑣𝑔 [-], 

obohacený o stlačitelnost vodní páry 𝑍𝑤𝑣 [-]: 

𝜙 =
2𝑦𝑛𝑐,𝑎𝑣𝑔𝑍𝑤𝑣

2𝑦𝑤𝑣,𝑎𝑣𝑔 + 𝑍𝑤𝑣 − 1
 (2.51) 

Celková hodnota součinitele přestupu tepla při kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 byla modelem WU stanovena z rovnice (2.10), v níž je 
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zahrnut i tepelný odpor skrze filmový kondenzát a citelné teplo směsi, což bylo v práci Wu také 

řešeno. 

Rozmezí validovaných molárních frakcí nekondenzujícího plynu (dusíku) 𝑦𝑛𝑐 [-] bylo 

od 0 do 50 %. Výsledky z teoretického kondezačního modelu WU byly pro každou 

analyzovanou tlakovou hladinu stanoveny pouze pro jednu vybranou konstantní hodnotu 

podchlazení. V rámci rešerše dostupné literatury byl tento kondenzační model jediný se 

zmínkou (teoreticko/matematické) implementace parametru stlačitelnosti (směsi) plynů do 

teoretického kondenzačního modelu. To bylo důvodem použití výsledků kondenzačního 

modelu WU, v aplikaci na podmínky experimentálních dat Kim, k validačním účelům 

navrhovaného CTU kondenzačního modelu pro Studenou past. 

2.4.2.3. Další teoretické práce 

V rámci rešerše problematiky teoretického řešení kondenzace par za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu byla dohledána řada dalších prací a zdrojů. Většina z nich se ale 

věnovala buď problematice nuceného proudění směsi páry a nekondenzujícího plynu uvnitř 

kondenzačních elementů (trubek), nebo chyběly podrobnější informace o limitech použití 

daného řešení, anebo nebyly přímo aplikovatelné na řešenou problematiku II.O. Studené pasti. 

Nicméně jsou níže uvedené zdroje zmíněny z důvodu toho, že se zabývaly i teoretickým 

řešením dané problematiky a sloužily jako zdroj dodatečných informací pro tvorbu CTU 

kondenzačního modelu. 

 Jednalo se např. o práce [60], [80] a [81], které popisovaly tvorbu kondenzačních 

modelů, ale i odkazy na experimentální práce, na kterých byly validovány. Další dohledaná 

práce, řešící experimentálně a teoreticky hodnotu celkového součinitele přestupu tepla při 

kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujících plynů o vyšších celkových tlacích 

uvnitř trubkového kondenzátoru, je ze zdroje [82].  

Efekt nekondenzujícího plynu na kondenzaci par je diskutován ve zdroji [23], kde je 

uveden přístup stanovení hodnoty součinitele přestupu tepla při kondenzaci par za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu pro geometrii vnější stěny horizontálního válce, ovšem jen pro 

nucenou konvekci. Zdroj také uvádí, že tento přístup ale nebyl v praxi nijak významně použit. 
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Kromě předchozího přístupu zdroj také uvádí dva přístupy pro stanovení hodnoty součinitele 

přestupu tepla při kondenzaci par za přítomnosti nekondenzujícího plynu uvnitř trubkových 

geometrií. 

Zdroj zabývající se popisem problematiky sdílení tepla při kondenzaci páry je [17], 

který kromě obecných informací o kondenzaci par popisuje také vliv přítomnosti inertního 

plynu (vzduchu) ve vodní páře na degradaci součinitele přestupu tepla při její kondenzaci. Ve 

zdroji je uveden i vztah pro výpočet součinitele přestupu tepla při filmové kondenzaci vodní 

páry na svislé rovinné desce, pokud je ve směsi přítomen vzduch. Nicméně tento vztah lze 

použít pouze do 4% hmotnostní frakce vzduchu ve směsi s vodní párou a chybí také podrobnější 

informace o limitech použití (celkový tlak, maximální délka kondenzačního elementu atd.).  

Experimentálně teoretická práce od zdroje [83] se zabývala tvorbou kondenzačního 

modelu, který je vyvinut především pro analýzu výsledků z experimentální části práce, kde je 

testována kondenzace páry draslíku za přítomnosti argonu nebo helia na spodní straně 

horizontálního disku (o průměru 101,6 mm). Hlavním výstupem je zisk kondenzačního 

součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  [BTU.h-1. ft-2.F-1] pomocí difúzního modelu (zahrnujícího 

efektivní  difúzní tloušťku, difúzní rovnici hmoty, teorii ideálního plynu atd.). V práci je 

zanedbán vliv tepelného odporu skrze kapalný film (teplota stěny kondenzátoru odpovídá 

teplotě mezifázového rozhraní), ale dodatečně je uvažován vliv radiace na celkové sdílení tepla. 

Tato metodika stanovení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  je následně uvedena ve zdroji [54], který ji 

implementuje do třech tepelných odporů, tj. skrze kapalný kondenzát a skrze směs plynu 

(složený z kondenzace a konvekce), pro stanovení celkového součinitele přestupu tepla při 

kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, tak jak to bylo již obdobně 

avizováno v rovnici (2.10). 

Podrobnou analýzou korekčního (sacího) faktoru pro výskyt vysoké míry přenosu 

hmoty při kondenzaci páry a užívání analogie mezi přenosem tepla i hmoty se zabývala práce 

[84]. Práce také analyzuje a rozšiřuje korekční faktor definovaný dle [31] (Birda) pro podmínky 

turbulentního proudění. Dále se zabývá vlastním vyjádřením korekčního faktoru pro oblast 

turbulentního proudění při podmínkách přirozené konvekce a srovnáním korigovaných 

hmotnostních toků dle analyzovaných přístupů s experimentálními daty od [42] (Andersona), 
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kde je ukázáno, že korekce dle Birda přeceňuje výsledky právě pro oblast s vysokými 

hodnotami Rayleighova kritéria. 

2.4.2.4. Shrnutí teoretických modelů 

Z dostupných zdrojů byly vyhledány teoretické modely, jež jsou určeny k řešení 

problematiky kondenzace par za přítomnosti nekondenzujících plynů. Tyto modely nahrazují a 

rozšiřují oblast působnosti experimentálních korelací, uvedených v kapitole 2.4.1. Jejich hlavní 

kladem (u většiny) je možnost použití různých nekondenzujících plynů, geometrií 

kondenzátorů a v neposlední řadě proměnných parametrů pro celkový tlak a teploty. Jedná se 

především o teorii difúzní vrstvy spojenou s analogií mezi přenosem tepla a hmoty. Nicméně, 

naprostá většina dohledaných prací s těmito teoretickými přístupy, až na dvě výjimky (tj. 

teoretickou a experimentální práci Kim s následnou teoretickou prací Wu), se i tak omezovaly 

pro oblast nižších celkových tlaků (tedy do cca 0,5 MPa) a většinou použití vzduchu jako 

nekondenzujícího plynu. Nejčastějším důvodem byla absence experimentálních dat pro oblast 

vyšších tlaků, což znamenalo, že modely byly validovány převážně pomocí experimentálních 

dat použitých pro fitované experimentální korelace nebo korelacemi samotnými. Dalším 

limitem některých modelů (dílčích přístupů) je použitá ideální teorie plynů (např. Peterson, 

Herranz), kde se pro vyšší tlaky mohou vyskytnout odchylky od reálných hodnot. 

Z výše uvedeného vyplývá zjištění chybějících dostupných dat jak z experimentálního, 

tak i teoretického výzkumu, a to pro určení ovlivnění přestupu tepla při kondenzaci vodní páry 

v závislosti na koncentraci argonu ve směsi. Tato skutečnost se především týkala očekávaných 

parametrů v sekundárním okruhu Studené pasti, tzn. vysoké celkové tlaky a teploty. Avšak 

limity v dostupných datech (pro tyto vyšší parametry) nebyly zjištěny pouze pro konkrétní směs 

vodní páry s argonem, ale jak z analýzy také vyplývá, jsou obecnějšího rázu, jelikož se to týká 

i dalších směsí par a nekondenzujících plynů v kombinaci s různými geometriemi kondenzátoru 

atd. 
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2.4.3. Problematika stanovení vlastností paro-plynné směsi 

Nedílnou součástí řešení problematiky kondenzace páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu, a to především v aplikaci na teoretické řešení pomocí teorie difúzní 

vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty, je stanovení termodynamických a 

termofyzikálních vlastností dané směsi (hustota, dynamická viskozita, tepelná vodivost, měrná 

tepelná kapacita atd.). Analýza (některých) možností a jejich aplikací ke stanovení výše 

zmíněných vlastností směsi je součástí kapitoly 4.2.3.7. 
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3. Cíle práce 

Kapitola 2 se snažila popsat celkový pohled na současný stav problematiky jednotlivých 

předpokládaných procesů přenosu tepla i hmoty v navrhovaném varno-kondenzačním systému 

chlazení experimentálního zařízení Studená past. Majoritní úsilí bylo vynaloženo na analýzu 

procesu kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu. Z této kapitoly lze definovat 

základní cíle předkládané disertační práce. 

 Vytvoření modelu kondenzace páry s nekondenzujícím plynem ve směsi pro možnost 

použití na široké rozmezí aplikací a okrajových podmínek; tj. zahrnutí výskytu 

vysokých celkových tlaků a teplot s možností aplikovatelnosti na různé geometrie 

kondenzátoru a druhy nekondenzujících plynů. 

 Validace vytvořeného kondenzačního modelu na dostupných experimentálních 

datech, experimentálních korelacích a teoretických modelech.  

 Implementace vytvořeného kondenzačního modelu do celkového výpočetního modelu 

pro navrhované řešení odvodu tepelného výkonu ze Studené pasti. 

Další cíle této práce jsou následující: 

 Volba vhodné metody stanovení termodynamických a termofyzikálních vlastností 

plynné směsi pro potřeby vytvořeného kondenzačního modelu. 

 Porovnání molárního a hmotnostního přístupu stanovení kondenzačního součinitele 

přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu. 

 Vyhodnocení výsledků z celkového výpočetního modelu chlazení Studené pasti; 

určení ustálených stavů k ustanovení požadovaných provozních parametrů I.O., viz 

Tabulka 2.1. 
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4. Výpočetní model chlazení Studené pasti 

Navrhovaný analytický výpočetní model celého chlazení Studené pasti sestává ze čtyř 

hlavních částí, tzv. výpočetních submodelů, které na sebe navazují a jsou navzájem propojeny, 

viz schéma na Obrázku 4.1. Celkový výpočetní model byl vytvořen především jako predikce 

chování odvodu tepla ze Studené pasti, a tím má být nápomocen ke zlepšení procesu vývoje 

konstrukce chladicího okruhu Studené pasti. 

První submodel je věnován I.O., kde je i výchozí bod celého výpočetního modelu, a to 

určení tepelného výkonu ze zadaných teplot a průtoku tekutého kovu PbLi17, uvedených 

v Tabulce 2.1. Tento tepelný výkon je z I.O. odváděn pomocí II. okruhu, a to v rámci tzv. 

quasistacionárního stavu celé Studené pasti.  

Výpočetní submodel řešící II.O. lze pro zjednodušení popisu rozdělit na dva hlavní 

segmenty (dílčí submodely): vypařovací (varný) a kondenzační. Důležitým bodem je popis 

rovnovážného a nerovnovážného stavu systému kapalina (voda), pára (vodní) a nekondenzující 

plyn (argon). Nerovnovážný (quasistacionární) provozní stav vzniká ze stavu rovnovážného 

v důsledku řízených procesů odparu a kondenzace (vodní) páry.  

Ve vypařovací (varné) části je tepelný výkon z I.O. odváděn pomocí přirozeného 

proudění vody a jejího bublinkového (saturovaného) varu podél teplosměnné stěny, oddělující 

I. a II. okruh. Důležitým krokem je zjištění saturační teploty vody, při které dochází k jejímu 

varu. Této teplotě odpovídá saturační tlak vody, který je i celkovým tlakem pro celý II.O. a je 

pro quasistacionární stav odvodu tepla předpokládán jako konstantní. Dalším důležitým 

procesem, řešeným v rámci vypařovací části II.O., je hmotnostní průtok vody, nebo směsi vody 

a generované vodní páry podél teplosměnné plochy. Ten by měl být nastolen vlivem přirozené 

cirkulace. Generovaná vodní pára transportuje většinu tepelného výkonu skrze hladinu do 

kondenzační části II.O., kde bude probíhat její následná kondenzace na kondenzátoru (části 

III.O.), v němž proudí chladicí napájecí voda. Zbytek tepelného výkonu je akumulován 

v ohřáté, ale neodpařené vodě. 

V rámci nastolení potřebných podmínek v II.O. může být nad vodní hladinou přítomen 

nekondenzující plyn (argon), který tvoří směs s vodní párou. Pro quasistacionární stavy II.O. 

Studené pasti je poté dodávanou vodní párou, která difunduje z vodní hladiny do směsi, směs 
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sycena ve snaze vyrovnat změnu složky tlaku vodní páry vlivem její kondenzace na 

kondenzátoru. Tato skutečnost je taktéž předmětem vypařovací (varné) části výpočetního 

submodelu II.O.  

Řešení vypařovací (varné) části II.O. bylo v rámci předkládané disertační práce 

předmětem publikace [A.5]. 

Vodní pára, která kondenzuje na kondenzátoru, vytváří filmový kondenzát, jenž poté ve 

formě kapek skápne zpět na vodní hladinu a dochladí neodpařenou vodu ve vypařovací sekci. 

Ovšem přítomnost nekondenzujícího plynu má zejména negativní vliv právě na podmínky 

přenosu tepla při kondenzaci páry, což je primárním úkolem řešení kondenzační části 

submodelu pro II.O.  Z důvodu závislosti tohoto druhu kondenzace na řadě proměnných 

parametrů a do jisté míry nedostatečného vědeckého probádání problematiky kondenzace par 

v přítomnosti nekondenzujícího plynu, a to hlavně v aplikaci na podmínky systému chlazení 

Studené pasti, je řešení této problematiky jednou z primárních náplní výzkumu předkládané 

disertační práce, což bylo taktéž předmětem publikací [A.4] a [A.5]. 

V celém objemu II.O. se předpokládá výskyt procesů přirozené cirkulace (konvekce), a 

to jak pod hladinou kapaliny, tak i nad ní. 

S úvahou nastolení quasistacionárního stavu je mezi vypařovací a kondenzační části 

II.O. uvažována výměna tepla a hmoty (tj. skrze hladinu kapaliny, která oba segmenty odděluje) 

pouze zjednodušeně (informativní charakter) pomocí generované vodní páry, jež opouští 

hladinu a difunduje do směsi vodní páry s argonem, a následně navrátivším kondenzátem. 

Jelikož se nejedná o primární náplň předkládané disertační práce, jsou další procesy přenosu 

tepla a hmoty, které jsou spojeny především s nestacionárním chováním systému, zanedbány. 

Poslední submodel řeší bilanční výpočty pro kondenzátor, tzn. výměník tepla mezi 

kondenzační části II.O. a III. okruhem. V rámci tohoto submodelu je analyzován i charakter 

proudění uvnitř kondenzační trubky pro dané operační podmínky v II.O. a jeho vliv na konečný 

přenos tepla z tělesa pasti do napájecí vody kondenzátoru. Důležitým výstupem je zjištění 

potřebného průtoku a výstupní teploty napájecí vody, které nesmí překročit limitní hodnoty. 
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Obrázek 4.1 Algoritmus celkového výpočetního modelu navrhovaného chlazení Studené pasti. 
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Obrázek 4.2 Schéma uvažovaných procesů přenosu tepla a hmoty v tělese Studené pasti. 

Znázornění zjednodušených uvažovaných procesů přenosu tepla a hmoty v tělese Studené 

pasti je zobrazeno v schématu na Obrázku 4.2, kde jsou vyobrazeny i hlavní neznámé, které je 

potřebné v rámci jednotlivých výpočetních submodelů pro quasistacionární stav řešit. Ty jsou 

následující: 
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a) Tepelný výkon �̇� [W], který je potřebné odvést z tekutého kovu PbLi17 v I.O. 

b) Teplota vody (saturace) 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 [K] v II.O., při které je odváděn tepelný výkon z I.O. 

Této teplotě odpovídá tlak saturace 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 [Pa], což je i celkový tlak 𝑝 [Pa] pro celý 

II.O. 

c) Průtočné množství vody, nebo směsi vody a generované vodní páry pod hladinou �̇�𝑤 

[kg.s-1], které se ustanoví přirozenou cirkulací. 

d) Součinitelé přestupu tepla 𝛼 [W.m-2.K] a hodnoty hustot tepelných toků 𝑞´´ [W.m-2] 

na obou stranách teplosměnné stěny mezi I. a II.O. 

e) Suchost směsi vody a vodní páry 𝑥𝑧 [-] podél teplosměnné plochy, s tím spojené 

průtočné množství generované vodní páry �̇�𝑤𝑣 [kg.s-1] a tepelný výkon odvedený 

generovanou párou �̇�𝑤𝑣 [W]. 

f) Hodnota měrné entalpie vody, nebo směsi vody a vodní páry na výstupu z vypařovací 

(varné) sekce ℎ𝑤,𝑜𝑢𝑡 [J.kg-1]. 

g) Podmínky saturace vodní páry 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡 [K] v kondenzační části II.O. v závislosti na 

hmotnostní frakcí nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐 [-] nad vodní hladinou. 

h) Teplota směsi vodní páry a argonu 𝑇𝑏 [K] v obecném objemu kondenzační části II.O., 

a to v rámci úvahy sycení směsi vodní parou z vypařovací (varné) části II.O. a 

následné kondenzace vodní páry na kondenzátoru. 

i) Celkový součinitel přestupu tepla pro kondenzaci vodní páry na kondenzátoru 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 [W.m-2.K] v závislosti na koncentraci nekondenzujícího plynu (argonu) ve 

směsi. 

j) Množství kondenzátu �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 [kg.s-1] a jeho teplotu 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 [K], který se vrací zpět skrze 

hladinu vody do vypařovací (varné) části II.O. 

k) Ochlazení neodpařené vody navráceným kondenzátem, tzn. určení měrné entalpie 

ochlazené vody pro vstup do vypařovací (varné) sekce ℎ𝑤,𝑖𝑛 [J.kg-1]. 
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l) Teplota na výstupu 𝑇𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑜𝑢𝑡 [K] a průtočné množství �̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [kg.s-1] napájecí vody 

v kondenzátoru (části III.O.). 

Na základě vyřešení výše uvedených parametrů lze uzavřít soubor bilančních rovnic, 

řešících chladicí proces jako celek, a určit z nich výsledné podmínky pro II.O. Studené pasti.  

V následujících podkapitolách jsou postupně podrobněji popsány všechny zásadní děje 

spojené s I. i II. okruhem a dále použitá implementace jejich řešení. Nejvíce pozornosti bude 

věnováno kapitole zabývající se kondenzací (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího 

plynu, respektive kondenzační části II.O.  

4.1. Primární okruh 

Hlavním vstupem pro celý výpočetní model Studené pasti jsou zadané vstupní a 

výstupní teploty (𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑖𝑛, 𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑜𝑢𝑡) pospolu s požadovanými hmotnostními průtoky �̇�𝑃𝑏𝐿𝑖 

tekutého kovu PbLi17. Hodnoty jsou definované v Tabulce 2.1. 

Pro možnosti výpočtu byla geometrie reprezentující přenos tepla z I.O. zjednodušena na 

prstencový průtočný kanál s rozměry prvního prstence separačního zařízení I.O. o vnitřním 

průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼.𝑂.= 159 mm a vnějším průměru 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂.= 188 mm. Délka (výška) průtočné části 

i teplosměnné stěny (oddělující I. a II. okruh) je 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂.= 200 mm. Je zjednodušeně 

uvažováno, že tekutý kov PbLi17 proudí směrem svisle dolů podél této teplosměnné stěny, viz 

Obrázek 2.3 a Obrázek 4.2, a dále se zanedbává sdílení tepla s ostatními labyrintovými 

přepážkami I.O. 

Pro zadané parametry a za pomoci vztahů stanovení termofyzikálních vlastností 

tekutého kovu PbLi17 ze zdroje [10], pospolu s rovnicí stanovení tepelného výkonu (4.1), se 

určí tepelný výkon, který je předáván do II. okruhu. Jelikož hodnota isobarické měrné tepelné 

kapacity 𝑐𝑝,𝑃𝑏𝐿𝑖  [J.kg-1.K-1] tekutého kovu PbLi17 se pro celkový tepelný spád téměř nemění, 

je uvažována jako konstantní v hodnotě aritmetického průměru vstupní a výstupní hodnoty a 

lze tak použít následující rovnici určení tepelného výkonu �̇� [W], viz [11]. Tato rovnice je, 

v rámci přesnějších výpočtů (především teplot stěny), rozparcelována na 𝑛 [-] dílů se stejným 

tepelným výkonem a řešena iteračně, více v kapitole 4.2.2. 
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�̇� = �̇�𝑃𝑏𝐿𝑖𝑐�̅�,𝑃𝑏𝐿𝑖∆𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖  (4.1) 

Výsledné tepelné výkony jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Stav 1 Stav 2 

Tepelný výkon �̇� [W] 9500 4750 

Tabulka 4.1 Stanovené tepelné výkony k odvedení z I.O. Studené pasti. 

4.2. Sekundární okruh  

Jako první je v rámci této kapitoly uveden obecný popis ideálního rovnovážného stavu 

systému kapalina, její pára a nekondenzující plyn. Následuje aplikace poznatků pro kapalnou 

vodu a její páru za přítomnosti nekondenzujícího plynu (argonu), tj. případ II.O. Studené pasti. 

Z rovnovážného stavu (pro případ II.O.) je poté předpokládán vznik stavu nerovnovážného, tj. 

přítomnost varu (odparu) vody a následné kondenzace vodní páry ze směsi s nekondenzujícím 

plynem (argonem). Dále bude diskutováno navrhované řešení odvodu tepelného výkonu z I.O. 

vlivem odparu (varu) vody ve vypařovací části II.O. Posledním bodem je popis řešení 

kondenzační části II.O., tj. následné kondenzace vodní páry na kondenzátoru za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu (argonu) v jejich směsi. 

4.2.1. Rovnováha systému kapalina, pára a nekondenzující plyn 

Důležitým krokem k pochopení situace v II.O. Studené pasti je rozbor dosažení tzv. 

rovnovážného stavu (equilibrium) systému kapalina, pára a nekondenzující plyn. Následující 

úvahy a informace jsou čerpány ze zdrojů [85], [86] a [87].  

Pokud uvažujeme pouze jednu komponentu (čistou látku), tak pod bodem varu se 

nachází v kapalném stavu a nad bodem varu v plynném stavu. Smísí-li se např. dvě kapaliny 

(látky) do roztoku, potom daná komponenta produkuje páru v rozmezí teplot od vypařovacího 

bodu (bubble point) po rosný bod (dew point). Toto rozmezí se dále rozšiřuje, pokud je jedna 

z komponent plyn nad svými kritickými parametry. Hovoříme tak o nekondenzujícím plynu 

s faktem, že nepodléhá přechodu z páry do kapaliny, pokud teplota zůstane nad kritickým 
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bodem. Přítomnost nekondenzujícího plynu mění fázové chování systému, i když samotný plyn 

má zanedbatelnou rozpustnost v kapalině.  

Výpočty rovnováhy pára-kapalina uzavřeného systému, o i-účastnících se komponent, 

se řeší dle podmínky rovnosti fugacit plynné 𝑓𝑖
𝑣 [Pa] a kapalné fáze 𝑓𝑖

𝑙 [Pa] komponenty za 

konstantního tlaku a teploty. 

𝑓𝑖
𝑣 = 𝑓𝑖

𝑙 (4.2) 

�̂�𝑖
𝑣𝑦𝑖𝑝 = 𝛾𝑖𝑥𝑖𝑓𝑖

∗ (4.3) 

Kde 𝛾𝑖 [-] je koeficient aktivity i-té komponenty v kapalné fázi, jenž se používá ke kvantifikaci 

míry odchylky fugacity daného druhu od hodnoty, kterou by měla v ideálním řešení. Proměnné 

𝑦𝑖 [-] a 𝑥𝑖 [-] jsou molární frakce komponent v plynném a kapalném stavu, �̂�𝑖
𝑣 [-] je koeficient 

fugacity komponenty i ve stavu páry. Rozepsáním fugacity kapalné komponenty i pro zvolený 

standartní stav 𝑓𝑖
∗ [Pa] lze obdržet tzv. základní rovnici pro rovnováhu systému pára-kapalina. 

�̂�𝑖
𝑣𝑦𝑖𝑝 = 𝛾𝑖𝑥𝑖𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡𝑒𝑥𝑝 {

𝑣𝑖
𝑙(𝑝 − 𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡)

𝑅𝑇
} (4.4) 

V této rovnici je 𝑝 [Pa] celkový tlak, při kterém je systém udržován,  𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡 [Pa] je saturační tlak 

komponenty pro teplotu 𝑇 [K], 𝑣𝑖
𝑙  [m3.kg-1] je molární objem kapalné komponenty 𝑖, 𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡 [-] 

je koeficient fugacity komponenty 𝑖 pro její saturační tlak.  

Pro řešení rovnováhy pára-kapalina za vysokých tlaků se vychází z rovnosti fugacit pro 

jednotlivé složky, viz rovnice (4.2), což lze přepsat do stavu vyjadřujícího závislost fugacit na 

koeficientech fugacit, molárním složení a celkovém tlaku: 

 �̂�𝑖
𝑣𝑦𝑖𝑝 = �̂�𝑖

𝑙𝑥𝑖𝑝 (4.5) 

Kde �̂�𝑖
𝑙 je koeficient fugacity komponenty i ve stavu kapaliny [-]. Tuto rovnici je vhodné rozšířit 

o tzv. faktor 𝐾𝑖 [-], neboli konstantu rovnováhy pro 𝑖-tou komponentu v systému, s následující 

definicí: 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖
𝑥𝑖
=
�̂�𝑖
𝑙

�̂�𝑖
𝑣
=
𝛾𝑖𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡

�̂�𝑖
𝑣𝑝

𝑒𝑥𝑝 {
𝑣𝑖
𝑙(𝑝 − 𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡)

𝑅𝑇
} (4.6) 
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Tuto konstantu rovnováhy lze řešit pomocí kubické rovnice stavu pro reálné plyny, respektive 

i pro jejich směsi, více v kapitole 4.2.3.8. 

Pohybuje-li se řešený uzavřený systém v oblasti nízkých tlaků, lze různými úvahami 

rovnici (4.4) zredukovat na jednodušší formu. První úvahou je, že se parní fáze pro nízké tlaky 

(cca do 0,1 MPa) chová jako ideální plyn, a tudíž lze napsat, že �̂�𝑖
𝑣 = 1 a 𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡 = 1. Dále lze 

říci, že tzv. „Poynting“ korekční faktor 𝑒𝑥𝑝 {
𝑣𝑖
𝑙(𝑝−𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡)

𝑅𝑇
} je pro nízké tlaky zanedbatelně malý 

a z rovnice jej lze vypustit. Pro nízké až střední tlaky, přibližně do 1 MPa, jsou hodnoty 

koeficientů fugacit �̂�𝑖
𝑣 a 𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡 téměř totožné a je vhodné psát podmínku 

�̂�𝑖
𝑣

𝜙𝑖,𝑠𝑎𝑡
= 1. Dalším 

zjednodušeným předpokladem je i ideální chování roztoku, kde lze psát, že 𝛾𝑖 = 1. Rovnice 

(4.4) se tedy pro nízké až střední tlaky zredukuje do formy tzv. Raoltova zákona: 

𝑦𝑖𝑝 = 𝑥𝑖𝑝𝑖,𝑠𝑎𝑡 (4.7) 

Pro nekondenzující plyn ale nelze použít Raoltův zákon, jelikož je tento plyn nad svými 

kritickými parametry a nelze tak určit jeho saturační tlak. I přesto se ale takovýto plyn dokáže 

v nějakém množství rozpouštět v kapalině a pro ustanovení fázové rovnováhy se zase kapalina 

může samovolně v určitém množství vypařit do plynné směsi. Pro nekondenzující plyn lze 

použít tzv. Henryho zákon: 

𝑓𝑖
𝑙 = 𝑥𝑖𝑘𝑖

𝐻 (4.8) 

Z rovnosti fugacit a pro oblast nízkých až středních tlaků lze psát: 

𝑦𝑖𝑝 = 𝑥𝑖𝑘𝑖
𝐻 (4.9) 

Kde 𝑘𝑖
𝐻 je Henryho konstanta [Pa] a její hodnota je závislá jak na druhu plynu, tak i na celkovém 

tlaku a teplotě.  

Z výše uvedeného lze pro vypařovací bod roztoku (s úvahou vody) za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu psát následující rovnici: 

𝑝 = 𝑥𝑤𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 + 𝑥𝑛𝑐𝑘𝑛𝑐
𝐻  (4.10) 

Za pomoci dostupných zdrojů [88], [89], [90] a [91] byly vytvořeny křivky Henryho 

konstant pro vybrané nekondenzující plyny v závislosti na teplotě s demonstrací zanedbatelné 
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rozpustnosti těchto plynů v kapalné vodě. I když použitá literatura uvádí závislost těchto 

koeficientů i na celkovém tlaku, nelze z běžně dostupných zdrojů dohledat korelace, jimiž by 

se daly hodnoty Henryho konstant na tuto skutečnost korelovat. V Grafu 4.1 jsou vytvořeny 

závislosti Henryho konstanty (dusíku, argonu, helia a kyslíku) v závislosti na teplotě a pro 

celkový tlak 2 MPa (tj. odhadnutý očekávaný celkový tlak v II.O. Studené pasti) s hodnotou 

molární frakce plynu ve směsi 80 %, tzn. pro vysokou koncentraci nekondenzujícího plynu ve 

směsi. 

 

Graf 4.1 Henryho konstanty pro vybrané nekondenzující plyny v závislosti na teplotě (p = 2 MPa, 

ync= 0,8). 

Pomocí vztahu (4.9) lze poté určit molární frakci rozpuštěného nekondenzujícího plynu 

ve vodě pro rozmezí teplot (danou Henryho konstantu), zvolený celkový tlak a molární frakci 

nekondenzujícího plynu v plynné směsi. V Grafu 4.2 jsou znázorněny hodnoty molárních frakcí 

vybraných nekondenzujících plynů rozpuštěných v roztoku vody v závislosti na teplotě 

systému. Pro vyhodnocení jsou použity konstantní parametry celkového tlaku (2 MPa) a 

molární frakce nekondenzujících plynů v plynné směsi (80 %). Je vidět, že se chování 
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rozpustnosti dle teploty mění, s lokálním minimem v oblasti kolem 25 až 100 C pro všechny 

diskutované plyny. Hodnoty maxim jsou omezené horním teplotním limitem použitelnosti 

zvolených korelací. Nicméně obecně lze říci, že i pro vysoké teploty systému kolem 300 C, 

zvolený tlak 2 MPa a množství nekondenzujícího plynu v plynné směsi 𝑦𝑛𝑐 = 80 % nepřekročí 

hodnoty molárních frakcí rozpuštěného plynu 𝑥𝑛𝑐 v roztoku vody hranici 2 %. S tímto 

stanoviskem se dá uvažovat, že hodnoty teploty saturace kapalné vody nebudou tedy mírou 

koncentrace rozpuštěného nekondenzujícího plynu nijak zásadně ovlivněny a pro zjednodušení 

celkového výpočetního modelu Studené pasti bude rozpustnost nekondenzujících plynů ve 

vodě zanedbána.  

 

Graf 4.2 Molární frakce vybraných nekondenzujících plynů v roztoku vody v závislosti na teplotě  

(p = 2 MPa, ync= 0,8). 

Chování systému vody a nekondenzujícího plynu tedy lze pro nízké až střední tlaky (cca 

do 1 MPa) charakterizovat následovně: 

 Pro vypařovací bod, za podmínky úvahy 𝑥𝑤 ≈ 1 a 𝑥𝑛𝑐 ≈ 0 v rovnici (4.10), lze psát: 
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𝑝 = 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 (4.11) 

 Pro rosný bod vodní páry z rovnice (4.7) lze psát: 

𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡 = 𝑦𝑤𝑣𝑝 (4.12) 

4.2.1.1. Rovnovážný stav v aplikaci na II.O. Studené pasti 

 

Obrázek 4.3 Rovnovážný stav v II.O. Studené pasti pro teplotu 𝑻𝒆𝒒. 

Jako zjednodušený příklad dosažení rovnovážného stavu v II.O. Studené pasti je použit 

Obrázek 4.3. Pro názornost je uvažován nižší celkový tlak, který spadá do limitu použití 

Raoltova zákona (pro vodu a její páru), Henryho zákona (pro nekondenzující plyn argon se 

zjednodušující úvahou jeho nerozpustnosti v kapalině) a Daltonova zákona pro směs plynů, 

tzn., že součet parciálních tlaků komponent směsi určuje celkový tlak v systému, viz obecná 

definice (4.67).  

Uvažujeme-li tedy hermeticky uzavřenou tlakovou nádobu (se zanedbáním tepelných 

ztrát do okolí), která je z části naplněna objemem kapaliny (vody) a s uvedením celého systému 

na požadovanou teplotu rovnováhy 𝑇𝑒𝑞 = 𝑇𝑤 = 𝑇𝑏 (tzn. konstantní v kapalině i v objemu 

plynu) je poté nad kapalinou přítomný nekondenzující plyn (argon) sycen vodní párou z hladiny 

kapaliny až do dosažení tlaku nasycené vodní páry 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞, který je funkcí teploty (v tomto 

případě 𝑇𝑒𝑞). 
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𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞 = 𝑓(𝑇𝑒𝑞) (4.13) 

Dosažení rovnovážného stavu tedy znamená, že relativní vlhkost dosahuje ve směsi 

hodnoty 100 % a nekondenzující plyn je vodní párou tzv. nasycený. Tímto dochází k navýšení 

celkového tlaku právě o hodnotu 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞 . Jak již bylo zmíněno, aplikací Daltonova zákona 

lze potom celkový rovnovážný tlak v systému 𝑝𝑒𝑞 vyjádřit následovně: 

𝑝𝑒𝑞 = 𝑝𝑛𝑐,𝑒𝑞 + 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞  (4.14) 

 Důležitým faktem je, což vychází i z rovnice (4.11), že teplota varu kapaliny (vody) je 

funkcí celkového tlaku:  

 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 = 𝑓(𝑝𝑒𝑞) (4.15) 

Z této definice je patrné, že hodnota teploty k dosažení varu vody je vyšší, než teplota 

rovnováhy v systému. To znamená, že při dosažení teploty rovnováhy v systému nedochází 

k varu vody, ale pouze k rovnovážným procesům odparu (sycení) a kondenzace na hladině 

vody. 

4.2.1.2. Nerovnovážný stav v aplikaci na II.O. Studené pasti – odpar (var) 

a kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního 

nekondenzujícího plynu (argonu) 

Pro nastolení podmínek k dosažení saturovaného varu ve vypařovací části II.O. Studené 

pasti, a tím splnění podmínky pro fungování navrhovaného systému odvodu tepelného výkonu 

z I.O., je nutné systém uvést do kontinuálního udržování tzv. (quasistacionárního) 

nerovnovážného stavu. Zjednodušeně se jedná o podmínku udržování stejné míry odparu a 

kondenzace vodní páry. Tento stav pro systém obsahující vodu, vodní páru a nekondenzující 

plyn byl v rámci předkládané disertační práce diskutován s odborníky na vodní páru z ČVUT 

v Praze a Akademie věd ČR. Také byla vynaložena snaha o podrobnou analýzu veřejně 

dostupné literatury. Ovšem bylo dohledáno pouze několik zdrojů, které podobnou problematiku 

(tj. saturovaný var s odparem skrze hladinu a nad ní následnou kondenzaci páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu, oboje za vzniku přirozené konvekce) alespoň částečně řeší.  
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Nicméně, například návrhem nestacionárních výpočtů pro tlakovací zařízení 

umístěných uvnitř tlakové nádoby modulárních jaderných reaktorů, kde byl kromě vodní páry 

ve směsi použit i nekondenzující plyn, se zabývaly práce [75], [76], [77] a [92]. V těchto pracích 

je analyzováno několik jevů, při nichž dochází k výměně tepla a hmoty, kde např. zásadní jsou: 

kondenzace vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu na stěnách nádoby, objemová 

kondenzace vodní páry (tzv. rainout) a odpar kapaliny (tzv. flash) při náhlé změně tlaku nebo 

teploty, přenos tepla a hmoty na rozhraní regionů kapaliny a směsi plynů, doplňování kapaliny, 

doplňování nebo odpouštění nekondenzujícího plynu atd. Důležitým poznatkem je, že 

navrhovaná teorie výpočtů byla následně i validována na experimentálních datech, které byly 

taktéž součástí výše zmíněných prací. Na některé tyto práce navazovala, v kapitole 2.4.2 již 

zmíněná, kondenzační práce [47] (Kim), která řešila teoreticky i experimentálně kondenzaci 

vodní páry za přítomnosti dusíku (pro celkový tlak až do 2MPa) uvnitř tlakové nádoby. 

V experimentální části práce musel být kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav navozen a 

udržován pro zisk hodnot celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu (dusíku). Kontinuálně udržovaného nerovnovážného stavu 

bylo využito i v experimentálně teoretické práci [26] (Dehbi), kde generovaná vodní pára 

kondenzovala v tlakové nádobě za přítomnosti vzduchu, nebo i částečně helia, ale za nižších 

celkových tlaků. Podobné situace s odparem na hladině s následnou kondenzací páry ze směsi 

s nekondenzujícím plynem využívaly i další kondenzační experimentální zařízení (práce), také 

blíže uvedené v kapitole 2.4.2, např.: [40] (Liu), [44] a [45] (Akers-Crawford). Dalším 

dohledaným příkladem byl případ tepelné trubice (typu loop thermosyphon) od zdroje [93], kde 

byl teoreticky i experimentálně analyzován vliv přítomnosti nekondenzujícího plynu na činnost 

tohoto odpar-kondenzačního výměníku tepla. 

Na základě získaných informací, viz předchozí dva odstavce, byl sestaven zjednodušený 

model (ideální chování směsi plynů) kontinuálně udržovaného nerovnovážného stavu pro II.O. 

Studené pasti. Výchozím bodem je rovnovážný stav uvedený v předchozí kapitole, kde se 

shodně neuvažují tepelné ztráty do okolí. Nerovnovážný stav lze přechodně navodit odebráním 

tepla (remove) 𝑄𝑟𝑚𝑣 [J] z plynné směsi kondenzací vodní páry. Tímto je ze směsi odebráno 

množství vodní páry 𝑚𝑤𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑  [kg], respektive i objem, který tato hmota ve směsi plynu 

zaujímala. Ovšem množství nekondenzujícího plynu ve směsi 𝑚𝑛𝑐 [kg] je zachováno a jeho 

rozpouštění v kapalině zanedbáno. Díky kondenzaci je tedy snížen parciální tlak vodní páry ve 

směsi z rovnovážné hodnoty 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞 na hodnotu  𝑝𝑤𝑣,𝑛𝑒𝑞  o hodnotu ∆𝑝𝑤𝑣. Vznikne 
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nerovnováha systému. Ve směsi je celkový tlak ponížen a je nově složen z parciálních tlaků 

nekondenzujícího plynu 𝑝𝑛𝑐,𝑛𝑒𝑞 a zbylé vodní páry 𝑝𝑤𝑣,𝑛𝑒𝑞 . Vlivem toho, že je nastolena 

nerovnováha, a pokud by se do systému nedodávalo teplo skrze objem kapaliny, tak by 

samovolně docházelo k sycení směsi (odparem) z hladiny kapaliny na nový rovnovážný stav, 

který by odpovídal teplotě odparem ochlazené kapaliny a nově ustálené teplotě plynné směsi.  

Pokud by byl pokles celkového tlaku kondenzací vodní páry dostatečný a celkový tlak 

by klesnul na hodnotu, pro kterou je aktuální teplota kapaliny 𝑇𝑤 v systému zároveň teplotou 

varu 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡, tak dochází okamžitě k saturovanému varu kapaliny (jejímu ochlazení) a snaze 

systému nastolit novou rovnováhu. Tuto skutečnost se snaží využít navrhovaný kontinuálně 

udržovaný nerovnovážný stav pro II.O. Studené pasti. Schematicky je tento stav uveden na 

Obrázku 4.4 a zjednodušeně popsán v následujícím odstavci. 

 

Obrázek 4.4 Kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav v II.O. Studené pasti pro tlak 𝒑𝒏𝒆𝒒. 

Bude-li tedy, s úvahou konstantního množství 𝑚𝑛𝑐 ve směsi, systému z plynné směsi 

kontinuálně kondenzací odebíráno v určitém množství teplo 𝑄𝑟𝑚𝑣 (tzn. i odebíráno množství 

vodní páry 𝑚𝑤𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑), tak vlivem poklesu parciálního tlaku vodní páry o hodnotu ∆𝑝𝑤𝑣 dojde 

k poklesu celkového tlaku na hodnotu, pro kterou bude aktuální teplota kapaliny 𝑇𝑤 i teplotou 

varu 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 v systému. A zároveň, pokud se bude do kapaliny kontinuálně dodávat teplo (added) 

𝑄𝑎𝑑𝑑  [J], tak se bude systém snažit varem vody v kapalině, při udržované teplotě 𝑇𝑤 = 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡, 
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generovat množství vodní páry 𝑚𝑤𝑣 a vyrovnávat tak úbytek parciálního tlaku vodní páry v 

plynné směsi, tzn. nastolit rovnováhu systému. Pokud se bude tedy kontinuálně kondenzovat 

množství 𝑚𝑤𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑 , které se bude vracet zpět do kapaliny a zároveň z kapaliny odpařovat 

množství 𝑚𝑤𝑣, lze poté s úvahou dosažení quasistacionárního stavu zjednodušeně celkový 

nerovnovážný tlak systému 𝑝𝑛𝑒𝑞 vyjádřit následovně: 

𝑝𝑛𝑒𝑞 = 𝑝𝑛𝑐,𝑛𝑒𝑞 + 𝑝𝑤𝑣,𝑛𝑒𝑞  (4.16) 

Hodnotu poklesu parciálního tlaku vodní páry ∆𝑝𝑤𝑣 lze vyjádřit jako: 

∆𝑝𝑤𝑣 = 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑞 − 𝑝𝑤𝑣,𝑛𝑒𝑞 (4.17) 

Jak již bylo zmíněno, teplota varu vody v systému pro kontinuálně udržovaný 

nerovnovážný stav je funkcí celkového tlaku 𝑝𝑛𝑒𝑞: 

𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 = 𝑓(𝑝𝑛𝑒𝑞) (4.18) 

Důležitým krokem k řešení popisovaného kontinuálně udržovaného nerovnovážného 

stavu je určení teploty směsi vodní páry a nekondenzujícího plynu 𝑇𝑏 v obecném objemu směsi 

nad hladinou kapaliny, čemuž se blíže věnuje následující analýza. 

Pro názorné zobrazení vertikálního teplotního profilu, dochází-li současně k odparu a 

následné kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu při konstantním 

celkovém tlaku (tj. při kontinuálně udržovaném nerovnovážném stavu) v podmínkách 

podobných II.O. Studené pasti, jsou uvedeny dva dohledané případy. Jednalo se o vyhodnocení 

experimentálních dat, které sloužily jako podklady pro tvorbu korelací Liu, Kataoka a Murase, 

již blíže specifikovaných v kapitole 2.4.1. 

První dohledaný příklad vertikálního teplotního profilu (po výšce tlakové nádoby 

experimentálního zařízení) je od zdroje [40] (Liu) a zobrazen na Obrázku 4.5, kde byl 

analyzován vliv vzduchu i helia (náhrada vodíku) na kondenzaci vodní páry (na vertikální 

trubce) pro potřeby pasivního systému chlazení jaderného reaktoru při haváriích s únikem 

chladiva. Pro referenční případ odparu a následné kondenzace vodní páry (s výskytem pouze 

vzduchu jako nekondenzujícího plynu nad vypařovací hladinou) je vidět patrný pokles teploty 

směsi, respektive vodní páry, jelikož je v práci vodní pára uvažovaná vždy v nasyceném stavu. 
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Podobná situace je patrná i pro menší molární frakce helia v rámci směsi nekondenzujících 

plynů. Ovšem pro situaci s výskytem 60% poměru helia ve směsi nekondenzujících plynů je 

patrná stratifikace plynného objemu na regiony s výskytem páry, přechodu a helia. 

Podobná situace se stratifikací generované páry a nekondenzujícího plynu v plynné 

směsi je někdy využívaná pro speciální druhy tepelných trubic (heat-pipe), tzv. odpar-

kondenzačních výměníků tepla, blíže viz např. zdroje [94], [95]. Kde pomocí přítomného 

nekondenzujícího plynu (většinou helia) dochází ke kontrole tlaku, ovlivnění činné plochy 

kondenzátoru, a tedy i schopnosti řízení odvodu tepla. 

 

Obrázek 4.5 Vertikální profil teploty v experimentu od Liu, vytvořeno a přeloženo dle [40] (Liu). 

Co se týče druhého uvedeného příkladu vertikálního teplotního profilu, nejedná se čistě 

o případ kontinuálně udržovaného nerovnovážného stavu, jelikož se systém neustále tlakuje na 

vyšší celkový tlak vlivem dodávaného množství páry, která probublává skrze kapalinu. 

Nicméně i tak je z Obrázku 4.6 patrná diference mezi teplotami v jednotlivých sekcích systému. 

Tento systém je shodně předmětem prací [38] (Kataoka) a [39] (Murase), jejichž náplní byla 

jednak tvorba korelace pro zisk hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci 
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(vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (každá práce uvádí lehce odlišnou 

korelaci), ale hlavně experiment (shodné experimentální zařízení pro obě práce), kde je 

analyzován systém odvodu tepla (pasivní chlazení) z kontejnmentu jaderného reaktoru pomocí 

tzv. „externí vodní“ stěny při LOCA havárii. V tomto experimentu pára probublává do tzv. 

potlačovacího (vodního) bazénu na dně tlakové nádoby, která byla předem natlakovaná pomocí 

nekondenzujícího plynu (vzduchu). Tímto je voda v bazénu ohřívána a generuje se pára do 

objemu nad hladinou (tzv. vlhké komory). Vnější stěna vlhké komory je chlazena a tím pádem 

dochází ke kondenzaci vodní páry za přítomnosti vzduchu. Neustálým ohřevem a tlakováním 

komory se teplotní profil v čase posouvá, nicméně je patrný teplotní rozdíl mezi vlhkou 

komorou a potlačovacím bazénem. Ten lze dle zdroje připsat vysoké koncentraci páry na 

povrchu kapaliny v důsledku odpařování a jejímu následnému vertikálnímu šíření (difúzi). 

Hodnoty hmotnostních frakcí byly poté vyhodnoceny pomocí měřené teploty a celkového tlaku 

ve vlhké komoře, a to s úvahou nasycení vodní páry ve směsi (odpovídající měřené teplotě). 

 

Obrázek 4.6 Vertikální profil teploty a tlaku v experimentálním zařízení od Murase, vytvořeno a 

přeloženo dle [39] (Murase). 

Kromě již v této kapitole výše uvedených zdrojů se dále pro potřeby předkládané 

disertační práce vycházelo z těchto následujících podkladů: [31] (Bird), [62] a [63] (Herranz), 

[65] (Lienhard) a další [60], [64], [80], [96], [97] a [98]. Dle nich jsou pro uvažovaný 

kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav v II.O. Studené pasti zavedeny i následující 

předpoklady. 
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Prvním hlavním předpokladem je, že (vodní) pára a nekondenzující plyn nad hladinou 

kapaliny zaujímají stejný objem při stejném celkovém tlaku a jsou spolu v mechanické i 

termodynamické rovnováze. To znamená, že mají i stejnou teplotu. Určení této teploty není 

jednoduchý proces a záleží na řadě faktorů, které byly např. složitě iteračně řešeny v pracích 

zabývajících se nestacionárním chováním tlakovacích systémů vodní pára-nekondenzující plyn 

v modulárních reaktorech, viz úvod této kapitoly. 

Druhým hlavním předpokladem ale je, že (vodní) pára je nasycená pro její příslušný 

parciální tlak v celém objemu plynné směsi, který je funkcí koncentrace vodní páry ve směsi a 

celkového tlaku. To de facto znamená, že např. teplota v objemu směsi může být vyjádřená 

pomocí teploty nasycení vodní páry v tomto místě, a tedy 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá vztah pro určení teploty v objemu směsi (saturace vodní 

páry) pro uvažovaný kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav II.O. Studené pasti: 

𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏 = 𝑓(𝑝𝑤𝑣,𝑛𝑒𝑞) = 𝑓(𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏) = 𝑓(𝑦𝑤𝑣𝑝𝑛𝑒𝑞) (4.19) 

 

Obrázek 4.7 Předpokládaný průběh teplot po výšce II.O. při uvažování kontinuálně udržovaného 

nerovnovážného stavu. 

Uvažovaný průběh teplot pro kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav v II.O. je 

zjednodušeně zobrazen na Obrázku 4.7. Teplota kapalné vody pod hladinou je ideálně na mezi 

saturace 𝑇𝑤 ≈ 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡. Na hladině se nachází rovnovážný stav mezi kapalinou a plynnou směsí, 

tzn. teplota hladiny, teplota vody a teplota plynné směsi je zde stejná, tedy 𝑇ℎ𝑙 = 𝑇𝑤. To 
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znamená, že těsně u hladiny je parciální tlak vodní páry nasycený pro teplotu 𝑇ℎ𝑙 a tedy 𝑝𝑤𝑣,ℎ𝑙 =

𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,ℎ𝑙 = 𝑓(𝑇ℎ𝑙). Jelikož (ideálně) těsně u hladiny je uvažována molární frakce vodní páry 

𝑦𝑤𝑣 = 1, tak celkový tlak 𝑝𝑛𝑒𝑞 je zde roven nasycenému tlaku vodní páry 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,ℎ𝑙. Nad 

hladinou dochází k sycení směsi pomocí odpařované páry z kapaliny. Ta musí difundovat skrze 

nekondenzující plyn a je tedy přítomen pokles jejího parciálního tlaku. Vzniká tak tepelný 

odpor mezi hladinou kapaliny a obecným objemem směsi.  

Vlivem přítomnosti nekondenzujícího plynu nad hladinou kapaliny tedy dochází ke 

změně složení koncentrace vodní páry a nekondenzujícího plynu. To znamená, že po výšce 

systému 𝐻 [m] je přítomna změna molární frakce vodní páry (𝑦𝑤𝑣)𝐻. Jak již bylo naznačeno, 

uvažuje-li se vodní pára vždy v nasyceném stavu pro její příslušný parciální tlak a nedodává-li 

se jí externě teplo, tak dochází i k poklesu teploty vodní páry (respektive celé směsi) podle 

výšky 𝐻 následovně (𝑇𝑤𝑣)𝐻 = 𝑓 (𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡)𝐻
= 𝑓 (𝑦

𝑤𝑣
𝑝
𝑛𝑒𝑞
)
𝐻

. Tento přechod se v rámci 

kontinuálně udržovaného nerovnovážného stavu v II.O. Studené pasti zjednodušeně uvažuje 

pouze blízko hladiny kapaliny a pro obecný objem směsi se již nepředpokládá koncentrační 

gradient, nebo stratifikace vlivem rozdílnosti hmotnosti jednotlivých plynů ve směsi.  

Zjednodušeně se dá říci, že kontinuálně udržovaný nerovnovážný stav je neustálé 

vlhčení nekondenzujícího plynu (argonu) vodní párou, tzn. přidávání tepla a hmoty do směsi 

nad hladinou se současným chlazením směsi kondenzací vodní páry na kondenzátoru, tzn. 

odvod tepla a hmoty z plynné směsi.  

 Dle analýzy z (v této sekci) uvedených zdrojů, lze pro přenos tepla a hmoty mezi 

hladinou kapaliny a objemem směsi psát (v aplikaci na II.O. Studené pasti) vyjádření tepelného 

toku pomocí rovnice (4.20). Aplikované řešení je podrobněji uvedeno v následující kapitole 

4.2.2, věnující se vypařovací (varné) části výpočetního submodelu II.O. Studené pasti. 

𝛼𝑒(𝑇ℎ𝑙 − 𝑇𝑏) = 𝑚𝑤𝑣
′′ ℎ𝑓𝑔 (4.20) 

V rovnici je pomocí parametru ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1] vyjádřeno latentní teplo při odpařování a 

𝑚𝑤𝑣
′′  [kg.m-2.s-1] vyjadřuje hmotnostní tok odpařované páry. Dále je použit součinitel přestupu 

tepla pro odpařování 𝛼𝑒 [W.m-2.K-1]. Teplota 𝑇ℎ𝑙 [K] přísluší teplotě u hladiny kapaliny a 

teplota 𝑇𝑏 [K] obecnému objemu směsi.  
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Dá se říci, že se v zásadě jedná o obdobu již popisovaného (leč opačného) teoretického 

přístupu řešení kondenzace (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu pomocí teorie 

difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty, viz kapitola 2.4.2.2. 

Z Obrázku 4.7 je tedy vidět, že teplota směsi 𝑇𝑏  je uvažována jako nižší, než teplota 

(vařící se vody) 𝑇𝑤 v objemu kapaliny. Tento fakt byl např. také experimentálně ověřen v práci 

[26] (Dehbi) na MIT, kde na Obrázku 4.8 jsou znázorněny experimentálně naměřené teploty 

směsi nad hladinou, respektive teploty nasycené vodní páry, pokud generovaná vodní pára 

z objemu kapaliny kondenzuje nad hladinou za přítomnosti vzduchu. Data jsou uvedena pro 

vybraný celkový tlak 4,5 atm. Pro tuto vybranou tlakovou hladinu jsou zobrazeny tři variace 

použitých hmotnostních frakcí vzduchu ve směsi (35, 58 a 88 %). Z obrázku je patrné, že 

naměřená teplota směsi (vodní páry) klesá s rostoucí koncentrací nekondenzujícího plynu ve 

směsi, a to téměř lineárně ve směru od zdroje vodní páry. Největší pokles je patrný pro největší 

koncentraci vzduchu ve směsi. Procesy v experimentu byly řízeny PID regulátorem. Pro ohřev 

vody na požadovanou teplotu byl použit 36kW ohřívák vody. Teplota vody nepřímo 

stanovovala celkový tlak systému a v ustáleném stavu byla kapalina saturovaná na nastavené 

teplotě, která odpovídala požadovanému celkovému tlaku. To vedlo ke skutečnosti, že teplota 

směsi byla nižší, než teplota kapaliny, jelikož vodní pára je saturovaná na jejím parciálním 

tlaku. 

 

Obrázek 4.8 Teplota vodní páry (směsi) po výšce kanálu (tlak 4,5 atm), přeloženo z [26] (Dehbi). 

Použité experimentální zařízení, viz Obrázek 4.9, se skládá z vertikální tlakové nádoby, která 

je z části naplněna vodou a dále plynnou směsí vzduchu a vodní páry. Analyzovány byly celkem 

tři celkové tlaky o hodnotách 1,5, 3 a 4,5 atm. Rozmezí hmotnostních frakcí vzduchu bylo 

2590 % (eventuálně i s příměsí helia max. do 8,3 %). Teploty směsi byly měřeny po výšce 
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nádoby v prostoru nad hladinou vody. Generovaná vodní pára za přítomnosti vzduchu 

kondenzuje na vertikálním měděném kondenzátoru. Toto experimentální zařízení se 

zjednodušeně podobá řešené problematice v II.O. Studené pasti a informace ze zdroje Dehbi 

sloužily jako inspirace k jejímu samotnému řešení. 

 

Obrázek 4.9 Kondenzační experimentální zařízení Dehbi-MIT, přeloženo z [26] (Dehbi). 

4.2.2. Submodel sekundárního okruhu – vypařovací (varná) 

část 

Navrhovaný způsob odvodu tepelného výkonu z I.O. probíhá pomocí ohřevu proudící 

vody a jejího bublinkového varu podél teplosměnné stěny mezi I. a II.O. Toto vše se děje ve 

vypařovací (varné) částí II.O. pod hladinou vody, jejíž výška se musí nacházet vždy nad 

teplosměnnou stěnou. 

Přenos tepla ze stěny do chladiva, kde vzniká var vody společně s přirozenou cirkulací, 

je z pohledu matematického zpracování relativně komplikovaný proces. Vzhledem k tomu, že 

samotná disertační práce se zaměřuje na oblast kondenzace paro-plynné směsi, jsou dále z této 

problematiky uvedeny pouze základní principy jejího řešení. 
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Za použití zjednodušujících předpokladů (např. zjednodušení řešené geometrie, 

idealizovaný varný model bez skluzu fází atd.) lze tento problém uvažovat jako protiproudý 

výměník tepla, kde na jedné straně se bude ochlazovat tekutý kov PbLi17 a na straně druhé 

bude docházet k případnému doohřevu vody a k jejímu následnému varu podél teplosměnné 

stěny. Zobrazení uvažovaného a pro potřeby výpočtu zjednodušeného výměníku tepla mezi I. 

a II. okruhem je uvedeno na Obrázku 2.3 a Obrázku 4.2. 

Jak již bylo zmíněno, i v kapitole 2.3.1, pro potřeby výpočetního submodelu vypařovací 

(varné) části II.O. bylo nutné zjednodušit celou situaci výměny tepla mezi I. a II. okruhem.  

I.O. je tvořen několika prstenci labyrintového separátoru. Tekutý kov PbLi17 je do horní 

oblasti prvního prstence I.O. přiváděn distribuční trubkou, viz Obrázek 2.1. V horní části by 

měl být tekutý kov rozdistribuován po celém obvodu prvního prstence, poté stékat svislé dolů 

a následně pokračovat do dalších prstenců. S tímto se pojí uvažovaná zjednodušení pro 

výpočetní potřeby I.O. Tím je použití pouze jednoho svislého průtočného kanálu s rozměry 

prvního prstence labyrintu I.O. (tj. vnitřní průměr 𝐷𝑖𝑛 𝐼.𝑂. = 159 mm a vnější průměr 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂. = 

188 mm) a zavedení předpokladu nuceného svislého proudění v tomto kanálu. Ostatní 

labyrintové prstence I.O. jsou zanedbány s vědomou absencí sdílení tepla mezi prstenci 

navzájem. Délka výpočetního kanálu pro I.O. je shodná s délkou teplosměnné stěny oddělující 

fyzicky I. a II. okruh. Ta je ve tvaru trubky o průměrech 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂., 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂. = 210 mm a délce 

(resp. výšce) 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂.  = 200 mm. 

Pro vypařovací stranu II. okruhu je předpokládán vznik přirozené cirkulace ohřívané 

vody a generované vodní páry podél teplosměnné plochy, která přísluší průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂. a 

výšce 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂., pospolu s ochlazovanou neodpařenou vodou navráceným kondenzátem 

z kondenzační části II.O. podél vnější plochy II.O. o průměru 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐼.𝑂. = 270 mm. Pro účely 

výpočtu přirozené cirkulace je geometrie vypařovací části II.O. (pod hladinou) zjednodušena a 

upravena na otápěnou vzestupnou a neotápěnou sestupnou větev (průtočné kanály). Pro 

vytvoření a k vzájemnému oddělení těchto kanálů bylo potřeba vložit do geometrie vypařovací 

části II.O. tzv. pomocnou imaginární technologickou příčkou o průměru 𝐷𝑡𝑒𝑐ℎ.𝑝říč𝑘𝑦  = 240 mm. 

Díky tomuto řešení vzniknou dva oddělené kanály. Dochází tak ale k zanedbání míšení a také 

sdílení tepla mezi oběma proudy. Příčka plní také nahrazení třecích ztrát mezi předpokládaným 

vzestupným a sestupným prouděním vzniklým přirozenou cirkulací, více podrobností v popisu 

určení tlakových ztrát dále v textu. S přihlédnutím k faktu použití zásadních zjednodušení, 
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jednalo se předkládané řešení jako cesta k možnosti alespoň hrubého určení hmotnostní průtoku 

cirkulující vody, nebo směsi vody a vodní páry kolem teplosměnné stěny ve vypařovací části 

II.O. 

Pro termodynamické a termofyzikální vlastnosti vody je do výpočetního modelu 

implementován volně dostupný program XSTEAM [99]. Pro tekutý kov PbLi17 jsou tyto 

vlastnosti stanoveny dle vztahů ze zdroje [10]. 

Z Obrázku 4.1 je vidět, že vstupem do vypařovací části je tepelný výkon z I.O. 

Důležitým krokem je určení teploty vody, kdy bude v II.O. dosahovat její hodnota mezi 

saturace a bude tak fungovat navrhované řešení odvodu tepla varem vody, tzn. 𝑇𝐼𝐼.𝑂.𝑙 = 𝑇𝑤 =

 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡. Dále je nutné stanovit hodnotu hmotnostního průtoku vody, nebo směsi vody a vodní 

páry �̇�𝑤, pro kterou lze s danou fixní délkou (v tomto případě výškou) teplosměnné stěny 

𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂. zadaný tepelný výkon přenést. Teplotě saturace vody přísluší její saturační tlak, který 

je (i dle definice quasistacionárního nerovnovážného stavu) tlakem celkovým pro II.O., tudíž 

𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 = 𝑝. Obecné znázornění průběhu teplot médií pro tento uvažovaný výměník tepla je 

uvedeno na Obrázku 2.4.  

Důležité vztahy potřebné k určení hodnoty 𝑇𝐼𝐼.𝑂.𝑙 = 𝑇𝑤 = 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡, viz zdroje [11], [14] 

a [16],  jsou uvedeny v následujících řádcích. 

Rovnost tepelných výkonů při zanedbání tepelných ztrát do okolí: 

�̇�𝑃𝑏𝐿𝑖𝑐�̅�,𝑃𝑏𝐿𝑖∆𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖 = �̇�𝑤∆ℎ𝑤 (4.21) 

Kde �̇�𝑤 [kg.s-1] je celkové průtočné množství vody, nebo směsi vody a vodní páry. Rozdíl 

měrných entalpií na vstupu a výstupu je ∆ℎ𝑤 [J.kg-1]. 

Velikost tepelného výkonu, předaného skrze teplosměnnou stěnu a vztaženého na délku 

𝐿 [m], lze obecně definovat následovně: 

�̇� = 𝑘𝐿∆𝑇𝑙𝑛 (4.22) 

Kde ∆𝑇𝑙𝑛 [K] je střední logaritmický teplotní spád pro protiproudý výměník a 𝑘 [W.m-1.K-1] je 

součinitel prostupu tepla skrze válcovou stěnu vztažený na délku 𝐿, viz následující rovnice: 

𝑘 =
𝜋

1
𝛼𝑃𝑏𝐿𝑖𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂.

+
1
2𝜆 𝑙𝑛

𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂.
𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂.

+
1

𝛼𝑤𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂.

 
(4.23) 
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Kromě fixních hodnot pro průměry teplosměnné stěny (válcové mezikruží) je v rovnici 

uvažována i konstantní hodnota tepelné vodivosti stěny 𝜆 [W.m-1.K-1]. 

Jelikož je předpokládáno, že k varu vody nemusí pro některé stavy docházet po celé 

výšce teplosměnné stěny (např. vlivem různého podchlazení navráceného kondenzátu 

z kondenzační části II.O. do proudu chladiva pod hladinou atd.) a mohou se tedy měnit 

podmínky pro přestup tepla, je celkový tepelný výkon z I.O. rozparcelován na 𝑛 [-] dílu se 

shodným tepelným výkonem. To samé je provedeno i pro stranu vody v II.O. To znamená, že 

všechny zde uvedené rovnice jsou řešeny zvlášť pro každý tento díl a jsou použity jejich tvary 

pro takovéto řešení, viz citované zdroje [11], [14] a [16]. 

Díky tomuto řešení lze se známou fixní výškou teplosměnné stěny 𝐿 = 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂 

vypočítat potřebné délky jednotlivých dílů tepelného výkonu a určit tak přesněji výšku, kde 

začne docházet k varu vody a výrazně se měnit podmínky pro přestup tepla. To je důležité z 

hlediska určení teplot stěny a posouzení, zda nebude tekutý kov PbLi17 u stěny podchlazován 

pod teplotu tuhnutí. 

Hodnoty součinitelů přestupu tepla 𝛼 [W.m-2.K-1] v rovnici (4.23) pro tekutý kov a 

vodu, nebo směs vody a vodní páry jsou stanoveny podle příslušných kriteriálních rovnic. 

 Pro tekutý kov PbLi17 je hodnota 𝛼𝑃𝑏𝐿𝑖  stanovena dle kriteriální rovnice, která je 

vytvořená pro obecný tekutý kov proudící prstencovou geometrií s uvažovaným přestupem 

tepla pouze skrze vnější stěnu prstence, viz [18]. Rovnice tedy vystihuje uvažovaný případ 

sdílení tepla z I. do II. okruhu a v aplikaci na rozměry zjednodušeného prstencového kanálu 

I.O. má následující tvar: 

𝑁𝑢𝑃𝑏𝐿𝑖 =
𝛼𝑃𝑏𝐿𝑖(𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂. −𝐷𝑖𝑛 𝐼.𝑂.)

𝜆𝑃𝑏𝐿𝑖
= 0,75(

𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼.𝑂.
𝐷𝑖𝑛 𝐼.𝑂.

)
0,3

(7 + 0,025(𝑅𝑒𝑃𝑟)𝑃𝑏𝐿𝑖
0,8 ) (4.24) 

Kde 𝑁𝑢𝑃𝑏𝐿𝑖 [-], 𝑃𝑟𝑃𝑏𝐿𝑖 [-] a 𝑅𝑒𝑃𝑏𝐿𝑖 [-] jsou Nusseltovo, Prandtlovo a Reynoldsovo kritérium 

pro stranu tekutého kovu PbLi17 a 𝜆𝑃𝑏𝐿𝑖  [W.m-1.K-1] vyjadřuje jeho tepelnou vodivost. 

Na straně vody jsou pro zisk hodnot 𝛼𝑤 ve vzestupném kanálu uvažovány tři případy, 

a to v závislosti na tom, jestli entalpie vody v proudícím objemu kapaliny dosáhla dolní mezní 

křivky (bodu saturace) a začal její saturovaný var, nebo zda se jedná pouze o jednofázovou 

konvekci vody. Mezi těmito dvěma stavy může nastat ještě další situace, a to přítomnost tzv. 

podchlazeného varu. Ten se může vyskytnout již s počátkem bublinkového varu, i když teplota 
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v objemu kapaliny je stále pod teplotou saturace. V tomto případě záleží na teplotě stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙  

(po výšce 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂. a příslušící průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂.), která může být shodná nebo vyšší než je 

teplota saturace vody. Pro každý z těchto případů jsou použity příslušné kriteriální rovnice a 

přiřazení kriteriálních rovnic, po vypočtené výšce jednotlivých výkonových dílů, je řešeno 

pomocí algoritmu. Informace k použitým kriteriálním rovnicím a k jejich řešení byly čerpány 

ze zdrojů [13], [21], [22] a [24].  

Hodnoty hustot tepelných toků 𝑞´´ [W.m-2] pro obě strany teplosměnné stěny tepelného 

výměníku jsou zpětně iterovány podle výsledků délek jednotlivých dílu tepelného výkonu, a 

tím se pro každý díl znovu iterují i příslušné hodnoty součinitelů přestupu tepla 𝛼. Teploty stěny 

𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 [K] pro obě strany teplosměnné stěny jsou potom pro každou délku dílu tepelného výkonu 

vypočteny z příslušných doiterovaných hodnot součinitelů přestupu tepla 𝛼, hustot tepelných 

toků a teplot obou médií ve volném proudu 𝑇𝑣𝑝[K] po výšce 𝐿𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼.𝑂., a to za pomoci 

Newtonova ochlazovacího zákona: 

 𝑞´´ = 𝛼(𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇𝑣𝑝) (4.25) 

Použitá kriteriální rovnice pro jednofázovou konvekci podél vnější strany trubky, 

s platností pro 𝑅𝑒𝑤 ≤ 3. 10
5 a délku elementu bez varu vody 𝑙[m], je: 

𝑁𝑢𝑤 =
𝛼𝑤𝑙

𝜆𝑤
= 0,664𝑃𝑟𝑤

1/3
𝑅𝑒𝑤

1/2
 (4.26) 

Kde  𝑁𝑢𝑤 [-], 𝑃𝑟𝑤 [-] a 𝑅𝑒𝑤 jsou Nusseltovo, Prandtlovo a Reynoldsovo kritérium pro stranu 

vody, 𝜆𝑤 [W.m-1.K-1] vyjadřuje tepelnou vodivost vody. 

K řešení oblasti podchlazeného varu vody podél ohřívané stěny II.O. je použita 

následující rovnice:  

∆𝑇𝑠𝑎𝑡 = 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 = 22,65(𝑞
´´)
0,5
𝑒(
−𝑝
87
)
 (4.27) 

V této rovnici jsou teploty stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙  (pro průměr 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼.𝑂.) a saturace vody 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 použité 

v jednotce [C]. Hustota tepelného toku 𝑞´´ je uvedena v jednotce [MW.m-2] a celkový tlak 𝑝 v 

[bar]. Pro vyjádření hodnoty 𝛼𝑤 je nutné hustotu tepelného toku 𝑞´´ přepočítat na jednotku 

[W.m-2]  a použít definici Newtonova ochlazovacího zákona v následující formě: 

𝑞´´ = 𝛼𝑤(𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡) (4.28) 
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Přidělení navrhovaného řešení podchlazeného varu do vypařovacího submodelu je řízeno 

algoritmem, a to v rámci podmínek; 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 ≥ 𝑇𝑠𝑎𝑡 a hodnota 𝛼𝑤 z rovnic (4.27) a (4.28) je ≥ 

hodnotě 𝛼𝑤 stanovené pro jednofázové proudění pomocí rovnic (4.25) a (4.26). 

Pro saturovaný bublinkový var vody jsou použity dvě varianty kriteriální rovnice, a to 

v závislosti na hodnotě hydrodynamického kritéria 𝐾ℎ[-]. Tento postup je do vypařovacího 

submodelu implementován po splnění podmínky 𝑇𝑣𝑝 = 𝑇𝑤  ≥ 𝑇𝑠𝑎𝑡. 

𝑁𝑢𝑤 =
𝛼𝑤𝑙𝑏
𝜆𝑤

= 𝐶𝐾ℎ
𝑌𝑃𝑟𝑤

0,33
 (4.29) 

Pro rozsah 10−5 < 𝐾ℎ < 10
−2  𝐶 = 0,0625, 𝑌 = 0,5 

Pro rozsah 10−2 < 𝐾ℎ < 10
4  𝐶 = 0,125, 𝑌 = 0,65 

Určující rozměr 𝑙𝑏 [m]: 

𝑙𝑏  =
𝜎𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡𝑐𝑝,𝑤

(𝜌𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡ℎ𝑓𝑔)
2 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡  (4.30) 

Hydrodynamické kritérium: 

𝐾ℎ  =
𝜎𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡𝑐𝑝,𝑤𝑞

´´

𝜈𝑤(𝜌𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡ℎ𝑓𝑔)
3 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 (4.31) 

V rovnicích (4.29), (4.30) a (4.31) je 𝜎 [N.m-1], 𝜈𝑤  [m
2.s-1], 𝜆𝑤 [W.m-1.K-1], 𝑐𝑝,𝑤[J.kg-1.K-1] 

povrchové napětí, kinematická viskozita, tepelná vodivost a měrná tepelná kapacita (vroucí) 

vody. Hustoty vody a páry 𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡, 𝜌𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡 jsou stanoveny pro stav sytosti 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡 [K]. To samé 

platí i pro určení latentního tepla ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1]. Hustota tepelného toku je 𝑞´´ [W.m-2].  

V rámci výpočtu přestupu tepla při varu vody byly provedeny přidružené kontroly na 

kritickou hustotu tepelného toku 𝑞𝑐𝑟𝑖𝑡
´´  [W.m-2] a velikost parních bublin 𝐷𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 , a to aby bylo 

předejito  krizi varu I. druhu, nebo smáčení kondenzátoru kapalinou z rozstřiku velkých parních 

bublin opouštějících hladinu vody. Výpočetní vztahy jsou použity ze zdroje [13] a [22]. 

Dodatečně je sledován i charakter režimu dvoufázového proudění dle RELAP5 mapy, viz zdroj 

[21]. Výsledky pro tyto přidružené parametry jsou uvedeny v Apendixu A. 

Jak již bylo uvedeno, pro řešení rovnice (4.21) je potřebné určit množství vody, nebo 

směsi vody a vodní páry �̇�𝑤 proudící podél teplosměnné stěny v II.O. Jelikož je uvažován 
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vznik přirozené cirkulace vlivem rozdílu hustot vody, směsi vody a vodní páry mezi spodní a 

horní částí vypařovací sekce II.O., bylo k tomuto použito spojení analýzy proudění metodou 

tlakových charakteristik, viz [16],  [25], a varného modelu homogenní směsi v termodynamické 

rovnováze, tzv. HEM modelu [21]. 

Dalším důležitým parametrem k určení je hodnota průtočné suchosti 𝑥𝑧 [-], která se 

získá z hodnot měrných entalpií vody nebo směsi vody a vodní páry pro každý díl tepelného 

výkonu, viz vztahy ze zdroje [21]. Pomocí průtočné suchosti 𝑥𝑧 a celkového průtočného 

množství �̇�𝑤 lze poté určit průtočné množství generované vodní páry �̇�𝑤𝑣 [kg.s-1]: 

�̇�𝑤𝑣 = �̇�𝑤𝑥𝑧 (4.32) 

Následně lze díky této získané hodnotě �̇�𝑤𝑣 a latentního tepla ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1] určit tepelný výkon 

odvedený ve formě generované vodní páry: 

�̇�𝑤𝑣 = �̇�𝑤𝑣ℎ𝑓𝑔 (4.33) 

Také bylo již avizováno, že pro účely výpočtu přirozené cirkulace byla geometrie 

vypařovací části II.O. zjednodušena na otápěnou vzestupnou (2) a neotápěnou sestupnou (1) 

větev, a to obdobně jako tomu je pro jednoduchý oběh parního kotle, viz aplikace na vypařovací 

část II.O. v Obrázku 4.10. Jednotlivé větve jsou spojeny v dolní a horní části oběhového okruhu. 

S označením tlaku na dně (II.O.) 𝑝𝑑𝑛𝑜  a nad hladinou vody 𝑝ℎ𝑙 je rozdíl tlaku (tlaková 

charakteristika) ∆𝑝 [Pa], v závislosti na hmotnostním průtoku �̇�𝑤, dán následující rovnicí: 

∆𝑝 = 𝑝𝑑𝑛𝑜 − 𝑝ℎ𝑙 = 𝑓(�̇�𝑤) (4.34) 

Rozdíl tlaku v sestupné neotápěné větvi se vyjádří jako: 

∆𝑝1 = 𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.𝜌1𝑔 − ∆𝑝𝑧1 (4.35) 

Rozdíl tlaku ve vzestupné otápěné větvi se vyjádří jako: 

∆𝑝2 = 𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.�̅�2𝑔 + ∆𝑝𝑧2 (4.36) 

Kde ∆𝑝𝑧 [Pa] je celková tlaková ztráta větve. Pro otápěnou větev se vlivem tepelného příkonu 

a hmotnostního průtoku mění hustota.  Místo (E) značí polohu začátku odpařování (varu), tj. 

dosažení dolní mezní křivky pro entalpii vody (bodu saturace). Obecnou tlakovou 

charakteristiku vzestupné a sestupné větvě zobrazuje Obrázek 4.11.  
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Obrázek 4.10 Aplikace geometrie vypařovací části II.O. na oběhový okruh parního kotle, 

vytvořeno dle [16]. 

 

Obrázek 4.11 Obecná tlaková charakteristika vzestupné otápěné a sestupné neotápěné větve 

[16]. 

Závislosti tlakových rozdílů ∆𝑝1 a ∆𝑝2 na hmotnostním průtoku �̇�, neboli v tomto 

případě �̇�𝑤, tvoří tlakové charakteristiky a v průsečíku charakteristik (A) je splněna podmínka 

rovnosti tlakových rozdílů: 

∆𝑝1 = ∆𝑝2 (4.37) 

Z této rovnice plyne rovnost vztlaku a tlakových ztrát: 
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𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.(𝜌1 − �̅�2)𝑔 = ∆𝑝𝑧1 + ∆𝑝𝑧2 (4.38) 

Pro možnost řešení této rovnice bylo zapotřebí vypařovací část II.O. upravit a zjednodušit do 

podoby vzestupného a sestupného kanálu. Jak již bylo zmíněno, upravení bylo provedeno 

přidáním tzv. pomocné imaginární technologické stěny doprostřed prostoru mezi vnitřní a 

vnější stěnu vypařovací části II.O. Toto pomocné opatření je zobrazeno na Obrázku 2.3, 

Obrázku 4.2 i na Obrázku 4.12. Vytvořily se tak dvě šachty s prstencovou geometrií o 

hydraulických ekvivalentních průměrech 𝐷𝑒,𝑣𝑧𝑒𝑠𝑡𝑢𝑝  a 𝐷𝑒,𝑠𝑒𝑠𝑡𝑢𝑝 . Příčka plní i zjednodušené 

nahrazení tření mezi předpokládaným vzestupným a sestupným proudem pro uvažovanou 

situaci pod hladinou II.O. 

Podél teplosměnné plochy probíhá ve vzestupném kanálu ohřev a odpařování vody. 

Hustota vody, nebo směsi vody a vodní páry podél vzestupného kanálu k hladině klesá. V horní 

části se předpokládá, že se neodpařená voda (�̇�𝑤,𝑛𝑏) otočí podél hladiny a dochází k mísení se 

skápnutým podchlazeným kondenzátem z kondenzační části II.O. Toto je řešeno pomocí 

výpočtu směšovacího výměníku tepla, viz teorie [14]. Následně tato kapalina o vyšší hustotě 

pokračuje sestupnou šachtou na dno vypařovací části II.O., kde se proud otočí zpět na vstup do 

šachty vzestupné. 

S úvahou zachování hmoty lze celkový hmotnostní průtok vody, nebo směsi vody a 

vodní páry �̇�𝑤 ve vypařovací části II.O. psát jako: 

�̇�𝑤 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 + �̇�𝑤,𝑛𝑏 (4.39) 

a 

�̇�𝑤𝑣 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑  (4.40) 

Důležitým kritériem pro posouzení přirozené cirkulace je kromě rovnosti tlakových 

rozdílů také tzv. cirkulační číslo oběhu 𝑐 [-]: 

𝑐 =
�̇�𝑤
�̇�𝑤𝑣

 (4.41) 

S kontrolou na minimální hodnotu násobnosti oběhu v závislosti na celkovém tlaku 𝑝 v [MPa]: 

𝑐𝑚𝑖𝑛 =
100

1,3𝑝
 (4.42) 
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Pro výpočet tlakových ztrát a objemové frakce páry ve vzestupném otápěném kanálu 

byl použit již zmíněný varný model homogenní směsi v termodynamické rovnováze, tzv. HEM 

model. Použití tohoto modelu s sebou nese některá zjednodušení. Prvně je to úvaha zanedbaní 

skluzu fází, tj. je stejná rychlost vody i páry 𝑣𝑤 = 𝑣𝑤𝑣, což je pro výšku kanálu 0,2 m 

akceptovatelné. Další idealizovaným předpokladem je stejná teplota parní i kapalné fáze s 

teplotou saturace 𝑇𝑤 = 𝑇𝑤𝑣 = 𝑇𝑠𝑎𝑡.   

Hodnota objemové frakce páry 𝛽 [-] po výšce kanálu se pomocí HEM modelu určí 

následovně: 

𝛽 =
1

1 +
1 − 𝑥𝑧
𝑥𝑧

𝜌𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡
𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡

 
(4.43) 

Stanovení této hodnoty je důležité z hlediska kontroly dostatečného chlazení varné stěny 

(teplosměnné plochy v II.O.), a to tzv. kontrolou stavu objemového podílu páry na konci 

varného (vzestupného) kanálu, kde je jako limit považovaná hodnota  𝛽𝑚𝑎𝑥 = 0,7. 

Celková tlaková ztráta při dvoufázovém proudění z HEM modelu, aplikovaná pro 

vzestupný kanál, ∆𝑝𝑧2 je součet tlakové ztráty třecí ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐, akcelerační ∆𝑝𝑎𝑐𝑐 a gravitační 

∆𝑝𝑔𝑟𝑎𝑣: 

∆𝑝𝑧2 = ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐 + ∆𝑝𝑎𝑐𝑐 + ∆𝑝𝑔𝑟𝑎𝑣 (4.44) 

Po dosazení, zjednodušení, úpravách a v aplikaci na vypařovací vzestupný kanál II.O. Studené 

pasti má vyjádření ∆𝑝𝑧2 následující tvar: 

∆𝑝𝑧2 = (∫
𝑓𝑙𝑜𝐺𝑚

2

2𝐷𝑒𝜌𝑤
𝑑𝑧

𝑧𝐸

𝑧0

)

𝑙𝑜

+( ∫ Φ𝑙𝑜
2

𝑓𝑙𝑜𝐺𝑚
2

2𝐷𝑒𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡
𝑑𝑧

𝑧𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.

𝑧𝐸

)

𝑡𝑝

+ (
𝐺𝑚
2

𝜌𝑚
)
𝑜𝑢𝑡

− (
𝐺𝑚
2

𝜌𝑚
)
𝑖𝑛

+ (∫ 𝜌𝑤𝑔𝑑𝑧

𝑧𝐸

𝑧0

)

𝑙𝑜

+( ∫ 𝜌𝑚𝑔𝑑𝑧

𝑧𝐿𝐼.𝑂./𝐼𝐼.𝑂.

𝑧𝐸

)

𝑡𝑝

 

(4.45) 

Kde hustota směsi 𝜌𝑚 [kg.m-3] je pro HEM model stanovena následovně: 

𝜌𝑚 =
𝑥𝑧

𝜌𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡
+
1 − 𝑥𝑧
𝜌𝑤,𝑠𝑎𝑡

 (4.46) 
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V rámci jednotlivých iterací řeší algoritmus výpočetního modelu bod počátku varu (E) 

po výšce LI.O./ II.O.. Na tomto určení jsou závislé rovnice tlakové ztráty třením a gravitační, které 

jsou děleny na sekce pro oblast výskytu jednofázového proudění kapaliny (lo = liquid only) a 

pro oblast varu, tj. dvoufázového proudění (tp = two phase). Třecí ztráta pro oblast varu je 

zjednodušena úvahou proudění pouze kapaliny s užitím součinitele tření pro jednofázové 

prodění 𝑓𝑙𝑜  [-] a násobená tzv. součinitelem pro dvoufázové proudění Φ𝑙𝑜
2  [-]. Vztahy pro 

stanovení 𝑓𝑙𝑜  [-] a různé režimy proudění jsou čerpány ze zdroje [27] a jsou automaticky dle 

režimu proudění algoritmem přiřazovány. U dvoufázového proudění jsou vztahy pro stanovení 

Φ𝑙𝑜
2 , hydraulického ekvivalentního průměru 𝐷𝑒 [m] a hmotnostní rychlosti 𝐺𝑚 [kg.m-2.s-1] 

použity ze zdroje [21]. Pro sestupný neotápěný kanál je počítána pouze třecí ztráta po celé jeho 

délce, tedy ∆𝑝𝑧1 = ∆𝑝𝑓𝑟𝑖𝑐, a to pomocí vztahů pro třecí ztráty jednofázového proudění, viz 

[16], [27].  

 

Obrázek 4.12 Zjednodušené nahrazení otočení proudu ve vzestupném i sestupném kanálu 

pomocí tvarových kolen pro potřeby výpočtu místní tlakové ztráty. 

Pro nahrazení ztrát vlivem otočení neodpařené vody ze vzestupného kanálu u hladiny 

do sestupného kanálu a otočení sestupného proudu u dna II.O. zpět do vzestupného kanálu bylo 

použito zjednodušení za předpokladu uvažování místní tlakové ztráty koleny, viz [16] a [27]. 

Úvaha je následující; u hladiny vody a dna II.O. jsou pro vzestupný i sestupný proud použity 

tvary 90 kolen, kde hydraulický ekvivalentní průměr kanálu (𝐷𝑒,𝑣𝑧𝑒𝑠𝑡𝑢𝑝 , 𝐷𝑒,𝑠𝑒𝑠𝑡𝑢𝑝) je vždy 
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roven hydraulickému průměru kolene na obou jeho koncích (𝐷ℎ,ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑦 , 𝐷ℎ,𝑢 𝑑𝑛𝑎). Provedená 

zjednodušení zobrazená na Obrázku 4.12 vedou k zanedbání míšení mezi oběma proudy na 

jejich rozhraní. Na druhou stranu je těmito zjednodušeními možné stanovit hrubý odhad 

hmotnostního průtoku �̇�𝑤, který se ustanoví pomocí přirozené cirkulace. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.1.2, dalším důležitým krokem je řešení přenosu tepla 

i hmoty mezi hladinou kapaliny a objemem směsi, a to s užitím rovnice (4.20). Tuto situaci lze 

řešit pomocí teorie difúzní vrstvy s použitím analogie mezi přenosem tepla a hmoty (obdobně 

jako pro kondenzaci páry s nekondenzujícím plynem). Pro velké míry přenosu hmoty lze 

očekávat zkreslení koncentračních, teplotních i rychlostních profilů, což má za následek i 

ovlivnění tloušťky difúzní vrstvy. To lze např. dle [65] (Lienharda) řešit obdobně (jen opačně) 

jako pro sací faktor, a to pomocí tzv. foukacího (blowing) faktoru. Nicméně pro očekávanou 

přítomnost saturovaného varu, tzn. molární frakce vodní páry těsně u hladiny je 𝑦𝑤𝑣 = 1, nelze 

vhodně použít teorii řešení difúzní vrstvy, jelikož poté pro vyjádření kombinovaného 

hmotnostního toku páry vzniká případ s dělením nulou. Avšak zavedením předpokladu, že 

vodní pára je v objemu směsi vždy ve stavu nasycení, viz analýza v kapitole 4.2.1.2, a 

s přihlédnutím k faktu, že tato oblast není cílem předkládané disertační práce, lze tepelný odpor 

mezi hladinou kapaliny a obecným objemem směsi řešit zidealizovaně podmínkou rovnosti 

teplot 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏. Díky tomu se následné řešení celé situace značně usnadňuje, a to 

především s faktem, že hmotnostní frakce (respektive molární frakce) komponent směsi jsou 

jedním z hlavních vstupů (okrajových podmínek) CTU kondenzačního modelu. Tím se tak 

zavádí i možnost použití nástavby pro řešení oblasti s výskytem vysokých celkových tlaků 

pomocí teorie reálné směsi reálných plynů, více viz kapitola 4.2.3. 

Po vyjádření vypařovacího součinitele přestupu tepla 𝛼𝑒 [W.m-2.K-1] z definice 

bezrozměrného Nusseltova kritéria, dále s použitím vypařovací plochy 𝐴𝑒 [m
2] a průtočného 

množství odpařované páry �̇�𝑤𝑣, lze rovnici (4.20) přepsat do následující formy: 

𝑁𝑢𝜆

𝐿
(𝑇ℎ𝑙 − 𝑇𝑏)𝐴𝑒 = �̇�𝑤𝑣ℎ𝑓𝑔 (4.47) 

Pro přenos tepla skrze vodorovnou hladinu lze použít následující vyjádření Nusseltova kritéria 

vztaženého k charakteristickému rozměru 𝐿 [m]:  
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𝑁𝑢𝐿 = 0,52(𝐺𝑟𝑃𝑟)
1
5 (4.48) 

Tato kriteriální rovnice je převzata ze zdroje [11], odkud je rovněž čerpána následující obecná 

forma 𝑃𝑟 [-] Prandtlova kritéria a v aplikaci na danou problematiku podoba 𝐺𝑟 [-] Grashofova 

kritéria: 

𝑃𝑟 =
𝑐𝑝 ∙ 𝜂

𝜆
 (4.49) 

𝐺𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿3 

𝜇2
∙ (𝜌ℎ𝑙 − 𝜌𝑏) (4.50) 

U výše uvedených vztahů jsou 𝜌ℎ𝑙 a 𝜌𝑏  v [kg.m-3] hodnoty hustot směsi u hladiny a v obecném 

objemu směsi. Parametr 𝑔 [m.s-2] je gravitační tíhové zrychlení. Dále jsou pro oblast 

stagnujícího filmu (difúzní vrstvy) použity (průměrované) hodnoty hustoty 𝜌 [kg.m-3], 

dynamické viskozity 𝜂 [Pa.s], tepelné vodivosti 𝜆 [W.m-1.K-1] a isobarické měrné tepelné 

kapacity 𝑐𝑝 [J.kg-1.K-1]. Stanovení těchto hodnot závisí na podmínkách vyskytujících se v II.O. 

Studené pasti, především na celkovém tlaku v systému, který má pro vysoké tlaky (cca od 

1MPa) významný vliv na stlačitelnost (směsi) plynů.  Pro zjištění hodnot u hladiny je použit 

program XSTEAM [99], jelikož je zde vlivem nastolení saturovaného varu předpokládán 

výskyt pouze parní fáze vody, tj. 𝑦𝑤𝑣 = 1. Pro hodnoty v objemu směsi je použita příslušná 

teorie řešení směsi, čímž se zabývá kapitola 4.2.3.7. 

Kromě výše zmíněného vypařovacího (varného) submodelu bylo v rámci této disertační 

práce chování varu vody předmětem práce [A.1], kde byl pro zjednodušenou geometrii 

vypařovací (varné) části II.O. Studené pasti sestaven CFD model varu vody v ANSYS 

FLUENT v15 [100], a to pomocí dostupných submodelů přímo v programu, tzn. bez použití 

uživatelem definovaných (naprogramovaných) funkcí. Testovány byly vlivy odporových a 

vztlakových sil, dále velikost bublin, jejich míra vzniku, slučovaní, rozpad a další parametry 

spojené se saturovaným varem, jako např. objemová frakce na výstupu z varné části nebo vznik 

přirozené cirkulace. Analýzy byly provedeny pro maximální tepelné zatížení II.O. Studené 

pasti, tj. teplotu saturace vody až 350 C. Důležitým poznatkem bylo, že hodnoty velikosti 

parních bublin na výstupu z varné sekce dosahovaly průměru 1 až 2 mm, což by v důsledku 

rozstřiku parních bublin opouštějících hladinu vody nemělo mít na kondenzátor velký negativní 
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důsledek. Ukázka výsledků objemového podílu páry, velikosti parních bublin a proudění podél 

výšky zjednodušené situace vypařovací části II.O. je uvedena na Obrázku 4.13. 

 Sestavený CFD model varu byl v rámci citlivostní analýzy v pracích [A.2], [A.3] laděn 

a validován na experimentálních datech a také výsledcích simulací varu pomocí CFD programu 

ANSYS Fluent v13, viz práce [101]. Namísto vody byl v experimentu použit freon, a to 

z důvodu podobných fyzikálních vlastností, ale hlavně nižších nároku na teplotu odpaření, tudíž 

větší bezpečnosti použitého experimentu. 

 

Obrázek 4.13 CFD simulace zjednodušené vypařovací části II.O. Studené pasti pro teplotu 

saturace vody 350 C s uvedenými výsledky pro objemový podíl páry, průměr parních bublin a 

proudění po výšce teplosměnné plochy [A.1]. 

4.2.3. Submodel sekundárního okruhu – kondenzační část 

Na vypařovací (varnou) část II.O. přímo navazuje kondenzační část II.O. Zjednodušený 

rozbor uvažované situace v kondenzační části II.O. lze ukázat na Obrázku 4.14. Celá situace 

výměny tepla a hmoty mezi vypařovací a kondenzační částí II.O. byla zjednodušena pouze na 
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přenos skrze generovanou páru, která difunduje z hladiny do směsi argonu a vodní páry (resp. 

ji sytí), a navrátivším kondenzátem z kondenzátoru. Další procesy přenosu tepla a hmoty 

(objemová kondenzace vodní páry tzv. rainout, odpar páry při tzv. flash jevu, přenos tepla a 

hmoty na hladině atd.), které především souvisí s nestacionárnícm chováním systému (tj. 

mohou se např. vyskytnout při změnách tlaku a teploty v některých částech II.O.) jsou pro 

zjednodušení a potřeby této disertační práce zanedbány. Z toho plyne, že se v rámci 

kondenzační části II.O. řeší pouze proces kondenzace vodní páry ve směsi s nekondenzujícím 

plynem (argonem) na kondenzátoru (části III.O.). Tuto skutečnost lze opět řešit jako výměník 

tepla s uvedeným průběhem teplot na Obrázku 2.8. V rámci vývojové činnosti Studené pasti by 

ovšem pro výše zmíněné přechodové jevy byla dále na místě důkladnější analýza. 

 

Obrázek 4.14 Schéma uvažované situace v kondenzační části II.O. 

Pro quasistacionární nerovnovážný stav v II.O. lze napsat, že veškeré množství 

generované vodní páry �̇�𝑤𝑣 [kg.s-1] kondenzuje na kondenzátoru do formy zkondenzovaného 

množství vodní páry (kondenzátu) �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑  [kg.s-1], viz rovnice (4.40). 

Pro tepelný výkon, který je potřeba odvést pomocí III.O. (kondenzátorem) skrze 

teplosměnnou stěnu, vztaženo na její délku 𝐿 [m], lze použít již uvedený obecný tvar rovnice 

(4.22). Součinitel prostupu tepla v této rovnici a v aplikaci na válcovou stěnu kondenzátoru lze 

vyjádřit jako: 

𝑘 =
𝜋

1
𝛼∞𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼𝐼.𝑂.

+
1
2𝜆
𝑙𝑛
𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐼𝐼.𝑂.
𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼𝐼.𝑂.

+
1

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐼𝐼.𝑂.

 
(4.51) 
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Hlavními neznámými parametry z rovnice jsou: součinitel přestupu tepla pro proudící vodu 

uvnitř kondenzátoru 𝛼∞ [W.m-2.K-1] a celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní 

páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  [W.m-2.K-1]. 

Hodnota součinitele přestupu tepla 𝛼∞ je vyjádřená pomocí vztahů pro nucenou 

konvekci kapaliny uvnitř trubkové geometrie. Podle Reynoldsova kritéria, tedy různé režimy 

proudění, jsou vztahy pro vyjádření hodnoty 𝛼∞ automaticky řízeny algoritmem výpočetního 

submodelu kondenzátoru, blíže viz kapitola 4.3.  

Kromě fixních hodnot pro vnější a vnitřní průměr teplosměnné stěny (válcové trubky) 

je v rovnici (4.51) uvažována i konstantní hodnota tepelné vodivosti stěny 𝜆 [W.m-1.K-1]. 

Hodnoty průměrů trubky jsou 𝐷𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐼𝐼.𝑂.= 16 mm a 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼𝐼.𝑂. = 10,8 mm. 

V rámci obecné analýzy problematiky kondenzace páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu, viz kapitola 2.4, nebyla nalezena jediná vhodná empirická korelace 

pro stanovení součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  v aplikaci na požadované operační podmínky 

(vysoké tlaky a teploty, argon ve směsi s vodní parou) a pro uvažované parametry kondenzační 

části II.O., tedy trubkový horizontální kondenzátor. To je důvod, proč byl kladen majoritní 

důraz na vyřešení této problematiky pomocí (složitějšího) teoretického přístupu.  

Z těchto důvodů byl vytvořen CTU kondenzační model (iterační algoritmus), jenž byl 

v rámci předkládané disertační práce zpracován v publikacích [A.4] a [A.5]. Hlavní náplň 

modelu je stanovení hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. V modelu je použit předpoklad rovnosti hustoty 

tepelného toku z mezifázového rozhraní skrze kapalný film k vnější stěně kondenzátoru a 

transportované hustoty tepelného toku z objemu směsi k mezifázovému rozhraní dle formy 

rovnice (2.19) od Petersona. V aplikaci na vodní páru a se zahrnutím úvahy možného výskytu 

velké míry přenosu hmoty, tj. ovlivnění součinitele přenosu hmoty a konvektivního součinitele 

přestupu tepla, lze psát následující rozšiřující vyjádření: 

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 ∆𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

= 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) 
(4.52) 

Použité jednotky v rovnici (4.52) jsou shodné, jak bylo již uvedeno pro rovnici (2.19). 
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Ovšem dle zjednodušujících předpokladů je teplota v obecném objemu směsi II.O. 

Studené pasti 𝑇𝑏 uvažována jako teplota pro nasycený stav vodní páry, viz kapitola 4.2.1.2. 

Tudíž lze použít podmínku 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏  a rovnice tak de facto přechází do tvaru, jenž 

uvádí Herranz, viz kapitola 2.4.2.2.1.6. Dále také platí podmínka rovnosti teplot mezifázového 

rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 a vodní páry v tomto místě  𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡, která je rovněž dána nasyceným stavem vodní 

páry, tj. příslušící teplotě 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑡. S těmito úvahami lze poté celkový součinitel přestupu 

tepla při kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu z rovnice (4.52) 

vyjádřit mírnou modifikací rovnice (2.10), a to nahrazením původního konvektivního 

součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 o korigovanou hodnotu s možným výskytem velké míry 

přenosu hmoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 = [
1

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚
+

1

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵
]

−1

 (4.53) 

Pro řešení kondenzační části transportované hustoty tepelného toku z objemu směsi 

k mezifázovému rozhraní, respektive vyjádření kondenzačního součinitele přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑, jsou použity tři přístupy: Peterson, Herranz a Siddique. Bližší specifikace použitého 

nastavení a řešení jednotlivých přístupů je uvedena v kapitole 4.2.3.2. Důvodem výběru těchto 

tří přístupů je možnost aplikace stejné rovnice řešení rovnosti hustot tepelných toků, tj. (4.52), 

s čímž se pojí i jednotné vyjádření celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci (vodní) 

páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  pomocí rovnice (4.53). Celkovou hustotu 

tepelného toku lze poté vyjádřit de facto i rovnicí (2.1). Z toho vyplývá i jedna společná rovnice 

pro iterační řešení teploty mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡, viz rovnice (4.75), a lze tak podle 

potřeby přístupy stanovení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  jednoduše v algoritmu přepínat. Dalším důvodem 

výběru byla shoda ve většině vstupních parametrů (shodné jednotky) pro všechny tří uvažované 

přístupy, což usnadňuje výpočet. Posledním důvodem byla také ještě relativně veřejně dostupná 

data jejich validací na validačních datech (fitované korelace, experimenty atp.). Byla tak 

získána možnost zpětné vazby (kontroly) při tvorbě CTU kondenzačního modelu. 

Postup ke stanovení součinitele přestupu tepla pro filmovou kondenzaci (kondenzát) 

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚  je uveden v kapitole 4.2.3.1. A bližší specifikace nastavení a použitého řešení k zisku 

nekorigovaného a následně o výskyt velké míry přenosu hmoty korigovaného konvektivního 

součinitele přestupu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 je uvedena v kapitole 4.2.3.3. 
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Jak již bylo zmíněno, k řešení rovnice (4.52) byl vytvořen CTU kondenzační model 

(iterační algoritmus), dále uvedený v aplikaci na vodní páru a II.O. Studené pasti, který je 

primárně založený na užití bezrozměrných kritérií (Gr, Sh, Sc, Nu atd.), tzn. analogii mezi 

přenosem tepla a hmoty. Pro sestavení podoby CTU kondenzačního modelu, kromě získaných 

informací z kapitoly 2.4 (respektive nejvíce ze sekce 2.4.2), byly hlavně využity teoretické 

poznatky z následujícího výčtu zdrojů: 

 Peterson [32], [36], [58], [59]. 

 Herranz [62], [63]. 

 Siddique [61], [68]. 

 Maheswari [69], [70], [102]. 

 Kim [47]. 

 Dehbi [26], [71], [72], [73], [96]. 

 Další [22], [30], [31], [53], [60], [65], [64], [79]. 

Na Obrázku 4.15 je schematicky znázorněn algoritmus CTU kondenzačního modelu 

(kondenzačního submodelu celého výpočetního modelu Studené pasti) vytvořeného k dosažení 

hodnot celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci (vodní) páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu ve směsi 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Tento algoritmus je aplikovatelný pro 

teorii ideální směsi polodokonalých, nebo reálných plynů. Pro teorii reálné směsi reálných 

plynů je nutné algoritmus mírně modifikovat, více viz kapitola 4.2.3.8. Vstupní okrajové 

podmínky pro navrhovaný CTU kondenzační model, v aplikaci na řešenou problematiku II.O. 

Studené pasti, jsou následující: 

 Celkový tlak 𝑝 nad hladinou vody, který koresponduje se saturačním tlakem vody 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 

z vypařovacího (varného) submodelu II.O. 

 Hmotnostní frakce vodní páry 𝑤𝑤𝑣,𝑏  a nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐,𝑏  v objemu směsi. 

 Molární hmotnosti jednotlivých složek směsi 𝑀𝑤𝑣 a 𝑀𝑛𝑐. 

 Charakteristický rozměr kondenzátoru 𝐷 (nebo 𝐿). 

 Podchlazení stěny kondenzátoru oproti teplotě směsi v objemu ∆𝑇 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡. 

 Inicializační teplota na mezifázovém rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 (𝑖𝑛𝑖𝑡) a její iterační parametr ξ. 

 Lennard-Jonesovy parametry jednotlivých složek směsi: 𝜎𝑖 a 
𝜀𝑖

𝑘
 .  
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Obrázek 4.15 Algoritmus CTU kondenzačního modelu (v aplikaci na vodní páru a řešenou 

problematiku II.O. Studené pasti). 
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V rámci řešení CTU kondenzačního modelu jsou algoritmem iterovány hodnoty ∆𝑇 a ξ 

pro splnění podmínek �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑤𝑣 , �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇� a  𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟. Pokud není nalezeno řešení, 

je nutné změnit hodnotu hmotnostní frakce nekondenzujícího plynu ve směsi 𝑤𝑛𝑐,𝑏, čímž je 

zpětně ovlivněn i submodel vypařovací (varné) části II.O. To je v důsledku změny podmínek 

pro saturaci páry nad hladinou vody, a tedy teploty i hmotnostního průtoku kondenzátu. Musí 

se znovu iterovat teplota vody pod hladinou (respektive jejího saturovaného varu), při níž se 

ustanoví přirozená cirkulace a je zaručen odvod tepelného výkonu z I.O. Pro tuto teplotu vody 

je vypočten nový celkový tlak a ten je opět novým vstupem do CTU kondenzačního modelu. 

Takto v rámci celkového výpočetního modelu Studené pasti probíhají iterace až k dosažení 

požadovaného řešení. 

4.2.3.1. Součinitel přestupu tepla pro filmovou kondenzaci 

Pro stanovení součinitele přestupu tepla při filmové kondenzaci (vodní) páry 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚  je 

použita Nusseltova teorie kondenzace čisté páry do kapaliny [28], aplikovaná na vnější stěnu 

trubkové geometrie [22]: 

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 = 0,725√
𝑔 𝜌𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚  (𝜌𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝜌𝑤𝑣)𝜆𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚

3  ℎ𝑓𝑔
′

𝐷 𝜂𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚  (𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

4

 (4.54) 

Kde 𝐷 [m] je vnější průměr chladicí trubky, 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 je teplota vnější stěny kondenzátoru a 

𝑇𝑖𝑛𝑡 je teplota na mezifázovém rozhraní, která je shodná s teplotou sytosti vodní páry 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑎𝑡, 

vše v [K]. Hustota kondenzující páry je 𝜌𝑤𝑣 [kg.m-3]. Rovnice uvažuje podchlazení kondenzátu 

a průměrnou teplotu filmového kondenzátu 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 [K] lze dle [22] nebo [103] aproximovat jako: 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 = 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 + 0,25(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) (4.55) 

Pro tuto teplotu jsou určeny hodnoty 𝜌𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚  [kg.m-3], 𝜆𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚  [W.m-1.K-1], 𝜂𝑙,𝑓𝑖𝑙𝑚  [Pa.s], 𝑐𝑝,𝑓𝑖𝑙𝑚  

[J.kg-1.K-1], tzn. hustoty, tepelné vodivosti, dynamické viskozity a isobarické měrné tepelné 

kapacity kapalného filmu (kondenzátu), a to pomocí programu XSTEAM [99].  

Latentní teplo uvažující podchlazení ℎ𝑓𝑔
′  [J.kg-1] se určí pomocí latentního tepla bez 

úvahy podchlazení ℎ𝑓𝑔 [J.kg-1] následovně, viz [22]. 
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ℎ𝑓𝑔
′ = ℎ𝑓𝑔 [1 + 0,68

𝑐𝑝,𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

ℎ𝑓𝑔
] (4.56) 

4.2.3.2. Součinitel přestupu tepla pro kondenzaci 

Jak již bylo zmíněno, pro zjištění součinitele přestupu tepla pro kondenzaci 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  jsou 

v CTU kondenzačním modelu použity tři přístupy; dva molární (používající kondenzační 

tepelnou vodivost): Peterson, Herranz, a jeden hmotnostní: Siddique. Bližší popis všech tří 

testovaných přístupů je uveden v rešeršní části práce, viz kapitola 2.4.2. Použité nastavení pro 

zisk kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pomocí těchto přístupů je následující:  

a) Přístup Peterson – použitím kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛) (2.20) a 

definicí Sherwoodova kritéria, viz rovnice (4.57), se hodnota 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  obdrží dosazením 

do rovnice (2.22). 

b) Přístup Herranz – použitím kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑧) (2.24) a 

definicí Sherwoodova kritéria, viz rovnice (4.57), se hodnota 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  obdrží dosazením 

do rovnice (2.22). 

c) Přístup Siddique – v tomto případě se 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  určí dosazením vyjádření hmotnostního 

toku kondenzující páry na mezifázovém rozhraní z rovnice (2.49) do rovnice (2.30). Pro 

vyjádření Sherwoodova kritéria je použita kombinace rovnic (2.47), (4.57) a dále (2.26), 

která toto kritérium, respektive součinitel přenosu hmoty, nahrazuje a obohacuje o 

korekci pro výskyt velké míry přenosu hmoty (sací faktor) z rovnic (2.35) a (2.33). 

Jak již bylo zmíněno, pro řešení výše uvedených přístupů určení kondenzačního 

součinitele tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  je nutná aplikace Sherwoodova kritéria. Pro případ kondenzační části 

II.O. Studené pasti je uvažována geometrie horizontální trubky a přítomnost přirozené 

konvekce směsi. Pro tyto podmínky je možné z analogie mezi přenosem tepla a hmoty, viz [11], 

vyjádřit Sherwoodovo kritérium (pro malé míry přenosu hmoty) pomocí Grashofova a 

Shmidtova kritéria následovně: 

𝑆ℎ = 𝐶(𝐺𝑟 𝑆𝑐)𝑛 (4.57) 
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Podle velikosti Rayleighova kritéria se hodnoty konstant v rovnici mění v rozmezí; 𝐶 (0,675 až 

0,125), 𝑛 (0,058 až 0,333). Přidělování konstant v rovnici je řízeno automaticky algoritmem 

CTU kondenzačního modelu. 

Určení Grashofova 𝐺𝑟 [-] a Schmidtova 𝑆𝑐 [-] kritéria je pro rovnici (4.57) převzato ze 

zdroje [11]: 

𝑆𝑐 =
𝜂

𝜌 ∙ 𝐷12
 (4.58) 

𝐺𝑟 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷3 

𝜇2
∙ (𝜌𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝑏) (4.59) 

Kromě charakteristického geometrického parametru, v tomto případě průměru chladící trubky 

𝐷 [m], je k jejich stanovení potřeba určit některé termodynamické a termofyzikální vlastnosti 

směsi, jakožto dynamickou viskozitu směsi 𝜂 [Pa.s], hustotu směsi 𝜌 [kg.m-3] a v neposlední 

řadě difúzní koeficient binární směsi 𝐷12 [m2.s-1]. Hodnoty 𝜂 a 𝜌 jsou zprůměrovány z hodnot 

v objemu a na mezifázovém rozhraní. Tímto se zabývá kapitola 4.2.3.7. 

Pro řešení situace s možným výskytem velké míry přenosu hmoty (tzn. pro velké 

koncentrace kondenzující páry ve směsi) je do modelu zakomponovaná dodatečná korekce (vliv 

sacího efektu). Sací efekt je závislý na řadě parametrů; např. geometrii systému, okrajových 

podmínkách atd. Lze jej ale vyjádřit v zidealizovaném modelu. Tato dodatečná korekce je ve 

finálním CTU kondenzačním modelu použita, ale pouze pro (hmotnostní) přístup Siddique, kde 

právě jen u tohoto přístupu vstupuje Sherwoodovo kritérium ve tvaru (2.47), v němž je obsažen 

součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚 [m.s-1] a lze jej tak korigovat na hodnotu 𝑘𝑚,𝐵 [m.s-1]. 

Implementovaná korekce vychází z podoby definované od [65] (Lienharda), tj. spojení rovnic 

(2.33) a (2.35) pro vyjádření o korekční faktor modifikovaného součinitele přenosu hmoty 𝑘𝑚,𝐵. 

Avšak právě z definice Sherwoodova kritéria (2.47) lze korekční faktor pro výskyt velké míry 

přenosu hmoty 𝜃𝑚 aplikovat jako korekci právě tohoto kritéria, tak jak je to obdobně použito 

v rovnici (2.26) od [62] a [63] (Herranze). Tato idea (respektive i podoba rovnice) je následně 

použita v CTU kondenzačním modelu. 

Co se týče dvou uvažovaných molárních přístupů, tedy Petersona a Herranze, tak zde 

dodatečná korekce na výskyt velké míry přenosu hmoty ve finálním CTU kondenzačním 
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modelu použita není. Je to z několika důvodů. Jednak původní přístup dle Petersona ve svých 

pracích odkaz na použití korekce pro výskyt velké míry přenosu hmoty neuvádí a navíc je pro 

oba tyto přístupy použita definice Sherwoodova kritéria (resp. Nusseltova kritéria) v podobě 

(4.57), v níž není zahrnut součinitel přenosu hmoty. Dále zdroj [56], který se podrobně zaobíral 

analýzou a srovnáním molárních i hmotnostních forem analogie mezi přenosem tepla a hmoty 

pro aplikace s kondenzací páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu ve směsi, uvádí, že 

přístup Peterson (po matematických úpravách efektivní kondenzační tepelné vodivosti do 

formy vyjadřující hmotnostní tok kondenzující páry) obsahuje logaritmické vyjádření poměru 

molárních frakcí nekondenzujícího plynu v objemu směsi a na mezifázovém rozhraní. To de 

facto odpovídá korekčnímu faktoru (sacímu efektu) pro teorii stagnujícího filmu, tak jak to 

uvádí Bird v kapitole 2.4.2.2.1.4. Ovšem jak již bylo zmíněno, práce [62] a [63] popisující 

tvorbu přístupu Herranz korekci Sherwoodova kritéria o korekční faktor výskytu velké míry 

přenosu hmoty 𝜃𝑚 uvádí, což víceméně odporuje výše uvedeným faktům. V rámci této 

disertační práce byly provedeny testovací analýzy s použitím korekce Sherwoodova kritéria pro 

oba uvažované molární přístupy stanovení hodnoty kondenzačního součinitele přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 . Avšak výsledky hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 , respektive i celkového kondenzačního součinitele 

přestupu tepla při kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, 

byly velice nadhodnocené a nekorespondovaly s validačními daty. Použití takovýchto výsledků 

do finální podoby výpočetního modelu Studené pasti by mohlo vést k přecenění situace odvodu 

tepla a jít tak proti bezpečnosti systému. To je důvod, proč v rámci nastavení CTU 

kondenzačního modelu (nejen pro II.O. Studené pasti) není u přístupů dle Petersona i Herranze 

korekce Sherwodova kritéria o výskyt vysoké míry přenosu hmoty dále uvažována.  

4.2.3.3. Součinitel přestupu tepla pro (přirozenou) konvekci směsi 

Základem určení konvektivního součinitele přestupu tepla jsou Grashofovo, Prandtlovo, 

Rayleighovo a Nusseltovo kritérium (𝐺𝑟, 𝑃𝑟, 𝑅𝑎, 𝑁𝑢). Všechna jsou bezrozměrná a jejich 

podoby jsou převzaty ze zdroje [11]. Pro 𝐺𝑟 kritérium lze použít již zmíněnou rovnici (4.59). 

𝑃𝑟 =
𝑐𝑝 ∙ 𝜂

𝜆
 (4.60) 

𝑅𝑎𝐷 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 (4.61) 
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Pro horizontální trubku a podmínku 𝑅𝑎 ≤ 1012: 

𝑁𝑢𝐷 = {0.6 +
0,387.𝑅𝑎𝐷

1/6

[1 + (0,559/𝑃𝑟)9/16]8/27
}

2

 (4.62) 

Z definice Nusseltova kritéria se obdrží součinitel přestupu tepla pro (přirozenou) konvekci 

směsi: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑁𝑢𝐷 ∙
𝜆

𝐷
 (4.63) 

Hodnoty měrné tepelné kapacity 𝑐𝑝 [J.kg-1.K-1], dynamické viskozity 𝜂 [Pa.s] a tepelné 

vodivosti 𝜆 [W.m-1.K-1] směsi jsou zprůměrovány z hodnot v objemu a na mezifázovém 

rozhraní. 

 Jak již bylo zmíněno, pro konvektivní přenos tepla je uvažován také možný vliv 

přítomnosti velké míry přenosu hmoty. Z těchto důvodů je pro výše uvedený konvektivní 

součinitel přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 (tj. pro malé míry přenosu hmoty) použita korekce dle [22] 

(Colliera), tzn. rovnice (2.29). Ta je již upravena přímo pro podmínky kondenzace, a tím lze 

získat hodnotu korigovaného konvektivního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵. 

4.2.3.4. Rovnice stavu 

Pro popis chování plynné směsi nad hladinou kapaliny v objemu sekundárního okruhu 

Studené pasti je nutné použít rovnici stavu (EOS = equation of state). Popis, viz dále, je převzat 

ze zdrojů [86], [87], [97] a [98]. V obecné formě lze rovnici stavu psát: 

𝑓(𝑝, 𝑉, 𝑇) = 0 (4.64) 

Pro reálný plyn lze přepsat obecnou rovnici stavu následovně: 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇𝑍 (4.65) 

Kde je 𝑝 [Pa] celkový tlak, 𝑉 [m3] objem, 𝑛 [mol] látkové množství, 𝑅 [J.mol-1.K-1] molární 

(univerzální) plynová konstanta, 𝑇 [K] teplota. Tato rovnice také obsahuje tzv. kompresibilní 

faktor 𝑍 [-], jenž vyjadřuje odchylku chování reálného plynu od plynu ideálního. K vyjádření 
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kompresibilního faktoru existuje několik způsobů např. použití Nelson-Obertova grafu 

kompresibilit, kubické rovnice stavu, nebo viriálních koeficientů. Tuto rovnici lze však 

zjednodušit na rovnici ideálního plynu tím, že uvažujeme kompresibilitu 𝑍 = 1.  

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (4.66) 

4.2.3.5. Ideální směs polodokonalých a reálných plynů 

Z analýzy problematiky systému kapalina (voda), (vodní) pára a nekondenzující plyn, 

viz kapitola 4.2.1, lze pro popis plynné směsi do celkového tlaku cca 1MPa použít teorie ideální 

směsi polodokonalých plynů (zkráceně ISPP), nebo ideální směsi reálných plynů (zkráceně 

ISRP). Pro takovouto definici směsi platí Daltonův zákon parciálních tlaků jednotlivých složek 

ve směsi, viz [11]. V aplikaci na problematiku II.O. Studené pasti je celkový tlak 𝑝 [Pa]: 

𝑝 =∑𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.67) 

Kde 𝑝𝑖 [Pa] je parciální tlak složky i: 

𝑝𝑖 = 𝑦𝑖𝑝 (4.68) 

Molární frakce pro jednotlivé plynné složky 𝑦𝑖 [-] lze vyjádřit pomocí látkového množství, nebo 

hmotnostních frakcí složek 𝑤𝑖 [-] a molárních hmotností 𝑀𝑖 [kg.mol-1] dle [31] následovně: 

𝑦𝑛𝑐 =
𝑛𝑛𝑐
𝑛
=

𝑤𝑛𝑐
𝑀𝑛𝑐

(
𝑤𝑛𝑐
𝑀𝑛𝑐

+
𝑤𝑤𝑣
𝑀𝑤𝑣

)
 (4.69) 

𝑦𝑤𝑣 =
𝑛𝑤𝑣
𝑛
=

𝑤𝑤𝑣
𝑀𝑤𝑣

(
𝑤𝑛𝑐
𝑀𝑛𝑐

+
𝑤𝑤𝑣
𝑀𝑤𝑣

)
 (4.70) 

Kde platí podmínka pro hmotnostní a molární frakce, viz [11]: 

𝑤𝑛𝑐 + 𝑤𝑤𝑣 = 1 (4.71) 
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𝑦𝑛𝑐 + 𝑦𝑤𝑣 = 1 (4.72) 

Hodnoty molárních hmotností, dle [31] a [97], lze odečíst z Tabulky 4.2. 

Látka Molární hmotnost M [g.mol-1] 

H2 2,016 

He 4,003 

Ne 20,180 

Ar 39,948 

Vzduch 28,964 

N2 28,013 

CO2 44,010 

H2O 18,015 

Tabulka 4.2 Hodnoty molárních hmotností pro vybrané látky, vytvořeno dle [31] a [97]. 

Jelikož je celkový tlak pro směs určen z vypařovací (varné) části výpočetního 

submodelu II.O., je nutné znát hmotnostní frakci nekondenzujícího plynu v objemu směsi 

𝑤𝑛𝑐,𝑏. Pomocí rovnic, popsaných výše, se poté obdrží hodnoty parciálních tlaků v objemu směsi 

pro vodní páru 𝑝𝑤𝑣,𝑏  a nekondenzující plyn 𝑝𝑛𝑐,𝑏.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.1.2 a v úvodu kapitoly 4.2.3, tak vodní páru lze 

zjednodušeně v objemu směsi uvažovat jako nasycenou, tudíž její teplota se určí z parciálního 

tlaku páry 𝑝𝑤𝑣,𝑏 =  𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏  a vyjádří se jako 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑏. 

Teplotu na mezifázovém rozhraní je pro první iteraci potřeba nějakým způsobem 

odhadnout. K tomu je nutné určit rozdíl teplot ∆𝑇 mezi stěnou kondenzátoru a objemem směsi 

(tzv. podchlazení stěny kondenzátoru) z rovnice (2.1): 

∆𝑇 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 (4.73) 

Hodnota ∆𝑇 by pro výměníky tepla (kondenzátory) neměla být menší než 5 C, viz konzultace 

s [104]. V rámci CTU kondenzačního modelu je tato hodnota algoritmem iterována pro splnění 

podmínek �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑤𝑣, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇� a  𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 . 
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Dle zdroje [64] se teplota na mezifázovém rozhraní určí následovně: 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 + ξ(𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) (4.74) 

Pro prvotní odhad je použita hodnota ξ = 0,25. Teplota 𝑇𝑖𝑛𝑡 je poté zpětně iterována pomocí 

parametru ξ a vypočtených součinitelů přestupu tepla, viz rovnice (4.75). 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 =

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑇𝑤𝑣,𝑏 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵𝑇𝑏 

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵
 (4.75) 

Nyní lze, obdobným způsobem jako pro určení teploty 𝑇𝑤𝑣,𝑏 , vyjádřit parciální (saturační) tlak 

vodní páry na mezifázovém rozhraní 𝑝𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 = 𝑝𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑡 pro vypočtenou teplotu 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 =

𝑇𝑖𝑛𝑡. Z tohoto tlaku se poté pomocí rovnic (4.68) až (4.72) stanoví molární a hmotnostní frakce 

vodní páry a nekondenzujícího plynu na mezifázovém rozhraní. 

4.2.3.6. Hladina kapaliny 

V důsledků změn teplot, tlaků, odparu vody a kondenzace vodní páry se předpokládá i 

pohyb hladiny v II.O. Tuto skutečnost bylo potřeba určitým způsobem řešit, aby nedocházelo 

k přílišnému přiblížení kapaliny ke kondenzátoru, tj. možnému negativnímu rozstřiku parních 

bublin opouštějících hladinu vody, nebo k poklesu hladiny a obnažení teplosměnné stěny mezi 

I. a II. okruhem. Výška hladiny je řešena zjednodušeně pro ustálené stavy kontinuálně 

udržované nerovnováhy vycházející z inicializačního rovnovážného stavu systému. K tomu je 

použita teorie ideální směsi reálných plynů s tou úvahou, že hmotnost nekondenzujícího plynu 

𝑚𝑛𝑐 je pro každý stav stejná. Na základě znalosti parametrů pro inicializační rovnovážný stav 

(tlak, teplota, celkový objem II.O., hmotnost a objem kapaliny, hmotnost a objem směsi, 

hmotnostní frakce složek směsi v objemu, parciální tlaky složek směsi atd.) a se stanovením 

úbytku hmotnosti kapalné vody jejím odparem (varem), určením hmotnosti zkondenzované 

vody a vypočtením hmotnosti směsi při ustáleném nerovnovážném stavu lze určit iteračně 

hladinu kapaliny. Stanovení výšky hladiny má pro účel této práce pouze orientační charakter a 

z tohoto důvodů není uvedena další podrobnější analýza. 
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4.2.3.7. Termodynamické a termofyzikální vlastnosti směsi 

Pro další kroky v kondenzační části výpočetního submodelu II.O. Studené pasti je 

nezbytné stanovit termodynamické a termofyzikální vlastnosti směsi v objemu i na 

mezifázovém rozhraní, tj. hustotu, dynamickou viskozitu, tepelnou vodivost, isobarickou 

měrnou tepelnou kapacitu a difúzní koeficient. Tyto vlastnosti jsou základem k získání řešených 

součinitelů přestupu tepla, proto je jejím určením věnována hlubší pozornost. Pro jejich 

stanovení je použito několika metod, které jsou v rámci CTU kondenzačního modelu porovnány 

a validovány v kapitole 5. Jednotlivé postupy k obdržení těchto vlastností směsi jsou blíže 

specifikovány v následujících podkapitolách. 

4.2.3.7.1 Hustota směsi 

Hustoty 𝜌 [kg.m-3] pro směs v objemu i na mezifázovém rozhraní jsou pro porovnání 

získány několika způsoby. Výsledky porovnání jsou diskutovány v kapitole 5.  

a) Ideální směs polodokonalých plynů: použitím upravené rovnice ideálního 

plynu (4.66) a z určení molárních hmotností směsi pro objem 𝑀𝑏 i mezifázové 

rozhraní 𝑀𝑖𝑛𝑡, viz [31]: 

𝜌 =
𝑝𝑀

𝑅𝑇
 

(4.76) 

𝑀 =∑𝑦𝑖𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4.77) 

b) Ideální směs reálných plynů: hustoty směsi jsou obdrženy pomocí programu 

určeného ke stanovení termodynamických a transportních vlastností tekutin 

NIST REFPROP [105], kde je k určení hustoty použita teorie pro rovnici stavu 

reálných plynů v závislosti na složení směsi, viz [106]. 

4.2.3.7.2 Dynamická viskozita a tepelná vodivost směsi 

K obdržení dynamické viskozity 𝜂 [Pa.s] a tepelné vodivosti 𝜆 [W.m-1.K-1] pro směs 

v objemu i na mezifázovém rozhraní nelze použít dostupný software NIST REFPROP [105], 

jelikož pro směsi obsahující více jak 5 % molární frakce vodní páry program tyto vlastnosti 
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směsi neumožňuje stanovit. Navíc nelze ani aplikovat aditivní pravidlo pro určení dynamické 

viskozity směsi. Z těchto důvodů byla pro stanovení zmíněných vlastností zvolena metoda, 

která je založená na kinetické (molekulární) teorii plynů a jejich směsí [107], doplněná o použití 

modifikovaných Lennard-Jonesových potenciálů (6-12), viz [31] a [108]. 

Dynamickou viskozitu a tepelnou vodivost pro binární směs, respektive jejich první 

aproximace [𝜂]1 a [𝜆]1, lze vypočítat následovně pomocí vzorce (4.78) a (4.79).   

[η]1 = [
Xη + Yη

1 + Zη
]

−1

 (4.78) 

Dle této rovnice je jednotka [g.cm-1.s-1] a je tedy nutné finální hodnotu převést na jednotku 

[Pa.s]. 

[𝜆]1 = [
Xλ + Yλ
1 + Zλ

]
−1

 
(4.79) 

Dle této rovnice je jednotka [cal.cm-1.s-1.K-1] a je tedy nutné finální hodnotu převést na jednotku 

[W.m-1.K-1]. 

Parametry použité v rovnici (4.78) jsou: 

𝑋𝜂 =
𝑦1
2

[𝜂1]1
+
2𝑦1𝑦2
[𝜂12]1

+
𝑦2
2

[𝜂2]1
 (4.80) 

𝑌𝜂 =
3

5
𝐴12
∗ {

𝑦1
2

[𝜂1]1
(
𝑀1
𝑀2
) +

2𝑦1𝑦2
[𝜂12]1

(
(𝑀1 +𝑀2)

2

4𝑀1𝑀2
)(

[𝜂12]1
2

[𝜂1]1[𝜂2]1
) +

𝑦2
2

[𝜂2]1
(
𝑀2
𝑀1
)} (4.81) 

𝑍𝜂 =
3

5
𝐴12
∗ {𝑦1

2 (
𝑀1
𝑀2
) + 2𝑦1𝑦2 (

(𝑀1 +𝑀2)
2

4𝑀1𝑀2
)((

[𝜂12]1
[𝜂1]1

+
[𝜂12]1
[𝜂2]1

) − 1)

+ 𝑦2
2 (
𝑀2
𝑀1
)} 

(4.82) 

𝐴12
∗ = Ω12

(2,2)∗
/Ω12

(1,1)∗
 (4.83) 

A parametry pro rovnici (4.79):  
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𝑋λ =
𝑦1
2

[λ1]1
+
2𝑦1𝑦2
[λ12]1

+
𝑦2
2

[λ2]1
 (4.84) 

𝑌λ = 
𝑦1
2

[λ1]1
𝑈(1) +

2𝑦1𝑦2
[λ12]1

𝑈(𝑌) +
𝑦2
2

[λ2]1
𝑈(2) (4.85) 

𝑍λ = 𝑦1
2𝑈(1) + 2𝑦1𝑦2𝑈

(𝑍) + 𝑦2
2𝑈(2) (4.86) 

𝑈(1) =
4

15
𝐴12
∗ −

1

12
(
12

5
𝐵12
∗ + 1)

𝑀1
𝑀2
+
1

2

(𝑀1 −𝑀2)
2

𝑀1𝑀2
 (4.87) 

𝑈(2) =
4

15
𝐴12
∗ −

1

12
(
12

5
𝐵12
∗ + 1)

𝑀2
𝑀1
+
1

2

(𝑀2 −𝑀1)
2

𝑀1𝑀2
 (4.88) 

𝑈(𝑌) =
4

15
𝐴12
∗ (

(𝑀1 +𝑀2)
2

4𝑀1𝑀2
)

[𝜆12]1
2

[𝜆1]1[𝜆2]1
−
1

12
(
12

5
𝐵12
∗ + 1)

−
5

32𝐴12
∗ (

12

5
𝐵12
∗ − 5)

(𝑀1 −𝑀2)
2

𝑀1𝑀2
 

(4.89) 

𝑈(𝑍) =
4

15
𝐴12
∗ [(

(𝑀1 +𝑀2)
2

4𝑀1𝑀2
)(
[𝜆12]1
[𝜆1]1

+
[𝜆12]1
[𝜆2]1

) − 1] −
1

12
(
12

5
𝐵12
∗ + 1) (4.90) 

Ve výše (dále i níže) uvedených rovnicích značení (1) a (2) označuje čisté substance jednotlivých 

složek a (12) je označení pro jejich směs. K výše uvedenému je prvně nutné stanovit první 

aproximace koeficientů dynamické viskozity a tepelné vodivosti pro čisté substance ve směsi 

[𝜂i]1a [𝜆i]1. Pro porovnání a potřeby validace kondenzačního modelu jsou použity dvě metody: 

a) Kinetická (molekulární) teorie plynů 

V tomto přístupu se hodnoty prvních aproximací koeficientů dynamické viskozity a 

tepelné vodivosti jednotlivých látek [𝜂𝑖]1 a [𝜆𝑖]1 určí v závislosti na teplotě, a to pomocí 

následujících rovnic [107]:  

[𝜂𝑖]1 × 10
7 = (266,93

√𝑀𝑖𝑇

𝜎𝑖
2Ω(2,2)∗(𝑇∗)

) (4.91) 

[𝜆𝑖]1 × 10
7 =

(

 1989,1
√
𝑇
𝑀𝑖

𝜎𝑖
2Ω(2,2)∗(𝑇∗)

)

  (4.92) 
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Rovnice (4.92) je určena pro monoatomické plyny. Pokud by byl ve směsi přítomen 

nekondenzující plyn, který je polyatomický (vzduch, dusík, kyslík atd.), je nutné použít jinou 

rovnici, kterou např. popisuje zdroj [31]. Tato skutečnost je uvažována pro validační výpočty, 

viz kapitola 5. 

Pro určení první aproximace koeficientu tepelné vodivosti vodní páry je použita rovnice 

ze zdroje [97] a její forma je pro jednotku [W.m-1.K-1] následující: 

[𝜆𝑤𝑣]1 = 10
−3

√
𝑇

647,096

∑
𝐿𝑘

(
𝑇

647,096)
𝑘

4
𝑘=0

 
(4.93) 

Koeficienty pro rovnici (4.93) jsou uvedeny v Tabulce 4.3. 

𝐿0 𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝐿4 

0,002443221 0,01323095 0,00670357 -0,003454586 0,0004096266 

Tabulka 4.3 Koeficienty pro rovnici (4.93), stanovení tepelné vodivosti vodní páry dle [97]. 

b) NIST REFPROP + XSTEAM  

Druhý přístup kombinuje program NIST REFPROP [105] pro zjištění reálných hodnot 

koeficientů dynamické viskozity a tepelné vodivosti (čistého) nekondenzujícího plynu s 

programem XSTEAM [99] pro zjištění reálných hodnot koeficientů dynamické viskozity a 

tepelné vodivosti (čisté) vodní páry. Pojem reálný je zde uveden, jelikož použité programy 

zahrnují závislost těchto parametrů na tlaku i teplotě.  

Oba výše zmíněné přístupy stanovení prvních aproximací koeficientů dynamické 

viskozity a tepelné vodivosti pro čisté substance ve směsi [𝜂i]1a [𝜆i]1 potom navazují na určení 

dynamické viskozity a tepelné vodivosti směsi dle kinetické (molekulární) teorie plynů, viz 

[107]. Hodnota parametru koeficientu dynamické viskozity binární směsi se určí následovně:  

[𝜂12]1 × 10
7 = (266,93

√2𝑀1𝑀2𝑇/(𝑀1 +𝑀2)

𝜎12
2 Ω12

(2,2)∗(𝑇12
∗ )

) (4.94) 

A hodnota parametru koeficientu tepelné vodivosti pro binární směs se určí:  
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[𝜆12]1 × 10
7 =

(

 1989,1
√
𝑇(𝑀1 +𝑀2)
2𝑀1𝑀2

𝜎12
2 Ω12

(2,2)∗(𝑇12
∗ )
)

  (4.95) 

Pro uvažovaný přístup a) se tak uzavře soubor rovnic pro zjištění hodnot dynamické 

viskozity i tepelné vodivosti směsi v závislosti na teplotě. 

Pro přístup b) vznikne spojením výše uvedených vztahů tzv. hybridní model. Ten 

zahrnuje reálné hodnoty dynamických viskozit a tepelných vodivostí jednotlivých složek směsi 

a užitím směšovacího pravidla, dle kinetické (molekulární) teorie plynů, se zjistí hodnoty těchto 

vlastností i pro směs. 

Pro rovnici (4.79) je potřebné určit i parametr 𝐵12
∗  závisející na kolizních integrálech, 

které jsou algoritmem iterovány ze zdroje [107]. Dále jsou v rovnicích použity kolizní integrály 

Ω(1,1)∗ a Ω(2,2)∗ [-], které se získají aplikací empirických vztahů s použitím redukovaných teplot 

𝑇∗[-], viz [31]. Pro zjištění hodnot redukovaných teplot je nutné znát hodnoty parametrů 
𝜀

𝑘
 [K] 

a 𝜎 [Å] pro Lennard-Jonesovy potenciály (6-12). Hodnota 휀 [J] je maximální potenciální 

energie interakce molekuly při vzájemné vazbě dvou molekul, 𝑘 [J.K-1] je Boltzmannova 

konstanta a 𝜎 je kolizní rozměr, tzv. vzdálenost nulové interakce dvou molekul. Hodnoty těchto 

parametrů jsou pro vybrané látky uvedeny v Tabulce 4.4, vytvořené dle [31], [97]. 

Látka 𝜺

𝒌
  [K] 𝝈 [Å] 

H2 38,0 2,915 

He 10,2 2,576 

Ar 122,4 3,432 

Vzduch 97,0 3,617 

N2 99,8 3,667 

CO2 190,0 3,996 

H2O 809,1 2,641 

Tabulka 4.4 Charakteristické parametry pro Lennard-Jonesovy potenciály (6-12), vytvořeno 

dle [31] a [97]. 
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Další potřebné parametry, tj. redukované teploty jednotlivých složek 𝑇𝑖
∗
 i směsi 𝑇12

∗  [-], 

maximální potenciální energie interakce molekuly při vzájemné vazbě dvou molekul ve směsi 

휀12 [J] a kolizní rozměr pro směs 𝜎12 [Å] se určí pomocí následujících vztahů, viz [107]. 

𝑇𝑖
∗ =

𝑘𝑇

휀
 (4.96) 

𝑇12
∗ =

𝑘𝑇

휀12
 

(4.97) 

휀12 = √휀1휀2 (4.98) 

𝜎12 =
1

2
(𝜎1 + 𝜎2) 

(4.99) 

4.2.3.7.3 Měrná isobarická tepelná kapacita směsi 

Jelikož bylo pro zjištění dynamické viskozity a tepelné vodivosti směsi použito dvou 

přístupů, je tato analogie uvažována i pro výpočet hodnot měrných tepelných kapacit při 

konstantním tlaku 𝑐𝑝 [J.kg-1.K-1]. 

a) Hodnota 𝒄𝒑 závislá pouze na teplotě (polodokonalý plyn)  

Měrné isobarické tepelné kapacity složek směsi jsou vyjádřeny empiricky v závislosti 

na teplotě. Hodnota pro směs poté závisí na hmotnostním složení směsi, viz [97]. 

𝑐𝑝,𝑖 = 𝑐𝑝,𝑖(𝑇) (4.100) 

𝑐𝑝 =∑𝑤𝑖𝑐𝑝,𝑖
𝑖

 (4.101) 

Zdroje uvádějící vztahy pro zisk hodnot 𝑐𝑝,𝑖 v závislosti na teplotě jsou: vodní pára [97], 

nekondenzující plyn (argon, dusík, vzduch atd.) [97] a [109]. 

b) Hodnota 𝒄𝒑 závislá na teplotě i tlaku (reálný plyn)  

Isobarické měrné tepelné kapacity lze pro směs vyjádřit v závislosti na teplotě i tlaku 

pomocí programu NIST REFPROP [105]:  
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𝑐𝑝 = 𝑐𝑝(𝑝, 𝑇) (4.102) 

4.2.3.7.4 Difúzní koeficient směsi 

Pro stanovení difúzního koeficientu pro binární směs 𝐷12 je použita následující 

korelace, viz [31]:  

𝐷12 = 0,0018583 √𝑇3 (
1

𝑀1
+
1

𝑀2
) (

1

𝑝 𝜎12
2  Ω12

(1,1)
) (4.103) 

Rozměr difúzního koeficientu daného touto rovnicí je v [cm2.s-1] a je tedy nutný jeho následný 

přepočet na [m2.s-1]. Kolizní integrál 𝛺12
(1,1)

 je závislý na redukované teplotě 𝑇12
∗ . Tyto 

parametry, pospolu s kolizním rozměrem pro směs 𝜎12 [Å], jsou blíže specifikovány v kapitole 

4.2.3.7.2. Kromě bezrozměrných parametrů pro kolizní integrál a redukovanou teplotu je v 

rovnici dále použit celkový tlak 𝑝 [atm], teplota 𝑇 [K] a molární hmotnost 𝑀𝑖 [g.mol-1] pro 

jednotlivé složky směsi.  

K účelům validace CTU kondenzačního modelu, viz kapitola 5, byl ale pro určené 

případy použit výpočet difúzního koeficientu pro binární směs 𝐷12 v [m2.s-1] ze zdroje [47]. 

Použití tohoto vztahu bylo i v odkazované práci doporučeno, a to vzhledem k přesnějším 

výsledkům výpočtů k porovnávanému experimentu. 

𝐷12 = 𝐷0,𝑖
𝑝0
𝑝
(
𝑇

𝑇0
)
1,75

(1 − 0,3
𝑝

200
) (4.104) 

Kde 𝐷0,𝑖 [m
2.s-1] je difúzní koeficient i-tého plynu ve vodní páře při referenční teplotě 𝑇0 [K] a 

tlaku 𝑝0. Celkové tlaky 𝑝0 a 𝑝 jsou uvedeny v [bar]. Hodnoty 𝐷0,𝑛𝑐  jsou pro některé plyny 

tabelovány ve zdroji [31], ale pro zjištění těchto hodnot byla použita korelace (4.105), jež je 

vhodná pro stanovení difúzních koeficientů směsi o nízkých celkových tlacích, viz [110], [111]. 

𝐷0,𝑖 = 𝐷12 =
0,001 𝑇1,75 (

1
𝑀1
+
1
𝑀2
)
1/2

𝑝[(Σ𝑣)1
1/3
+ (Σ𝑣)2

1/3]
2  (4.105) 
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Kde jsou použité jednotky pro teplotu 𝑇 v [K], celkový tlak v [atm] a molární hmotnosti 

jednotlivých složek směsi 𝑀𝑖 v [g.mol-1]. Hodnoty sum atomových difúzních objemů Σ𝑣[cm3] 

jsou pro vybrané plyny tabelovány v referenci [110]. Pro teplotu a tlak se volí referenční 

hodnoty, tj. 𝑇 = 𝑇0 = 273,15 K a 𝑝 = 𝑝0 = 1 atm. Výslednou hodnotu difúzního koeficientu 

v [cm2.s-1] je nutné převést na [m2.s-1]. 

4.2.3.8. Reálná směs reálných plynů 

Pro provozní podmínky II.O., uvažující výskyt vysokých tlaků a teplot k jejich udržení, 

lze očekávat chování směsi odlišné od úvahy teorie ideální směsi ideálních, polodokonalých 

(nebo i reálných) plynů a nelze tedy implementovat idealizující faktory systému kapalina, pára 

a nekondenzující plyn, které jsou uvedeny do celkových tlaků cca 1 MPa. Z tohoto důvodu je 

do analýzy zahrnuta i teorie reálné směsi reálných plynů (zkráceně RSRP) se snahou 

o implementaci vlivu stlačitelnosti plynů pro potřeby CTU kondenzačního modelu. Podklady 

vedoucí k tvorbě metody RSRP jsou čerpány ze zdrojů [86], [112] a [113].  

Pro metodu reálné směsi reálných plynů byla zvolena obecná Peng-Robinsonova 

(zkratka P-R) kubická rovnice stavu.  

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣𝑚 − 𝑏
−

𝑎

𝑣𝑚(𝑣𝑚 + 𝑏) + 𝑏(𝑣𝑚 − 𝑏)
 (4.106) 

Kde 𝑝 [Pa] je celkový tlak, 𝑣𝑚 [m3.mol-1] molární objem, 𝑇 [K] teplota a 𝑅 [J.mol-1.K-1] molární 

(univerzální) plynová konstanta. Empirické koeficienty 𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝑆 pro P-R rovnici jsou 

následující: 

𝑎 =
0,45724𝑅2𝑇𝐶

2𝛼

𝑃𝑐
 (4.107) 

𝑏 =
0,07780𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
 

(4.108) 

𝛼 = {1 + 𝑆(1 − √𝑇𝑟)}
2
 (4.109) 

𝑆 = 0,37464 + 1,54226𝑤 − 0,26992𝑤2 (4.110) 
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Parametry 𝑇𝑐  [K] a 𝑝𝑐  [Pa] jsou kritické hodnoty teploty a tlaku dané komponenty. Redukovaná 

teplota 𝑇𝑟 [-] se získá pomocí rovnice: 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 (4.111) 

Acentrický faktor 𝑤 [-] pro plyny (ve směsi) je funkcí kritické teploty a tlaku. Jejich hodnoty 

jsou tabelovány, nebo je lze dopočítat, viz [109] a [114]. 

Příklad použitého směšovacího pravidla pro koeficienty použité v P-R rovnici stavu a 

pro plynnou směs, za použití molárních frakcí jednotlivých plynných složek ve směsi 𝑦 [-] a 

jednotlivých koeficientů z rovnic (4.107) i (4.108), je následující: 

𝑎𝑚𝑖𝑥 =∑𝑦𝑖𝑦𝑗√𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑖,𝑗

 (4.112) 

𝑏𝑚𝑖𝑥 =∑𝑦𝑖𝑏𝑖
𝑖

 (4.113) 

Kde 𝐾𝑖𝑗 [-] je binární interakční parametr vyjadřující shodu mezi predikovanými a 

experimentálními daty. Pro zjednodušení lze uvažovat, že 𝐾𝑖𝑗 = 0.  

Jak již bylo naznačeno, pro řešení rovnovážného i kontinuálně udržovaného 

nerovnovážného stavu systému kapalina (voda), (vodní) pára a nekondenzující plyn za 

vysokých tlaků neplatí zjednodušující úvahy, které byly diskutovány pro ideální směsi 

ideálních a polodokonalých (nebo i reálných) plynů. Nicméně, pro řešení tohoto případu lze 

zjednodušeně vyjít z definice 𝐾𝑖 faktoru, viz kapitola 4.2.1. Tudíž k predikci rosného bodu a 

hustoty směsi byl pro případ kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu vytvořen 

algoritmus (uvedený v aplikaci na vodu, její páru, obecný nekondenzující plyn ve směsi a 

řešenou problematiku II.O. Studené pasti), v němž je chování reálné směsi reálných plynů 

(RSRP) řešeno pomocí P-R kubické rovnice stavu separátně pro směs v objemu i na 

mezifázovém rozhraní. Schéma vytvořeného algoritmu je na Obrázku 4.16. Určujícím faktorem 

pro řešení navrhovaného algoritmu je při zjednodušující úvaze nerozpustnosti 

nekondenzujícího plynu v kapalině (podmínka 𝑥𝑛𝑐 ≈ 0) rovnost 𝐾𝑖 faktoru, tj. molárního 

složení směsi. Pro složku vody lze tedy psát 𝐾𝑤
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ≅ 𝐾𝑤, kde hodnota 𝐾𝑤 je algoritmem 

iterována.  
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Obrázek 4.16 Navrhovaný algoritmus k predikci rosného bodu a hustoty směsi pro reálnou směs 

reálných plynů v objemu směsi a na mezifázovém rozhraní (aplikováno na vodu, obecný 

nekondenzující plyn a řešenou problematiku kondenzační části II.O. Studené pasti). 
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Inicializačním vstupem do hlavní části algoritmu jsou hodnoty vypočtené pomocí teorie 

ideální směsi polodokonalých, nebo reálných plynů. Ty jsou následující: teplota rosného bodu 

vodní páry 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡 a hodnota 𝐾𝑤
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 . 

Hlavní vstupní parametry algoritmu jsou celkový tlak 𝑝 [Pa] (stanoven ve vypařovací 

části II.O.) a hodnoty molárních frakcí jednotlivých složek v objemu směsi 𝑦𝑖 [-]. Pro objem 

směsi je hodnota 𝐾𝑤 iterována pomocí teploty, a tím je určena teplota rosného bodu v objemu 

směsi, respektive i teplota celé směsi 𝑇 = 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏. Pro mezifázové rozhraní (interface) 

je hodnota 𝐾𝑤 iterována pomocí molární frakce vodní páry ve směsi. Teplota rosného bodu na 

mezifázovém rozhraní 𝑇 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡.𝑖𝑛𝑡 je již iterována, v rámci CTU kondenzačního 

modelu, pro splnění podmínek �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑤𝑣 , �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇� a  𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟, viz Obrázek 4.15. 

Dále do algoritmu vstupují hodnoty kritických parametrů jednotlivých složek směsi 𝑇𝑐,𝑖  a 𝑝𝑐,𝑖 

pospolu s jejich acentrickými faktory 𝑤𝑖.  

Pro řešení kořenů P-R kubické rovnice, respektive kompresibilních faktorů 𝑍, je použita 

upravená Cardanova metoda pro potřeby P-R rovnice směsi plynů, jejíž podrobný popis je 

uveden v literatuře [86]. Kořeny rovnice jsou řešeny pro oblast kapaliny i plynné směsi. Takto 

jsou získány hodnoty kompresibilních faktorů 𝑍𝑣, 𝑍𝑙. Z nich lze určit koeficienty fugacit �̂�𝑤
𝑣  a 

�̂�𝑤
𝑙 , z kterých je získána hodnota řešeného 𝐾𝑤 faktoru i fugacity samotné 𝑓𝑤

𝑣 , 𝑓𝑤
𝑙 . Pomocí 

kompresibilního faktoru pro plynnou směs 𝑍𝑣 lze s použitím úpravy rovnice (4.65) dále určit 

hustoty směsi. 

4.3. Terciální okruh 

Výpočetní submodel pro kondenzátor, umístěný v kondenzační části II.O., řeší bilanční 

výpočty pro výměnu tepla mezi II. a III. okruhem. V rámci tohoto submodelu je dále 

analyzován charakter proudění uvnitř kondenzační trubky pro dané operační podmínky v II.O. 

a jeho vliv na konečný přenos tepla z tělesa pasti do napájecí vody v kondenzátoru. Znázornění 

procesu je uvedeno v rámci algoritmu celého výpočetního modelu navrhovaného chlazení 

Studené pasti na Obrázku 4.1 a Obrázku 4.2. 
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Vstupem do algoritmu kondenzátoru jsou hodnoty teplot směsi vodní pára-

nekondenzující plyn, respektive (syté) vodní páry, v objemu směsi a na mezifázovém rozhraní, 

tj. 𝑇𝑤𝑣,𝑏  a 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 , pospolu se stanoveným celkovým součinitelem přestupu tepla při kondenzaci 

vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Hodnota vstupní teploty napájecí 

vody v kondenzátoru 𝑇𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑖𝑛  [K] je uvažována jako fixní a je určena dle možností externího 

chlazení III.O. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.3, hodnota součinitele přestupu tepla při proudění 

napájecí vody 𝛼∞ je vyjádřena pomocí vztahů pro nucenou konvekci kapaliny. Pro různé 

operační podmínky Studené pasti mohou nastat odlišné režimy proudění v kondenzátoru k 

zaručení požadovaného odvodu tepelného výkonu �̇�. Charakter proudění je tedy analyzován a 

vztahy pro vyjádření hodnoty 𝛼∞ jsou v závislosti zejména na hodnotě Reynoldsova kritéria 

automaticky řízeny algoritmem výpočetního submodelu kondenzátoru. Použité vztahy k určení 

𝛼∞ pro laminární, přechodné i turbulentní proudění uvnitř trubkové geometrie jsou čerpány ze 

zdroje [12]. 

Hlavním výstupem submodelu je určení hodnot potřebného průtoku �̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [kg.s-1] 

(respektive rychlosti proudění 𝑣𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [m.s-1]) a teploty napájecí vody na výstupu z 

kondenzátoru 𝑇𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑜𝑢𝑡  [K]. Tyto hodnoty nesmí překročit limitní hodnoty, jež jsou 

diskutovány v kapitole 2.3.2. Stanovení těchto hodnot je iteračně zjištěno pomocí kombinace 

obecné rovnice (4.22), rovnice (4.51) a následujícího určení tepelného výkonu �̇� předaného do 

napájecí vody v kondenzátoru (4.114), jenž musí odpovídat zadanému tepelnému výkonu k 

odvedení z I.O. Studené pasti, viz Tabulka 4.1. Pokud není splněna podmínka rovnosti 

tepelných výkonů nebo limitů výstupních parametrů, je nutné upravit některé ze vstupů do 

celkového výpočetního modelu chlazení Studené pasti. 

�̇� = �̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑐�̅�,𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂∆𝑇  (4.114) 

Kde 𝑐�̅�,𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂 [J.kg-1.K-1] je průměrovaná hodnota měrné izobarické tepelné kapacity pro rozdíl 

teplot napájecí vody ∆𝑇 [K]. Jako minimální celkové ∆𝑇 je volena hodnota 5 K, která byla 

řešena konzultací se zdrojem [104], jenž se výměníky tepla a kondenzátory dlouhodobě zaobírá. 

Pro přesnější vyjádření průběhu teplot je celkový odváděný tepelný výkon 

kondenzátorem �̇�  rozparcelován na 𝑛 [-] dílů se shodným tepelným výkonem. To znamená, že 
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všechny výše uvedené rovnice jsou iteračně řešeny zvlášť pro každý tento díl. Tímto řešením 

lze, díky známe fixní délce kondenzátoru 𝐿 = 𝐿𝐼𝐼.𝑂./ 𝐼𝐼𝐼.𝑂 = 780 mm, vypočítat potřebné délky 

jednotlivých dílů tepelného výkonu. To je důležité pro přesnější určení teplot stěny pomocí 

obecné rovnice (4.25) a dále k posouzení, zda nebude v blízkosti stěny nebo i v proudu chladiva 

docházet k nežádoucímu varu napájecí vody, což by mohlo vést k nestabilitám okruhu. 

Hodnoty pro součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, teploty směsi (vodní páry) 𝑇𝑤𝑣,𝑏, 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡  i s teplotou vnější 

stěny kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 jsou po celou délku kondenzátoru předpokládány jako fixní. 

Nedílnou součástí submodelu kondenzátoru je analýza tlakové ztráty podél jeho délky 

a vnitřního průměru 𝐷𝑖𝑛 𝐼𝐼𝐼.𝑂.. Je to zejména pro kontrolu, zda-li nedojde k dosažení tlaku 

saturace vody, a tudíž k jejímu nežádoucímu varu v III.O. Třecí ztráta v kondenzátoru je 

stanovena pomocí Darcy-Weisbachova vztahu pospolu s určením místní tlakové ztráty pro dvě 

180 kolena, což zjednodušeně nahrazuje tvar kondenzační trubky uvnitř II.O. Všechny vztahy 

pro tlakové ztráty a potřebné parametry k jejich zisku jsou čerpány ze zdroje [27] a jsou 

automaticky řízeny dle aktuální hodnoty Reynoldsova kritéria. 

4.4. Shrnutí tvorby výpočetního modelu Studené pasti 

Hlavním úkolem kapitoly 4 bylo sestavit analytický výpočetní model, který by dokázal 

predikovat chování odvodu tepla ze Studené pasti, a tím mohl být nápomocen ke zlepšení 

procesu vývoje konstrukce chladicího okruhu Studené pasti. Model se skládá ze čtyř navzájem 

propojených výpočetních části (submodelů), a to ze submodelu pro řešení odvodu tepla z I.O., 

dále z vypařovací části s navazující kondenzační částí submodelu pro řešení II.O. a v neposlední 

řadě ze submodelu pro kondenzátor, tj. předání tepelného výkonu do III.O. 

Majoritní pozornost byla věnována kondenzační části submodelu pro II.O. řešící 

kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu, a to hlavně v aplikaci na řešenou 

problematiku směsi vodní pára-argon. Pro účely (nejen) tohoto submodelu byl vytvořen CTU 

kondenzační model, jenž je koncipován na použití teorie difúzní vrstvy s analogií mezi 

přenosem tepla a hmoty za pomoci bezrozměrných kritérií. Toto řešení umožňuje adaptaci 

kondenzačního modelu na různé geometrie kondenzátoru, druh kondenzující páry i široké 
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rozmezí koncentrací různého nekondenzujícího plynu ve směsi. Pro aplikovatelnost CTU 

kondenzačního modelu na rozsáhlé rozmezí celkových tlaků a teplot je použito několik metod 

stanovení termodynamických a termofyzikálních vlastností směsi, jež jsou základem k získání 

bezrozměrných kritérií, respektive i jednotlivých řešených součinitelů přestupu tepla v rámci 

nastavení kondenzačního modelu. Pro řešení oblasti vysokých celkových tlaků (cca nad 1MPa), 

tzn. zejména vlivu stlačitelnosti plynů, byl vytvořen a do kondenzačního modelu přidán 

dodatečný algoritmus založený na řešení reálné směsi reálných plynů (RSRP), a to pomocí 

upravené Peng-Robinsonovy (P-R) kubické rovnice. Dále je do CTU kondenzačního modelu 

zakomponováno několik přístupů stanovení hodnoty kondenzačního součinitele přestupu tepla 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 , který má značný vliv na celkovou situaci predikovaného přenosu tepla při kondenzaci 

páry s nekondenzujícím plynem ve směsi.  

Jak již bylo zmíněno, tvorba CTU kondenzačního modelu byla jednou z primárních 

náplní výzkumu této předkládané disertační práce a byla předmětem publikací [A.4] a [A.5]. 

Pro volbu vhodného nastavení CTU kondenzačního modelu (v aplikaci na řešenou 

problematiku Studené pasti) na různé rozmezí celkových tlaků, teplot a koncentrací 

nekondenzujícího plynu ve směsi je nutné tato nastavení validovat na dostupných datech, a to 

je předmětem následující kapitoly. 
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5. Validace kondenzačního modelu 

Studená past (resp. II.O.) zahrnuje velmi specifické provozní parametry (tj. vysoké 

tlaky, teploty, směs vodní páry s argonem atd.) a experimentální výzkum v oblasti řešené 

problematiky kondenzace vodní páry za přítomnosti argonu je velmi limitovaný, nebo veřejně 

nedostupný. Z důvodu zatím neukončeného vývoje navrhovaného řešení Studené pasti, a tudíž 

i stálou absencí fyzického experimentálního aparátu, bylo nutné předkládaný CTU kondenzační 

model validovat na veřejně dostupných datech. Z rešeršní části, viz kapitola 2.4, je zjevné, že z 

dohledaných prací jich je většina zaměřena na experimentální měření nebo experimentálně 

založenou tvorbu korelace pro přítomnost vzduchu ve vodní páře a pro nízké celkové provozní 

parametry. Je tak obtížné získat použitelná exaktní data k validaci navrhovaného 

kondenzačního modelu pro II.O. Studené pasti. Nicméně, byly vybrány některé podklady, které 

lze s určitou transformací navrhovaného CTU kondenzačního modelu použít pro jeho validaci. 

Výsledky z této validace potom slouží jako podklad pro volbu vhodného nastavení 

kondenzačního modelu, a to hlavně pro potřeby celkového výpočetního modelu Studené pasti. 

Validace CTU kondenzačního modelu je rozdělena na dvě části. V první části je 

validace zaměřena na nízké provozní parametry, (voleno) do celkového tlaku 0,405 MPa, za 

použití experimentálních korelací pro výpočet celkového součinitele přestupu tepla při 

kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (v tomto případě vzduchu) 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Druhá část se věnuje vyšším provozním parametrům, které jsou bližší ke skutečným 

očekávaným stavům v II.O. Studené pasti, tzn. nad 0,405 MPa celkového tlaku. Zde jsou pro 

validaci použita data z experimentálního kondenzačního aparátu Kim [47], kde maximální 

celkový tlak dosahoval hodnot až 2 MPa a vodní pára tvořila směs s dusíkem. Validací na vyšší 

provozní parametry se v rámci této disertační práce zabývala publikace [A.5]. Dodatečně je 

CTU kondenzační model srovnán pro vyšší provozní parametry i s daty od kondenzačních 

modelů KIM [47] a WU [79]. Mezi sebou jsou porovnány i přístupy stanovení součinitele 

přestupu tepla pro kondenzaci 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  dle Petersona, Herranze a Siddique. Použitý experiment, 

kondenzační modely i přístupy stanovení hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  jsou blíže uvedeny v kapitole 2.4.2. 

Pro každou analyzovanou tlakovou hladinu se vyhodnocovala relativní (poměrná) 

odchylka 𝛿 [%] od etalonu (experimentální korelace, experimentální data) následujícím 

způsobem, převzato z [97]: 



128 

 

𝛿 =
𝑉 − 𝑆

𝑆
 100 

(5.1) 

Kde 𝑉 je vypočítaná hodnota 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 pomocí zvoleného nastavení kondenzačního modelu a 

𝑆 je etalon (srovnávací hodnota). Výsledky daného nastavení CTU kondenzačního modelu jsou 

následně srovnány s etalonem pro tzv. průměrnou relativní odchylku (chybu), tzn. aritmetický 

průměr relativních odchylek 𝛿𝑖 [%] pro 𝑛 [-] vyhodnocovaných hmotnostních frakcí 

nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐 [-] ve směsi s kondenzující párou: 

𝛿̅ =
1

𝑛
∑𝛿𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(5.2) 

V rámci tvorby a validace CTU kondenzačního modelu bylo použito tří metod pro 

stanovení termodynamických a termofyzikálních vlastností směsi, které jsou klíčové pro zisk 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Pro každou metodu (viz níže) je použita různá kombinace 

stanovení jednotlivých vlastností směsi a vysvětlení jednotlivého označení je uvedeno 

v kapitole 4.2.3.7. Stanovení difúzního koeficientu směsi je pro všechny metody shodné. 

 Ideální směs polodokonalých plynů (ISPP): 

Hustota směsi  způsob a)  

Dynamická viskozita a tepelná vodivost směsi  způsob a)  

Měrná isobarická tepelná kapacita  způsob a) 

 Ideální směs reálných plynů (ISRP): 

Hustota směsi  způsob b)  

Dynamická viskozita a tepelná vodivost směsi  způsob b)  

Měrná isobarická tepelná kapacita  způsob b) 

 Reálná směs reálných plynů (RSRP): 

Hustota směsi  způsob určení, viz kapitola 4.2.3.8   

Dynamická viskozita a tepelná vodivost směsi  způsob b)  

Měrná isobarická tepelná kapacita  způsob b) 
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5.1. Nízké provozní parametry 

Tato sekce se věnuje validaci CTU kondenzačního modelu s dostupnými korelacemi 

pro kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (vzduchu) na vnějším 

povrchu kondenzačního elementu (kondenzátoru). Tyto korelace jsou blíže popsány v kapitole 

2.4.1. Pro potřeby validace byly vybrány takové stavy a okrajové podmínky, pro které jsou 

splněny podmínky aplikovatelnosti většiny těchto korelací. Jsou tedy použity tři celkové 

tlakové hladiny, a to 0,152 MPa (1,5 atm), 0,284 MPa (2,8 atm) a 0,405 MPa (4 atm). Délka 

kondenzačního elementu byla zvolena 0,3 m. Podchlazení stěny kondenzátoru oproti teplotě 

v objemu směsi je uvažováno na 50 C. Pro každý validovaný celkový tlak jsou korelace užity 

pouze v rámci jejich limitů aplikovatelnosti koncentrací nekondenzujícího plynu ve směsi.  

Aby bylo možné otestovat funkčnost i správnost výsledků hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 z  

navrhovaného CTU kondenzačního modelu, byl kondenzační model upraven pro stejné 

vybrané podmínky použité v korelacích. To znamená, že v modelu musely být přeformulovány 

kriteriální rovnice pro geometrii svislé rovinné desky. Pro Nusseltovo, respektive i 

Sherwoodovo kritérium z rovnice (4.57), byl tvar kriteriální rovnice použit ze zdroje [115]. 

Podoba rovnice se mění v závislosti na velikosti Rayleighova kritéria. Použitím geometrie 

svislé rovinné desky musela být modifikována i rovnice (4.54) stanovující součinitel přestupu 

tepla při filmové kondenzaci vodní páry 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 . Tvar rovnice byl změněn pro příslušnou 

geometrii, viz [11]. Pomocí definice Reynoldsova kritéria pro stékající kondenzát od zdroje 

[55], i se zahrnutím vlivu vlnek filmu na zlepšení přenosu tepla ze zdroje [116], je tato rovnice 

řešena pro různé režimy proudění filmového kondenzátu. Pro zisk termodynamických a 

termofyzikálních vlastností směsi byl použit pouze model ideální směsi polodokonalých plynů 

(ISPP). Důvody byly dva. Prvním je absence možnosti stanovení hustoty směsi vodní páry 

přímo se vzduchem v software NIST REFPROP, což by se muselo řešit složitější náhradou 

suchého vzduchu jako multikoponentní směs (dusík, kyslík, argon atd.). A za druhé skutečnost, 

že pro nízké až střední tlaky (cca do 1 MPa) je stlačitelnost plynů a její vliv na změnu hustoty 

směsi relativně zanedbatelná, viz kapitola 4.2. Tudíž užití metody ideální nebo reálné směsi 

reálných plynů je v tomto případě nepotřebné. Důležitým poznatkem je, že hodnota podchlazení 

stěny kondenzátoru oproti teplotě směsi je pro všechny korelace i kondenzační model stejná. 

Ostatní vstupní parametry se pro danou hmotnostní frakci nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐,𝑏  v 

objemu směsi nemění, a tudíž iterovaná hodnota je v rámci CTU kondenzačního modelu pouze 
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iterační parametr ξ ,viz rovnice (4.74). Iterace jsou prováděny pro splnění podmínky 𝑇𝑖𝑛𝑡 =

𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 . 

Pro validaci na nízké provozní parametry byly výsledky hodnot celkového součinitele 

přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (vzduchu) 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 z CTU kondenzačního modelu, se všemi třemi přístupy stanovení hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  (viz 

kapitola 4.2.3.2), porovnávány s experimentálními korelacemi spíše vizuálně, kromě korelace 

Dehbi. Ta jediná totiž obsahuje kromě proměnného koncentračního parametru i proměnný 

parametr celkového tlaku a v odkazované referenci [26] jsou uvedena i experimentální data pro 

kontrolu správnosti. Jediným negativním aspektem je její omezená použitelnost pro oblast 

nižších koncentrací nekondenzujícího plynu (vzduchu) ve směsi s vodní párou, tzn. nelze ji 

použít do rozmezí hmotnostních frakcí 0 až 25 % 𝑤𝑛𝑐. I tak byla ale zvolena jako etalon pro 

oblast nízkých provozních parametrů, tzn. výsledky z CTU kondenzačního modelu byly 

srovnány s touto korelací pro průměrnou relativní chybu, viz rovnice (5.2). 

5.1.1. Celkový tlak 0,152 MPa (1,5 atm) 

Pro tuto zvolenou celkovou tlakovou hladinu a použité okrajové podmínky bylo 

k validaci navrhovaného CTU kondenzačního modelu možné použít následující korelace: 

Dehbi, Uchida, Tagami, Kataoka a Murase. 

Výsledky z CTU kondenzačního modelu s jednotlivými přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro 

celkový tlak 0,152 MPa, podchlazení 50 °C a metodu ISPP jsou společně s experimentálními 

korelacemi porovnány v Grafu 5.1. Z něj vyplývá, že výsledky relativně shodně kopírují tvar 

křivek experimentálních korelací Dehbi, Uchida, Tagami, a to v rozmezí hmotnostních frakcí 

nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐 45 až 90 %. Korelace Kataoka a Murase vykazují mírný odklon 

od ostatních křivek už kolem 60% hodnoty 𝑤𝑛𝑐. V oblasti 45% hmotnostní frakce 𝑤𝑛𝑐 končí 

aplikovatelnost korelace Tagami a od této hodnoty začíná také výrazný odklon korelace Uchida 

od výsledků CTU kondenzačních modelů a korelace Dehbi. Relativně dobrá shoda průběhů 

křivek CTU kondenzačních modelů s korelací Dehbi je po celou dobu použitelnosti této 

korelace, a proto je pro posouzení navrhovaného kondenzačního modelu v této tlakové hladině 

směrodatná i s faktem, že je korelace Dehbi použitá jako etalon. Z porovnání výsledků CTU 

kondenzačních modelů a korelace Dehbi pro rozmezí 25 % < 𝑤𝑛𝑐 < 90 % tedy vyplývá: 
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 CTU kond. model - Siddique, ISPP   průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 13,32 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP   průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 12,67 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP   průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 15,07 %. 

Pro dané rozmezí 𝑤𝑛𝑐 tedy nejlépe data z etalonu predikuje CTU kondenzační model s 

přístupem Peterson a metodou ISPP. Rozdíly mezi všemi třemi posuzovanými přístupy 

stanovení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑   jsou relativně malé. Největší rozdíly 

mezi těmito přístupy vykazovala oblast mezi 1 až 25 % 𝑤𝑛𝑐. Nicméně i tak největší relativní 

odchylka mezi přístupy samotnými nepřesáhla hodnotu 11 %. 

 

Graf 5.1 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti vzduchu s experimentálními korelacemi. Celkový tlak 0,152 MPa (1,5 atm). 
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5.1.2. Celkový tlak 0,284 MPa (2,8 atm) 

Stejně jako pro předchozí tlakovou hladinu, tak i pro tento celkový tlak a stejné okrajové 

podmínky bylo možné pro validaci použít následující korelace: Dehbi, Uchida, Tagami, 

Kataoka a Murase. 

Výsledky z CTU kondenzačního modelu s jednotlivými přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro 

celkový tlak 0,284 MPa, podchlazení 50 °C a metodu ISPP jsou společně s experimentálními 

korelacemi porovnány v Grafu 5.2. Pro tento posuzovaný případ je vidět, že CTU kondenzační 

modely relativně shodně kopírují tvar všech křivek experimentálních korelací, a to v rozmezí 

𝑤𝑛𝑐 mezi 45 až 95 %, ovšem kromě korelace Tagami. Ta jako jediná v této oblasti hodnoty 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 podhodnocuje. Korelace Murase se začíná kolem 50% hmotnostní frakce 𝑤𝑛𝑐 lehce 

odklánět od ostatních křivek, nicméně její aplikovatelnost je pouze do oblasti cca 45% hodnoty 

𝑤𝑛𝑐. Korelace Uchida se začíná výrazně odklánět kolem 20% hmotnostní frakce 𝑤𝑛𝑐. Shoda 

CTU kondenzačních modelů s korelací Dehbi je pro celou její aplikovatelnost a je pro 

posouzení navrhovaného kondenzačního modelu v této tlakové hladině směrodatná, jelikož je 

uvažována i jako etalon. Z porovnání výsledků různého nastavení CTU kondenzačního modelu 

a korelace Dehbi pro rozmezí 25 % < 𝑤𝑛𝑐 < 90 % tedy vyplývá: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 4,35 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 3,86 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP   průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 5,01 %. 

Pro dané rozmezí 𝑤𝑛𝑐 tedy opět nejlépe data z etalonu predikuje CTU kondenzační 

model s přístupem Peterson a metodou ISPP. Rozdíly mezi všemi třemi posuzovanými přístupy 

stanovení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑   jsou relativně malé. Největší rozdíly 

mezi těmito přístupy vykazovala oblast mezi 1 až 26 % 𝑤𝑛𝑐. Nicméně i tak největší relativní 

odchylka mezi přístupy samotnými nepřesáhla hodnotu 11 %. 



133 

 

 

Graf 5.2 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti vzduchu s experimentálními korelacemi. Celkový tlak 0,284 MPa (2,8 atm). 

5.1.3. Celkový tlak 0,405 MPa (4 atm) 

Pro tuto tlakovou hladinu již nebylo možné použít korelace Uchida a Kataoka, jelikož 

nesplňovaly podmínky aplikovatelnosti. Validace CTU kondenzačního modelu je tedy 

provedena s následujícími korelacemi: Dehbi, Tagami a Murase.  

Výsledky z CTU kondenzačního modelu s jednotlivými přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro 

celkový tlak 0,405 MPa, podchlazení 50 °C a metodu ISPP jsou společně s experimentálními 

korelacemi porovnány v Grafu 5.3. Hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  z korelace Murase jsou pro hmotnostní 

frakce kolem 50 až 80 %  𝑤𝑛𝑐 mírně nižší než hodnoty z CTU kondenzačních modelů a korelace 
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korelace pro tuto tlakovou hladinu hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  podhodnocuje. Stejně jako pro předchozí 

tlakové hladiny, tak i zde je shoda CTU kondenzačních modelů s korelací Dehbi pro celou její 

aplikovatelnost a je pro posouzení navrhovaného CTU kondenzačního modelu v této tlakové 

hladině směrodatná, jelikož je uvažována i jako etalon. Z porovnání výsledků CTU 

kondenzačních modelů a korelace Dehbi pro rozmezí 25 % < 𝑤𝑛𝑐 < 90 % tedy vyplývá: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 5,86 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 6,08 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od korelace Dehbi: 3,87 %. 

 

Graf 5.3 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti vzduchu s experimentálními korelacemi. Celkový tlak 0,405 MPa (4 atm).  

Pro dané rozmezí 𝑤𝑛𝑐 nejlépe data etalonu predikuje CTU kondenzační model s 

přístupem Herranz a metodou ISPP. Rozdíly mezi všemi třemi posuzovanými přístupy 
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stanovení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑   jsou opět relativně malé. Největší 

rozdíly mezi těmito přístupy vykazovala oblast mezi 1 až 20 % 𝑤𝑛𝑐. Nicméně i tak největší 

relativní odchylka mezi přístupy samotnými nepřesáhla hodnotu 12 %. 

5.2. Vyšší provozní parametry 

Na vyšší provozní parametry byl navrhovaný CTU kondenzační model validován 

pomocí experimentálních dat, viz práce [47] (Kim). Použity jsou čtyři celkové tlakové hladiny, 

a to 0,7 MPa, 1,2 MPa, 1,5 MPa a maximální tlak v experimentu 2 MPa.  Data byla získána 

pomocí kondenzačního experimentálního zařízení pro predikci chování kondenzace vodní páry 

za přítomnosti dusíku na vertikálním trubkovém kondenzátoru uvnitř tlakové nádoby. 

Experiment se snažil navodit podobné provozní podmínky, jež se vyskytují v malém 

modulárním reaktoru REX-10. Bližší specifikace experimentu je uvedena v kapitole 2.4.2.2.2.  

Validace CTU kondenzačního modelu pomocí experimentálních dat Kim byla v rámci 

této předkládané disertační práce také zpracována v publikaci [A.5]. 

Práce [47] (Kim) se zabývala i vlastní tvorbou kondenzačního výpočetního modelu pro 

zisk hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, k čemuž (respektive ke stanovení dílčích hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑) používal 

výsledný kondenzační model KIM hmotnostního přístupu. Pro vlastnosti směsi byla použita 

metoda ideální směsi reálných plynů, kde hustota směsi byla určena programem P-PROPATH. 

Nicméně, uvedený zdroj, kromě určení hustoty a difúzního koeficientu směsi, informace o 

stanovení dalších potřebných vlastností směsi neuvádí.  

Aby bylo možné otestovat funkčnost i správnost výsledků hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 z  

navrhovaného CTU kondenzačního modelu, respektive jeho aplikaci pro řešenou problematiku 

II.O. Studené pasti, byl celý výpočetní model upraven pro podmínky uváděné v práci Kim, tzn., 

že v kondenzačním modelu musely být přeformulovány kriteriální rovnice pro geometrii svislé 

trubky (resp. rovinné desky) a jejich limity užití. Pro Nusseltovo, respektive i Sherwoodovo 

kritérium z rovnice (4.57), byl tvar kriteriální rovnice použit ze zdroje [47]. Tvar rovnice se 

měnil v závislosti na velikosti Rayleighova kritéria. Použitím geometrie svislé rovinné desky 

musela být modifikována i rovnice (4.54) stanovující součinitel přestupu tepla při filmové 

kondenzaci vodní páry 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 , kde modifikovaný tvar rovnice byl převzat ze zdroje [11]. Pomocí 

definice Reynoldsova kritéria pro stékající kondenzát [55], i se zahrnutím vlivu vlnění filmu na 
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zlepšení přenosu tepla ze zdroje [116], je tato rovnice řešena pro různé režimy proudění 

filmového kondenzátu.  

V experimentu Kim bylo zvoleno velké podchlazení kondenzátoru, jehož hodnoty T 

(rozdíl teploty v objemu a vnější stěny kondenzátoru) se pohybovaly v rozmezí 40–80 C pro 

různé režimy nastavení experimentu. Kdežto výsledky pro teoretický kondenzační model KIM 

byly pro každou analyzovanou tlakovou hladinu stanoveny pouze pro jednu vybranou 

konstantní hodnotu podchlazení. Tato skutečnost je aplikovaná i pro validaci upravený CTU 

kondenzační model, který použivá pro každou analyzovanou tlakovou hladinu hodnoty na 

podchlazení stejné, jako kondenzační model KIM. To znamená, že ostatní vstupní parametry 

se pro danou hmotnostní frakci nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐,𝑏  v objemu směsi nemění, a tudíž 

v rámci CTU kondenzačního modelu je iterovaná hodnota pouze iterační parametr ξ z rovnice 

(4.74).  Iterace jsou prováděny pro splnění podmínky 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 . 

V porovnání s experimentálními daty jsou použity tři metody (kombinace) určení 

vlastností směsi vodní pára-dusík, tj. hustoty, dynamické viskozity, tepelné vodivosti a měrné 

tepelné kapacity. Porovnávané teoretické metody jsou ideální směs polodokonalých plynů 

(ISPP), nebo reálných plynů (ISRP) a reálná směs reálných plynů (RSRP), viz popis v úvodu 

kapitoly 5. Dále jsou v porovnání použity tři přístupy určení kondenzačního součinitele 

přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 , a tedy přístupu dle Siddique, Petersona a Herranze, viz kapitola 2.4.2. 

Určení difúzního koeficientu směsi je pro všechny metodiky shodné, a tedy dle rovnice (4.104), 

tzn. stejný princip užitý kondenzačním modelem KIM. Z výsledků porovnání hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 

od CTU kondenzačního modelu s experimentálními daty Kim je následně vybráno nastavení 

kondenzačního modelu, které nejlépe vystihuje danou tlakovou hladinu. To znamená, že dané 

nastavení nejlépe koresponduje s experimentálními daty pro hodnotu průměrné relativní 

odchylky 𝛿̅ z rovnice (5.2), ale navíc splňuje i podmínky použitelnosti dané metody řešení 

směsi. Z čehož vyplývá, že takovou metodu lze pro danou tlakovou hladinu použít s rozumnou 

relativní chybou stanovení vlastností směsi plynu.  Vybraný kondenzační model je pro daný 

celkový tlak navíc porovnán s kondenzačními modely KIM a WU, blíže specifikovanými 

v kapitole 2.4.2.2.2., kde jsou opět srovnány hodnoty průměrných relativních odchylek 

porovnávaných kondenzačních modelů od experimentálních dat. Nicméně je nutné podotknout, 

že kondenzační model WU používá pro nižší analyzované tlakové hladiny do 1,2 MPa odlišné 

hodnoty na podchlazení, než kondenzační modely CTU a KIM. 
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5.2.1. Celkový tlak 0,7 MPa 

Pro celkový tlak 0,7 MPa byly v CTU kondenzačním modelu analyzovány tři metody 

řešení vlastností směsi, a to ISPP, ISRP a RSRP v kombinaci se třemi přístupy stanovení 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  od Siddique, Petersona a Herranze. Použitá hodnota podchlazení T v CTU 

kondenzačním modelu je 50 C. Následně byl proveden výběr nastavení kondenzačního 

modelu, které nejlépe predikuje experimentální data Kim [47] pro hodnotu průměrné relativní 

odchylky 𝛿̅ a toto nastavení bylo poté srovnáno s kondenzačními modely KIM a WU. 

5.2.1.1. Ideální směs polodokonalých plynů (ISPP) 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 0,7 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu ISPP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.4. 

 

Graf 5.4 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 0,7 MPa. Metoda ISPP. 
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Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,33 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,60 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,92 %. 

5.2.1.2. Ideální směs reálných plynů (ISRP) 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 0,7 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu ISRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.5. 

 

Graf 5.5 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 0,7 MPa. Metoda ISRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,20 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,98 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,35 %. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
el

ko
vý

 s
o

u
či

n
it

el
 p

ře
st

u
p

u
 t

ep
la

 p
ři

 
ko

n
d

en
za

ci
 v

o
d

n
í p

ár
y 

s 
n

ek
o

n
d

en
zu

jíc
ím

 

p
ly

n
em

 (
d

u
sí

ke
m

) 


co
n

d
,t

o
t

[W
.m

-2
.K

-1
]

hmotnostní frakce wnc [-]

Experiment (40 °C<∆T<70 °C)

CTU kondenzační model - Siddique, ISRP, ∆T=50 °C

CTU kondenzační model - Peterson, ISRP, ∆T=50 °C

CTU kondenzační model - Herranz, ISRP, ∆T=50 °C



139 

 

5.2.1.3. Reálná směs reálných plynů (RSRP) 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 0,7 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu RSRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.6. 

 

Graf 5.6 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 0,7 MPa. Metoda RSRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,40 %. 

 CTU kond. model - Peterson, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 10,11 %. 

 CTU kond. model - Herranz, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,45 %. 

5.2.1.4. Zvolená metoda  

Z výše uvedených analýz vyplývá, že všechny tři metody řešení vlastností směsi mají 

velmi obdobné výsledky s hodnotami průměrných relativních chyb od experimentálních dat. 

Nejlepším přístupem řešícím hodnotu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  se jeví přístup Siddique, jelikož má pro všechny 
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tři metody směsi nejmenší hodnoty průměrné relativní chyby od experimentálních dat, a to 

v rozmezí 8,20–8,40 %. Nejmenší hodnotu z tohoto rozmezí vykazuje přístup v kombinaci 

s metodou ISRP. V následujícím Grafu 5.7 je uvedeno porovnání vybraného nastavení 

kondenzačního modelu (tj. CTU kond. model - Siddique, ISRP) s kondenzačním modelem KIM 

a WU pro tlakovou hladinu 0,7 MPa. Kondenzační modely CTU a KIM použily konstantní 

hodnotu na podchlazení 50 C, kdežto model WU použil hodnotu 55 C. Průměrné relativní 

chyby porovnávaných kondenzačních modelů od experimentálních dat jsou následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,20 %. 

 KIM kondenzační model   průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,79 %. 

 WU kondenzační model   průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 12,24 %. 

Z porovnání vyplývá, že kondenzační model KIM predikoval hodnoty celkového 

součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku pro tlakovou hladinu 

0,7 MPa nejlépe. Nicméně vybrané nastavení CTU kondenzačního modelu (Siddique, ISRP) 

vykazuje oproti modelu KIM chybu vyšší pouze o 0,41 %.  

 

Graf 5.7 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku stanoveného z vybraného CTU kondenzačního modelu - Siddique, ISRP s 

experimentálními daty Kim a kondenzačními modely KIM a WU. Celkový tlak 0,7 MPa.  
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5.2.2. Celkový tlak 1,2 MPa 

Pro celkový tlak 1,2 MPa byly v CTU kondenzačním modelu analyzovány tři metody 

řešení vlastností směsi, a to ISPP, ISRP a RSRP v kombinaci se třemi přístupy stanovení 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  od Siddique, Petersona a Herranze. Použitá hodnota podchlazení T v CTU 

kondenzačním modelu je 50 C. Následně byl proveden výběr nastavení kondenzačního 

modelu, které nejlépe predikuje experimentální data Kim [47] pro hodnotu průměrné relativní 

odchylky 𝛿̅ a toto nastavení bylo poté srovnáno s kondenzačními modely KIM a WU. 

5.2.2.1. Ideální směs polodokonalých plynů (ISPP) 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,2 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu ISPP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.8. 

 

Graf 5.8 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,2 MPa. Metoda ISPP. 
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Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,49 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,53 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,92 %. 

5.2.2.2. Ideální směs reálných plynů (ISRP) 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,2 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu ISRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.9. 

 

Graf 5.9 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,2 MPa. Metoda ISRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,90 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,02 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,77 %. 
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5.2.2.3. Reálná směs reálných plynů 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,2 MPa, podchlazení 50 °C a 

metodu RSRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.10. 

 

Graf 5.10 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,2 MPa. Metoda RSRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,25 %. 

 CTU kond. model - Peterson, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 8,28 %. 

 CTU kond. model - Herranz, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 9,05 %. 

5.2.2.4. Zvolená metoda  

Obdobně jako pro předchozí nižší tlakovou hladinu tak i zde vyplývá, že všechny tři 

metody řešení vlastností směsi navrhovaného CTU kondenzačního modelu s různými přístupy 

stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  mají velmi obdobné výsledky s hodnotami průměrných relativních chyb od 
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experimentálních dat Kim, a to v rozmezí 7,90–9,91 %. Nejlepším přístupem řešícím hodnotu 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  se jeví přístup Siddique, jelikož má pro všechny tři metody řešení směsi nejmenší 

hodnoty průměrné relativní chyby od experimentálních dat, a to v rozmezí 7,90–8,49 %. 

Nejmenší průměrnou relativní chybu vykazuje tento přístup opět v kombinaci s metodou ISRP. 

V následujícím Grafu 5.11 je uvedeno porovnání vybraného nastavení kondenzačního modelu, 

(tj. CTU kond. model - Siddique, ISRP) s kondenzačním modelem KIM [47] a WU [79] pro 

tlakovou hladinu 1,2 MPa. Kondenzační modely CTU a KIM použily konstantní hodnotu na 

podchlazení 50 C, kdežto model WU použil hodnotu 55 C. Průměrné relativní chyby 

porovnávaných kondenzačních modelů od experimentálních dat jsou následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,90 %. 

 KIM kondenzační model    průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,51 %. 

 WU kondenzační model   průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 6,84 %. 

Z tohoto porovnání vyplývá, že kondenzační model WU nejlépe predikoval hodnoty 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku pro 

tlakovou hladinu 1,2 MPa. Nicméně je důležité podotknout, že kondenzační model WU použil 

o 5 C vyšší podchlazení a nebyl použit pro všechny, v experimentálních datech Kim uvedené, 

koncentrace dusíku ve směsi. Byl použit pouze pro hmotnostní frakce 𝑤𝑛𝑐  do 60 %, viz 

možnosti použití modelu WU v kapitole 2.4.2.2.3. Přesto vybrané nastavení CTU 

kondenzačního modelu (Siddique, ISRP) vykazuje oproti modelu KIM chybu vyšší pouze o 

0,39 % a od modelu WU o 1,06 %, což lze považovat za velmi malou odchylku.  
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Graf 5.11 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku stanoveného z vybraného CTU kondenzačního modelu - Siddique, ISRP s 

experimentálními daty Kim a kondenzačními modely KIM a WU. Celkový tlak 1,2 MPa.  

5.2.3.  Celkový tlak 1,5 MPa 

Pro celkový tlak 1,5 MPa byly v CTU kondenzačním modelu analyzovány tři metody 

řešení vlastností směsi, a to ISPP, ISRP a RSRP v kombinaci se třemi přístupy stanovení 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  od Siddique, Petersona a Herranze. Použitá hodnota podchlazení T v CTU 

kondenzačním modelu je 55 C. Následně byl proveden výběr nastavení kondenzačního 

modelu, které nejlépe predikuje experimentální data Kim [47] pro hodnotu průměrné relativní 

odchylky 𝛿̅ a toto nastavení bylo poté srovnáno s kondenzačními modely KIM a WU. 
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5.2.3.1. Ideální směs polodokonalých plynů  

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,5 MPa, podchlazení 55 °C a 

metodu ISPP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.12. 

 

Graf 5.12 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,5 MPa. Metoda ISPP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,58 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 12,06 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 14,50 %. 

5.2.3.2. Ideální směs reálných plynů 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,5 MPa, podchlazení 55 °C a 

metodu ISRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.13. 
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Graf 5.13 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,5 MPa. Metoda ISRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,84 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 14,05 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 15,19 %. 

5.2.3.3. Reálná směs reálných plynů 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 1,5 MPa, podchlazení 55 °C a 

metodu RSRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.14. 
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Graf 5.14 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,5 MPa. Metoda RSRP. 

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,62 %. 

 CTU kond. model - Peterson, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 13,06 %. 

 CTU kond. model - Herranz, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 14,02 %. 

5.2.3.4. Zvolená metoda 

Pro vyšší tlakovou hladinu 1,5 MPa se již projevily vyšší procentuální odchylky od 

experimentálních dat Kim. Týkalo se to všech kombinací metod řešení směsi s různými přístupy 

stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 . Velkou měrou k tomu přispěl i fakt, že v experimentálních datech je v rozmezí 

cca 20–40% hmotnostní frakce dusíku patrné nepravidelné chování hodnot celkového 

součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry s dusíkem. Je otázkou, čím je tento jev 

způsoben, jelikož ani odkazovaný zdroj [47] (Kim) tuto skutečnost podrobněji nerozebírá. Může 

se jednat o chybu měření, nebo jsou data ovlivněna výší celkového tlaku. 
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Z porovnání výsledků pro všechny metody řešení směsi se jako nejlepší kombinací 

ukázalo spojení s přístupem řešícím hodnotu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  dle Siddique. Tento přístup měl pro všechny 

tři metody řešení směsi nejmenší hodnoty průměrné relativní chyby od experimentálních dat, a 

to ve velmi úzkém rozmezí 7,58–7,84 %. Nejmenší chybu vykazuje tento přístup paradoxně 

v kombinaci s metodou ISPP. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšší tlakovou hladinu a použití 

této metody by již nemělo splňovat podmínky aplikovatelnosti, byla zkoumána skutečnost 

úspěšnosti metody pro tento vyšší tlak. Z analýzy bylo zjištěno, že důvodem je pravděpodobně 

definice Grashofova kritéria, viz rovnice (4.59), kde v rámci řešené problematiky má 

dominantní efekt na výslednou hodnotu tohoto kritéria rozdíl hustot směsi v objemu a na 

mezifázovém rozhraní, který je dále násobený průměrnou hustotou směsi. Tato skutečnost se 

samozřejmě projevila i v poslední nejvyšší zkoumané tlakové hladině 2 MPa, kde se tento efekt 

projevil výrazněji a z tohoto důvodu budou výsledky analýzy vlivu definice Grashofova kritéria 

uvedeny pro tlak 2 MPa, viz kapitola 5.2.4.4. 

Vzhledem k tomu, že v této kapitole analyzovaný tlak 1,5 MPa již převyšuje kritéria 

použitelnosti spojení metod ideální směsi a ideálních plynů, je pro finální nastavení řešení 

kondenzace vybrána následující kombinace: CTU kondenzační model - Siddique, RSRP. 

Dalším důvodem je i skutečnost, že metoda směsi RSRP dokáže lépe určit saturační teploty 

vodní páry ve směsi, jelikož jsou tyto hodnoty iterovány a jsou jedním z hlavních výstupů této 

metody řešení směsi.  

V následujícím Grafu 5.15 je uvedeno srovnání finálního nastavení CTU kondenzačního 

modelu s kondenzačními modely KIM a WU pro tlakovou hladinu 1,5 MPa. Všechny tři 

porovnávané kondenzační modely použily konstantní hodnotu podchlazení 55 C. Průměrné 

relativní chyby porovnávaných kondenzačních modelů od experimentálních dat jsou 

následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 7,62 %. 

 KIM kondenzační model    průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 14,38 %. 

 WU kondenzační model   průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 11,66 %. 

Z tohoto porovnání vyplývá, že vybraný CTU kondenzační model nejlépe predikoval 

hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku 

pro vyšší tlakovou hladinu 1,5 MPa. Kondenzační model WU měl hodnotu průměrné chyby  o 
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4,04 % vyšší a model KIM až o 6,76 %. Z tohoto je vidět, že metoda RSRP má smysl být 

aplikována na tuto vyšší tlakovou hladinu. U kondenzačního modelu WU může být porovnání 

lehce zkresleno, jelikož v rámci odkazované práce [79], byl tento model použit pouze pro 

hmotnostní frakce dusíku ve směsi do 60 %. Co se týče horších výsledků z modelu KIM, zde 

je nutno podotknout, že je v modelu použito ideální teorie směšování směsi. 

 

Graf 5.15 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku stanoveného z vybraného CTU kondenzačního modelu - Siddique, RSRP s 

experimentálními daty Kim a kondenzačními modely KIM a WU. Celkový tlak 1,5 MPa.  

5.2.4. Celkový tlak 2 MPa 

Pro celkový tlak 2 MPa byly v CTU kondenzačním modelu analyzovány tři metody 

řešení vlastností směsi, a to ISPP, ISRP a RSRP v kombinaci se třemi přístupy stanovení 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  od Siddique, Petersona a Herranze. Použitá hodnota podchlazení T v CTU 

kondenzačním modelu je 60 C. Následně byl proveden výběr nastavení kondenzačního 
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modelu, které nejlépe predikuje experimentální data Kim [47] pro hodnotu průměrné relativní 

odchylky 𝛿̅ a toto nastavení bylo poté srovnáno s kondenzačními modely KIM a WU. 

5.2.4.1. Ideální směs polodokonalých plynů  

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 2 MPa, podchlazení 60 °C a 

metodu ISPP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.16. 

 

Graf 5.16 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 2 MPa. Metoda ISPP.  

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 12,67 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 16,73 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISPP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 19,78 %. 
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5.2.4.2. Ideální směs reálných plynů 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 2 MPa, podchlazení 60 °C a 

metodu ISRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.17. 

 

Graf 5.17 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 2 MPa. Metoda ISRP.  

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 13,33 %. 

 CTU kond. model - Peterson, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 19,37 %. 

 CTU kond. model - Herranz, ISRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 20,83 %. 

5.2.4.3. Reálná směs reálných plynů 

Jednotlivé přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  pro celkový tlak 2 MPa, podchlazení 60 °C a 

metodu RSRP jsou společně s experimentálními daty Kim porovnány v Grafu 5.18. 
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Graf 5.18 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 2 MPa. Metoda RSRP.  

Z porovnání vyplývá následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 13,11 %. 

 CTU kond. model - Peterson, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 18,05 %. 

 CTU kond. model - Herranz, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 19,16 %. 

5.2.4.4. Zvolená metoda 

Pro nejvyšší analyzovanou tlakovou hladinu 2 MPa se projevily nejvyšší procentuální 

odchylky od experimentálních dat Kim. Nicméně, tato skutečnost se především týkala spojení 

metod řešení směsi s přístupy stanovení hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  dle Petersona a Herranze, a to s 

průměrnou relativní odchylkou od experimentálních dat v rozmezí hodnot 16,73–20,83 %. 

Oproti tomu spojení přístupu Siddique se všemi třemi metodami řešení směsi nepřekročilo 

hranici 14 %. Tyto větší odchylky se přisuzují zejména faktu, že v experimentálních datech je 

v rozmezí přibližně 25–50% hmotnostní frakce dusíku patrné nepravidelné chování hodnot 
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celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku ve směsi. 

Jak již bylo zmíněno v analýze tlakové hladiny 1,5 MPa, může se jednat o chybu měření, nebo 

jsou data ovlivněna výší celkového tlaku. 

Obdobně jako pro tlak 1,5 MPa, tak i pro tuto analyzovanou tlakovou hladinu vykazuje 

nejmenší hodnotu pro průměrnou relativní odchylku od experimentálních dat Kim přístup 

Siddique v kombinaci s metodou směsi ISPP. Důvodem lepších výsledků metody ISPP je 

pravděpodobně definice Grashofova kritéria, viz rovnice (4.59), a jeho přímé návaznosti na 

součinitele přestupu tepla pro kondenzaci 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  i přirozenou konvekci směsi 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 (respektive 

i 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵). Dominantní efekt na výslednou hodnotu Grashofova kritéria má rozdíl hustot směsi 

v objemu a na mezifázovém rozhraní, dále násobený průměrnou hustotou směsi. Ze všech tří 

metodik řešení směsi dosahovala nejvyšších hodnot na zmíněný parametr {𝜌(𝜌𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝑏)} 

metoda směsi ISPP, kde jsou hustoty směsi stanoveny ze stavové rovnice ideálního plynu a 

molárních hmotností směsi, viz kapitola 4.2.3.7.1. Pro metodu směsi ISRP jsou hustoty směsi 

stanoveny z programu NIST REFPROP [105], taktéž uvedeno v kapitole 4.2.3.7.1. Co se týče 

metody směsi RSRP, tak hustoty směsi jsou výsledkem iteračního procesu z vytvořeného 

algoritmu pro řešení P-R kubické rovnice stavu směsi v objemu i na mezifázovém rozhraní, viz 

kapitola 4.2.3.8. Na následujících grafech, Graf 5.19 a Graf 5.20, jsou porovnány výsledky 

všech metod řešení směsi pro parametr {𝜌(𝜌𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝑏)} a hodnoty Grashofova kritéria v 

závislosti na hmotnostní frakci dusíku v objemu směsi. V úvahu také připadá, jak je např. z 

teorie [11] známo, že hodnotu Grashofova kritéria (pro přenosy tepla) lze získat i bez užití 

rozdílu hustot, a to s pomocí koeficientu teplotní roztažnosti a rozdílu teplot. Nicméně tato 

forma stanovení Grashofova kritéria není doporučena pro výpočty s výskytem vyšších tlaků a 

také pro případy, kdy je uvažován i přenos hmoty. I přes to je ale v Grafu 5.20 tato forma pro 

srovnání uvedena. Z tohoto grafu je patrné, že hodnoty Grashofova kritéria stanovené pomocí 

hustot značně převyšují hodnoty Grashofova kritéria stanovené z teplot a teplotní roztažnosti. 

U některých hmotnostních frakcí byl rozdíl až skoro 80 %. Tímto je stanovení Grashofova 

kritéria z hustot směsi ponecháno jako standartní. 
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Graf 5.19 Porovnání hodnot parametru (int-b) ze všech tří analyzovaných metod řešení směsi. 

Celkový tlak 2 MPa, podchlazení 60 C. 

 

Graf 5.20 Porovnání způsobů stanovení Grashofova kritéria pro všechny tři analyzované metody 

řešení směsi. Celkový tlak 2 MPa, podchlazení 60 C.  
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Jak je z předchozích dvou grafů patrné, metoda řešení směsi ISPP dosahovala téměř po 

celém rozmezí hmotnostních frakcí dusíku ve směsi nejvyšších hodnot pro parametr 

{𝜌(𝜌𝑖𝑛𝑡 − 𝜌𝑏)} i Grashofovo kritérium (stanovené z hustot), což má samozřejmě příznivý vliv 

na hodnoty dílčích součinitelů přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  a 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 (i modifikaci 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵), respektive i 

na celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. 

Tato skutečnost je také dána velkým 60C podchlazením stěny kondenzátoru oproti objemu 

směsi. Vlivem těchto skutečností tak vzniká chyba, jejíž příčinou dosahuje metoda ISPP v 

porovnání s ostatními uvedenými metodami lepších výsledků. Vzhledem k okolnosti, že v této 

kapitole analyzovaný tlak 2 MPa již převyšuje kritéria použitelnosti spojení metod ideální směsi 

a ideálních plynů, je jako nejvhodnější metodika řešení kondenzace vybrána následující 

kombinace: CTU kondenzační model - Siddique, RSRP. Dalším podstatným důvodem je i 

skutečnost, že metoda RSRP dokáže lépe určit teploty saturace pro vodní páru ve směsi, jelikož 

jsou tyto hodnoty iterovány a jsou současně jedním z hlavních výstupů této metody.  

V Grafu 5.21 je uvedeno porovnání finální vybrané metody s kondenzačními modely 

KIM a WU pro tlakovou hladinu 2 MPa. Všechny tři porovnávané kondenzační modely použily 

konstantní hodnotu podchlazení 60 C. Průměrné relativní chyby porovnávaných 

kondenzačních modelů od experimentálních dat jsou následující: 

 CTU kond. model - Siddique, RSRP  průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 13,11 %. 

 KIM kondenzační model    průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 20,03 %. 

 WU kondenzační model   průměrná chyba 𝛿̅ od exp. dat Kim: 19,05 %. 

Z tohoto porovnání vyplývá, že vybraný CTU kondenzační model nejlépe predikoval 

hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku 

pro nejvyšší analyzovanou tlakovou hladinu 2 MPa. Kondenzační model WU měl hodnotu 

průměrné chyby o 5,94 % vyšší a model KIM až o 6,92 %. Nicméně je nutné podotknout, že u 

kondenzačního modelu WU může být porovnání lehce zkresleno, jelikož v odkazované práci 

[79] byl tento model použit pouze pro hmotnostní frakce dusíku ve směsi do 60 %. Co se týče 

horších výsledků z modelu KIM, je nutno podotknout, že je zde použito ideální směšování 

směsi. 
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Ze všech analýz a jejich výsledků lze říci, že vytvořený CTU kondenzační model 

s metodou směsi RSRP a přístupem Siddique je použitelný s relativně rozumnou chybou i pro 

takto vysoké celkové tlaky a převyšuje přesností i kondenzační modely, které byly dohledány 

z veřejně dostupné literatury. 

 

Graf 5.21 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku stanoveného z vybraného CTU kondenzačního modelu - Siddique, RSRP s 

experimentálními daty Kim a kondenzačními modely KIM a WU. Celkový tlak 2 MPa.  

5.3. Shrnutí validace navrhovaného CTU kondenzačního 

modelu 

V rámci předchozí kapitoly byly analyzovány výsledky testovaných kombinací 

navrhovaného CTU kondenzačního modelu s různými přístupy stanovení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  a 

metodami řešení směsi. Pro oblast nižších tlaků (voleno dle možností etalonu do celkového 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
el

ko
vý

 s
o

u
či

n
it

el
 p

ře
st

u
p

u
 t

ep
la

 p
ři

 k
o

n
d

en
za

ci
 

vo
d

n
í p

ár
y 

s 
n

ek
o

n
d

en
zu

jíc
ím

 p
ly

n
em

 (
d

u
sí

ke
m

) 


co

n
d

,t
o

t
[W

.m
-2

.K
-1

]

hmotnostní frakce wnc [-]

Experiment (40 °C<∆T<80 °C)

CTU kondenzační model - Siddique, RSRP, ∆T=60 °C

KIM kondenzační model, ∆T=60 °C

WU Kondenzační model, ∆T=60 °C



158 

 

tlaku 0,405 MPa) byla validace provedena pomocí dostupných experimentálních korelací. 

Kromě korelace Dehbi [26], kde odkazovaný zdroj obsahoval podrobná data, byly ostatní 

uvedené korelace použity spíše jen pro vizuální kontrolu průběhu degradační křivky celkového 

součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry pro různé hmotnostní frakce vzduchu ve 

směsi. Pro vyšší tlaky, až do 2 MPa, byla validace provedena pomocí experimentálních dat Kim 

obsahující hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti dusíku a dodatečně i pomocí kondenzačních modelů KIM a WU (aplikovaných na 

tato experimentální data). V rámci všech testovaných celkových tlaků a analyzovaných 

nastavení CTU kondenzačního modelu je shrnutí dosažených hodnot průměrných relativních 

odchylek od validačních dat (korelace, experiment) uvedeno v následující Tabulce 5.1. 

Hodnoty průměrných relativních odchylek jednotlivých nastavení CTU kondenzačního 

modelu od validačních dat příslušného etalonu 𝛿̅ [%] 

 Celkový tlak 𝑝 [MPa] 

Oblast nízkých tlaků Oblast vyšších tlaků 

Metoda 

směsi 

Přístup 

stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  

0,152 0,284 0,405 0,700 1,200 1,500 2,000 

ISPP Siddique 13,32 4,35 5,86 8,33 8,49 7,58 12,67 

Peterson 12,67 3,86 6,08 8,60 8,53 12,06 16,73 

Herranz 15,07 5,01 3,87 8,92 9,92 14,50 19,78 

ISRP Siddique  8,20 7,90 7,84 13,33 

Peterson 9,98 9,02 14,05 19,37 

Herranz 9,35 9,77 15,19 20,83 

RSRP Siddique 8,40 8,25 7,62 13,11 

Peterson 10,11 8,28 13,06 20,03 

Herranz 9,45 9,05 14,02 19,05 

Tabulka 5.1 Hodnoty průměrných relativních odchylek jednotlivých nastavení CTU 

kondenzačního modelu od validačních dat příslušného etalonu pro všechny analyzované celkové 

tlaky. 
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Z analýz výsledků a podmínek aplikovatelnosti jednotlivých kombinací nastavení CTU 

kondenzačního modelu vyplynulo, že pro každou tlakovou hladinu se hodí jiné specifické 

nastavení. I tak lze říci, že CTU kondenzační model obecně predikoval etalonová data s 

uspokojivě rozumnou průměrnou relativní chybou, která nepřesáhla hranici 21 % v rámci všech 

uvažovaných kombinací nastavení a testovaných celkových tlaků.  

Co se týče stanovení nejistot u celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci 

(vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, tak tyto hodnoty je velmi obtížné 

exaktně zjistit. Je to dáno tím, že vytvořený CTU kondenzační model (respektive jeho možné 

kombinace nastavení) je, kromě modelů plynů a směsí, dále složen z mnoha přístupů, 

submodelů, rovnic a fyzikálních konstant. Problémem je, že u řady těchto faktorů nelze 

z veřejně dostupných ani přímo odkazovaných zdrojů hodnoty nejistot dohledat. Tato 

skutečnost se netýká samozřejmě jen samotné kondenzace, ale i ostatních problémů v I. a II. 

okruhu, tj. například i v modelu pro řešení varu vody, přirozené cirkulace pod hladinou apod. 

Lze tak učinit pouze částečný rozbor z informací od veřejně dostupných zdrojů a pro dané 

kombinace metod stanovit hodnotu nejistoty kvalifikovaným odhadem vycházejícím z těchto 

dostupných dat. 

Pro stanovení průměrné nejistoty hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 se vycházelo ze zdrojů [97], [99] a 

[105], kde se uvádějí například hodnoty nejistot hustoty (ze zvolených stavových rovnic) a 

měrné isobarické tepelné kapacity pro směsi vodní páry a argonu (dusíku), nebo vodní páry a 

vzduchu. Hodnoty hustot i měrných isobarických tepelných kapacit jsou však relativně velmi 

přesné pro podmínky použití stavových rovnic. V těchto zdrojích, a v nich dále odkazovaných 

referencích, lze dohledat i informace k některým nejistotám termofyzikálních veličin jako např. 

dynamické viskozity, tepelné vodivosti a dalších. Pravděpodobně největší hodnoty nejistot byly 

dohledány pro vztahy zabývající se přenosem hmoty. Např. pro difúzní koeficient směsi lze 

očekávat odchylku až kolem 10 %, nebo pro vztahy a parametry týkající se kinetické 

(molekulární) teorie plynů v rozmezí 1030 %. Dalším uvažovaným faktorem byly hodnoty 

nejistot použitých ve zdrojích, které se podobnou problematikou kondenzace zabývaly. Jednalo 

se např. práci [62] (Herranz), která uvádí hodnotu průměrné nejistoty pro stanovení hodnoty 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 15 %. Další práce [40] (Liu) nebo [47] (Kim) uvádí hodnotu průměrné nejistoty při 

stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 až 20 %. 
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S přihlédnutím ke všem výše zmíněným faktům je jako referenční nejistota pro 

součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 stanovena hodnota 20 %. Ta by mohla být v rámci teorie přenosu tepla a hmoty brána 

jako uspokojivá hranice. 

Co se týče vyšších analyzovaných celkových tlaků a použitých experimentálních dat, 

tak v odkazovaném zdroji [47] (Kim) je uvedeno, že nejistota celkového součinitele přestupu 

tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku je odhadnuta z chyb instrumentace 

experimentu, zisku a vyhodnocení samotných dat atd. Je zde také uvedeno, že experimentální 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 (𝐾𝑖𝑚,𝑒𝑥𝑝) jsou funkcí těchto parametrů: průtoku chladicí vody 

v kondenzátoru, teplot chladicí vody na vstupu a výstupu z kondenzátoru, teploty stěny 

kondenzátoru a teploty směsi. Data pro tyto parametry byla stanovena díky termočlánkům typu 

K (s chybou 1C) a turbínovým průtokoměrem (s maximální chybou 5 %). V důsledku toho, 

s 95% úrovní spolehlivosti, by nejistota celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci 

vodní páry s nekondenzujícím plynem (dusíkem) ve směsi měla být do 25 %. Bohužel 

z dostupných dat nelze zjistit chybu pro každý analyzovaný bod, tudíž bude vybraný CTU 

kondenzační model srovnán s experimentálními daty v rámci odhadnuté referenční nejistoty 

stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, tedy hodnoty 20 %. 

Srovnání predikovaných hodnot ze zvoleného nastavení CTU kondenzačního modelu a 

korelace Dehbi [26] pro analyzovanou oblast nízkých tlaků, tj. rozmezí 0,152 až 0,405 MPa, je 

uvedeno v Grafu 5.22. Z tohoto grafu je patrné, že se 100 % analyzovaných bodů nachází 

v 20% tolerančním pásmu nejistoty stanovení hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Z této skutečnosti lze říci, že 

oblast nízkých tlaků je vhodným nastavením CTU kondenzačního modelu relativně přesně 

predikována, a to s průměrnou relativní odchylkou z uvedených analyzovaných dat v hodnotě 

6,8 %. 
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Graf 5.22 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti vzduchu; 

porovnání vybraných nastavení CTU kondenzačního modelu s experimentální korelací Dehbi. 

Na následujícím Grafu 5.23 je uvedeno srovnání predikovaných dat ze zvolených 

nastavení CTU kondenzačního modelu a experimentálních dat Kim pro analyzované celkové 

tlaky v rozmezí 0,7 až 2 MPa. Z tohoto grafu lze vidět, že i když existují některé výraznější 

relativní odchylky (především pro celkový tlak 2 MPa a rozmezí 2550% hmotnostní frakce 

dusíku ve směsi), i tak je 90 % analyzovaných bodů umístěno v tolerančním pásmu 20 %. 

Průměrná relativní odchylka z uvedených analyzovaných dat činila 9,7 %, což lze v rámci teorie 

přenosu tepla a hmoty považovat jako uspokojující výsledek. Dále je nutné podotknout, že 

v experimentu Kim [47] nebylo jednoduché udržet konstantní hodnotu na podchlazení pro 
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každý test, tudíž tato data pro danou tlakovou hladinu jsou v reálu v určitém rozmezí. Dále je 

uvedeno, že v kondenzačním modelu KIM bylo toto podchlazení uvažováno jako konstantní 

s nejvíce pravděpodobnou hodnotou pro danou tlakovou hladinu. Takto nastavené podchlazení 

převzal pro každou testovanou tlakovou hladinu i CTU kondenzační model. 

 

Graf 5.23 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti dusíku; 

porovnání vybraných nastavení CTU kondenzačního modelu s experimentálními daty Kim. 

V následující Tabulce 5.2 je uvedeno zvolené nastavení CTU kondenzačního modelu 

pro různé rozmezí celkových tlaků. Rozhodujícím faktorem byla samozřejmě jak přesnost a 

podmínky aplikovatelnosti modelu, tak i jeho časová náročnost na výpočet. Toto doporučené 

nastavení CTU kondenzačního modelu bude následně použito i pro řešenou problematiku 
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odvodu tepla ze Studené pasti. Je evidentní, že použití metody RSRP se jeví do celkového tlaku 

1,2 MPa jako méně vhodné, jelikož odchylka od ostatních metod řešení směsi je minimální. 

Souvisí to se skutečností, že hodnota kompresibilního faktoru v objemu směsi neklesla do této 

tlakové hladiny pod 96 % a výpočet dle této metody je i časově mnohem náročnější, než zbylé 

dvě metody. Vzhledem k vyšší přesnosti se použití metody RSRP pro tlaky nad 1,2 MPa 

doporučuje. Co se týče celkových tlaků nad 2 MPa, zde je také použita metoda RSRP, ale zatím 

bohužel chybí použitelná validační data. U všech metod řešení směsi je pro stanovení hodnoty 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  vybrán přístup Siddique. 

Rozmezí celkového 

tlaku 𝑝 [MPa] 

Metoda řešení 

směsi 

Přístup stanovení 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  

Poznámka 

𝑝 ≤ 1,2 ISRP (nebo ISPP) Siddique rychlost, přesnost 

1,2 > 𝑝 ≤ 2 RSRP Siddique přesnost 

𝑝 > 2   RSRP Siddique nedostupná validační 

data, doporučení 

Tabulka 5.2 Vybraná nastavení CTU kondenzačního modelu pro různé rozmezí celkových 

tlaků a pro aplikaci na celkový výpočetní model Studené pasti. 

Z validace CTU kondenzačního modelu vyplývá, že se podařilo vytvořit kondenzační 

model, respektive jeho vhodná nastavení, kdy takto definovaný model dokáže (s relativně 

rozumnou chybou stanovení) predikovat data celkového součinitele přestupu tepla při 

kondenzaci (vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, a to pro relativně 

široké rozmezí celkových tlaků, teplot a koncentrací nekondenzujícího plynu ve směsi. Díky 

použití teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty (s využitím bezrozměrných 

kritérií) pro řešení CTU kondenzačního modelu je umožněna jeho teoretická adaptace na různé 

geometrie kondenzátoru, druh kondenzující páry i nekondenzujícího plynu ve směsi. To 

znamená, že vhodně nastavený CTU kondenzační model je možné použít pro široké spektrum 

aplikací, např. přes kondenzační analýzy ve světlometech, kondenzační výpočty kontejnmentů 

až po aplikace, kde se vyskytují vysoké celkové tlaky, např. Studená past. A právě poslední 

zmíněná možná aplikace pro problematiku Studené pasti je uvedena v následující kapitole. 

Jednalo se o implementaci CTU kondenzačního modelu do celkového výpočetního modelu pro 

analýzu odvodu tepla ze Studené pasti, a to při ustanovení požadovaných parametrů v I.O. 
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6. Výsledky z aplikace navrhovaného výpočetního 

modelu pro ustanovení požadovaných 

parametrů v I.O. Studené pasti 

V této kapitole jsou stručně shrnuty výsledky z navrhovaného celkového výpočetního 

modelu chlazení Studené pasti pro ustálené (tzv. quasistacionární) provozní stavy k ustanovení 

požadovaných provozních parametrů I.O., viz Tabulka 2.1.  

Dané ustálené provozní stavy jsou stanoveny pro množství argonu ve směsi s vodní 

párou (nad hladinou vody v II.O.), se kterými lze tyto provozní stavy provozovat v rámci 

splnění všech limitů a podmínek navrhovaného konstrukčního řešení Studené pasti. Definice a 

podrobný popis k zisku těchto ustálených provozních stavů jsou předmětem kapitoly 4. Pro 

každý ustálený stav je celkový výpočetní model, respektive jeho kondenzační část, nastaven 

tak, aby jej dokázal vhodně predikovat, viz Tabulka 5.2. Podrobnější shrnutí výsledků pro 

ustálené provozní stavy k udržení požadovaných parametrů I.O. je uvedeno v Apendixu A. 

V následujících dvou podkapitolách jsou uvedeny stěžejní výsledky k vypočteným 

ustáleným provozním stavům. Především se jedná o potřebné parametry v II.O., tzn. teplota 

saturace kapalné vody, celkový tlak systému, hmotnostní frakce plynů ve směsi, teploty směsi 

atd. Dále jsou uvedeny průběhy teplot jednotlivých médií s teplotami stěn podél délek 

uvažovaných výměníků tepla, tj. mezi I.O. a vypařovací částí II.O. a dále mezi kondenzační 

částí II.O. a III.O. Uvedeny jsou také limity a podmínky, podle kterých je daný stav určen. 

6.1. Ustálený provozní stav 1 

Pro požadované parametry stavu 1 (viz Tabulka 2.1) byla z celkového výpočetního 

modelu stanovena teplota vody (saturace), při níž je zaručen odvod tepelného výkonu z I.O. do 

II.O. varem vody, na hodnotu 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 180,3 °C. Této teplotě odpovídá tlak sytosti o hodnotě 

𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 1,01 MPa, což je i potřebný celkový tlak v II.O. Z analýzy přirozené cirkulace pod 

vodní hladinou byl stanoven hmotnostní průtok vody, nebo směsi vody a vodní páry na hodnotu 
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�̇�𝑤 = 1,511 kg.s-1. Hodnoty průtočné suchosti 𝑥𝑧 = 0,0028 a objemového podílu 𝛽 = 0,3254 na 

výstupu z varné sekce splňují limity dostatečného chlazení varné stěny, viz kapitola 4.2.2. 

Pro průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a vypařovací částí II.O. je uveden 

Graf 6.1. K saturovanému varu vody dochází přibližně až 19 mm ode dna nádoby II.O., což je 

zapříčiněno značně podchlazeným kondenzátem skápnutým z kondenzátoru a následně 

smíchaným s neodpařenou vodou. Vlivem přirozené cirkulace tato studenější část postupně 

klesne ke dnu a následně je nasávána k ohřívané ploše vypařovací části II.O., kde v důsledku 

přehřátí stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑤 probíhá nejprve tzv. podchlazený var a postupný doohřev vody na mez 

saturace. Nicméně, přítomnost podchlazeného a následně saturovaného varu podél vypařovací 

části II.O. má vliv na průběhy teplot obou stran teplosměnné stěny. Pro stranu tekutého kovu 

PbLi17 je zřejmé, že v oblasti přibližně 67 mm ode dna II.O. až po výstup tekutého kovu z 

průtočného kanálu (prvního prstence I.O.) může docházet k jeho zamrzání, a to především 

v blízkosti ochlazované stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑃𝑏𝐿𝑖 , jelikož je její teplota pod teplotou zamrzání 𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑓𝑟. 

 

Graf 6.1 Ustálený provozní stav 1; průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a vypařovací 

částí II.O.  
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Pro kondenzační část II.O. Studené pasti bylo z výpočetního modelu stanoveno, že pro 

zajištění zadaných parametrů je maximální možná hodnota hmotnostní frakce argonu v objemu 

směsi s vodní párou 𝑤𝑛𝑐,𝑏 = 2,83 %. Této hodnotě odpovídá teplota směsi (saturace vodní páry) 

v objemu 𝑇𝑏 = 179,7 °C. Pro potřeby dostatečného odvodu tepla byly CTU kondenzačním 

modelem stanoveny hodnoty teplot mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 155,5 °C a vnější stěny 

kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 = 135,1 °C. Pro zobrazení průběhu teplot podél teplosměnné stěny mezi 

kondenzační částí II.O. a III.O. je uveden Graf 6.2. Průtok napájecí vody v kondenzátoru byl 

stanoven na hodnotu �̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.= 0,1225 kg.s-1 a po celé jeho délce odpovídá plně vyvinutému 

turbulentnímu proudění. Limitujícím faktorem pro maximální možnou koncentraci argonu ve 

směsi a tento ustálený provozní stav bylo dosažení maximální rychlosti proudění napájecí vody 

v kondenzátoru, viz kapitola 2.3.2. 

 

Graf 6.2 Ustálený provozní stav 1; průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi kondenzační částí 

II.O. a III.O.  
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6.2. Ustálený provozní stav 2 

Pro požadované parametry stavu 2 (viz Tabulka 2.1) byla z celkového výpočetního 

modelu stanovena teplota vody (saturace), při níž je zaručen odvod tepelného výkonu z I.O. do 

II.O. varem vody, na hodnotu 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 222,7 °C. Této teplotě odpovídá tlak sytosti o hodnotě 

𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 2,44 MPa, což je i potřebný celkový tlak v II.O. Z analýzy přirozené cirkulace pod 

vodní hladinou byl stanoven hmotnostní průtok vody, nebo směsi vody a vodní páry na hodnotu 

�̇�𝑤 = 1,488 kg.s-1. Hodnoty průtočné suchosti 𝑥𝑧 = 0,0017 a objemového podílu 𝛽 = 0,1047 na 

výstupu z varné sekce splňují limity dostatečného chlazení varné stěny, viz kapitola 4.2.2. 

Pro průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a vypařovací částí II.O. je uveden 

Graf 6.3. Z něho je patrné, že k saturovanému varu vody dochází po celé výšce teplosměnné 

plochy a v žádném místě I.O. nedochází k podchlazení tekutého kovu PbLi17 (𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖) pod 

teplotu zamrzání (𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑓𝑟). 

 

Graf 6.3 Ustálený provozní stav 2; průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a vypařovací 

částí II.O.  
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směsi s vodní párou 𝑤𝑛𝑐,𝑏 = 23,49 %. Této hodnotě odpovídá teplota směsi (saturace vodní 

páry) v objemu 𝑇𝑏 = 214,8 °C. Pro potřeby dostatečného odvodu tepla byly CTU kondenzačním 

modelem stanoveny hodnoty teplot mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 173,7 °C a vnější stěny 

kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 = 172,8 °C. Pro zobrazení průběhu teplot podél teplosměnné stěny mezi 

kondenzační částí II.O. a III.O. je uveden Graf 6.4. Průtok napájecí vody v kondenzátoru byl 

stanoven na hodnotu �̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.= 0,02 kg.s-1 a po celé jeho délce odpovídá přechodovému 

proudění. Limitujícím faktorem pro tento ustálený provozní stav bylo dosažení maximální 

teploty vnitřní stěny kondenzátoru, kdy je ještě zaručeno, že nebude v její blízkosti docházet 

k lokálnímu varu napájecí vody kondenzátoru. 

 

Graf 6.4 Ustálený provozní stav 2; průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi kondenzační částí 
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7. Závěr 

K potřebě efektivního chlazení experimentálního zařízení Studená past, jež je vyvíjeno 

v CV Řež pro čištění tekutého kovu PbLi17 od korozních produktů a dalších nečistot metodou 

ochlazení tekutého kovu s následnou gravitační separací nečistot, byl vyvinut chladicí systém 

založený na vypařování vody a její následné kondenzaci. Pro některé provozní režimy, jako 

najíždění i ustálené (quasistacionární) stavy, je nezbytné udržet v sekundárním okruhu (II.O.) 

Studené pasti (chladicí části primárního okruhu; I.O.) požadované celkové tlaky. K tomu je 

použit pomocný okruh s inertním nekondenzujícím plynem (argonem), jenž je dle potřeby 

dodáván do II.O. Nicméně přítomnost tohoto nekondenzujícího plynu (a změny jeho 

koncentrace) významně ovlivňuje přenos tepla a hmoty směrem z výparné do kondenzační části 

sekundárního okruhu a de facto tak má přímý vliv i na podmínky v okruhu terciálním (III.O.).  

Problematika výskytu inertního nekondenzujícího plynu ve směsi s vodní párou a 

značný negativní dopad přítomnosti tohoto plynu na procesy přenosu tepla a hmoty v aplikaci 

na očekávané parametry v II.O. Studené pasti byly hlavní motivací této disertační práce. Avšak 

primárním cílem bylo vytvoření komplexního kondenzačního modelu s možnou variabilitou 

pro geometrie kondenzátoru, nekondenzující plyn (i kondenzující páru) ve směsi a rozsah 

operačních podmínek (celkový tlak a teplota v systému), jehož aplikovatelnost by přesahovala 

původní motivaci pro oblast kondenzační části II.O. Majoritním výsledkem kondenzačního 

modelu je stanovení hodnoty (respektive predikce degradace) celkového součinitele přestupu 

tepla při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  [W.m-2.K-1] 

v závislosti na koncentraci nekondenzujícího plynu ve směsi, který je nezbytný pro bilancování 

přenosu tepla. 

Naprostá většina dohledaných informací z veřejně dostupných zdrojů, jež se zabývaly 

problematikou stanovení hodnot 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  a kondenzací par za přítomnosti nekondenzujícího 

nebo nekondenzujících plynů samotnou, se omezovala na oblast nízkých celkových tlaků (cca 

do 0,5 MPa) a použití vzduchu jako nekondenzujícího plynu. Respektive se v naprosté většině 

jednalo o práce věnující se problematice pasivních systémů chlazení jaderných reaktorů při 

haváriích s únikem chladiva, a to jak o experimentální korelace, tak o experimentální data 

samotná. Dalším zjištěným limitujícím faktorem byla absence zadání geometrických parametrů 

kondenzátoru (korelace fitovány zejména na vertikální geometrii kondenzačního elementu).  
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Avšak v dostupné literatuře se vyskytují informace i o teoretických přístupech 

(kondenzačních modelech), které nahrazují a rozšiřují působnost korelací s možností použití 

např. různých nekondenzujících plynů a geometrií kondenzátorů. Jedná se především o teorii 

difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty. Nicméně, dohledané práce s těmito 

teoretickými přístupy se i tak omezovaly pro oblast nižších celkových tlaků. Důvodem byla 

absence experimentálních dat pro oblast vyšších tlaků, což znamenalo, že modely byly 

validovány převážně pomocí experimentálních dat použitých pro fitované korelace nebo 

korelacemi samotnými. Dalším možným limitem těchto modelů je použitá ideální směšovací 

teorie plynů, kde se pro vyšší tlaky mohou vyskytnout odchylky od reálných hodnot směsi. 

Dostupná literatura nicméně uvádí alespoň jednu zmínku o teoretické a experimentální 

analýze chování kondenzace páry (vodní) za přítomnosti nekondenzujícího plynu (dusíku) 

v oblasti vyšších celkových tlaků, a to až do 2 MPa. Jednalo se o teoreticko experimentální 

práci Kim a na ní navazující teoretickou práci Wu, viz kapitola 2.4.2.2. Práce Kim kromě 

experimentálních dat obsahuje i fitovaný teoretický kondenzační model (model KIM). Na 

experimentálních datech z práce Kim je následně validován i kondenzační model WU, což je 

jediný dohledaný kondenzační model, který se snažil teoreticky zakomponovat, leč 

zjednodušeně, rovnici reálného plynu s řešením stlačitelnosti plynů (směsi) pro vyjádření 

závislosti molární frakce vodní páry ve směsi na její parciální tlak.  

Na základě těchto zjištěných skutečností byl v rámci předkládané disertační práce 

vyvinut CTU kondenzační model s možností aplikovatelnosti pro široké rozmezí celkových 

tlaků, různé nekondenzující plyny ve směsi s (i možnou různou) kondenzující párou a geometrie 

kondenzátoru. To je docíleno propojením teoretického přístupu řešení kondenzace par za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu pomocí teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem 

tepla a hmoty (s užitím bezrozměrných kritérií) spolu se třemi teoretickými metodami řešení 

směsi a třemi přístupy řešení kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  [W.m-2.K-1]. 

Oblast nižších celkových tlaků je řešena pomocí metod ideální směsi polodokonalých (ISPP), 

nebo reálných plynů (ISRP). Pro rozšíření kondenzačního modelu na oblast vyšších tlaků (tzn. 

cca nad 1 MPa) byla do kondenzačního modelu implementována metoda reálné směsi reálných 

plynů (RSRP), a to řešením Peng-Robinsonovy kubické rovnice stavu pro směs pomocí 

Cardanovy metody. Tímto způsobem je možné určit přesněji hodnoty hustoty směsi a teploty 

rosného bodu páry pro oblast vyšších celkových tlaků, než lze docílit použitím dvou předešlých 
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jednodušších metod. Celý CTU kondenzační model, který byl kromě předkládané práce i 

předmětem publikací [A.4] a [A.5], spadá pod relativně složitý iterační proces, jehož vhodné 

nastavení bylo předmětem validace.  

Jelikož experimentální data, zejména pro vyšší operační parametry (tlak, teplota), jsou 

ve značné míře omezená, bylo nutné navrhovaný CTU kondenzační model validovat s co 

možná největším možným počtem dostupných dat. Celkem bylo pro validaci použito 7 

celkových tlaků v rozmezí 0,152 až 2 MPa. Pro oblast nižších tlaků (0,1520,405 MPa) k tomu 

posloužily experimentální korelace. Referenční korelací byla pro validaci vybrána korelace 

Dehbi. Pro oblast vyšších tlaků (0,72 MPa) byla použita experimentální data z práce Kim, kde 

bylo vybrané nejvhodnější nastavení CTU kondenzačního modelu následně srovnáno i s 

predikovanými daty od kondenzačních modelů KIM a WU. K možnosti validace CTU 

kondenzačního modelu a jeho vhodného nastavení bylo nutné model přenastavit pro podmínky 

použité ve validačních datech, tzn. adaptace modelu na použité kondenzační geometrie, 

nekondenzující plyny, podchlazení stěny kondenzátoru atd. Vlivem použití bezrozměrných 

kritérií v jádru kondenzačního modelu se jednalo víceméně jen o záměnu kriteriálních rovnic 

se zahrnutím vlivu turbulence ve vertikálním proudění kondenzátu a přenastavení příslušného 

nekondenzujícího plynu spolu s jeho příslušnými parametry. Podchlazení kondenzátoru vůči 

směsi bylo pro validaci vždy fixně dáno. Všechna vypočtená data z CTU kondenzačního 

modelu byla srovnána s validačními daty (etalony) na tzv. průměrnou relativní odchylku. Pro 

oblast nižších tlaků se všechna predikovaná data z CTU kondenzačního modelu nacházela ve 

stanoveném 20% tolerančním pásmu nejistoty určení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 a celková průměrná 

relativní odchylka od validačních dat činila 6,8 %. Pro oblast vyšších tlaků a vhodné nastavení 

CTU kondenzačního modelu se začaly místy vyskytovat výraznější relativní odchylky, 

především pro celkový tlak 2 MPa a rozmezí 2550% hmotnostní frakce dusíku ve směsi. I tak 

ale 90 % predikovaných bodů bylo umístěno v tolerančním pásmu 20 %. Průměrná relativní 

odchylka od etalonu v této oblasti (z uvedených analyzovaných dat) činila 9,7 %, což lze 

v rámci teorie přenosu tepla a hmoty považovat jako uspokojující výsledek. Co se týče srovnání 

výsledků kondenzačních modelů CTU, KIM a WU, tak zejména pro oblast nejvyšších 

analyzovaných tlaků (1,52 MPa) navrhovaný CTU kondenzační model vykazoval nejmenší 

odchylky od experimentálních dat. Z validace tedy vyplynulo, že se podařilo vytvořit 

kondenzační model (respektive jeho vhodná nastavení) s teoretickou možností aplikovatelnosti 
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na široké rozmezí celkových tlaků, teplot, různé kondenzační geometrie a přítomné 

nekondenzující plyny (i jejich koncentrace) ve směsi s (nejen vodní) párou. Díky této variabilitě 

lze CTU kondenzační model aplikovat pro relativně široké spektrum aplikací a aktuálních témat 

problematiky kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu jak v akademickém, tak 

i v průmyslovém odvětví; např. kondenzační analýzy ve světlometech automobilů, kondenzační 

výpočty pasivních systémů chlazení kontejnmentů jaderných reaktorů a aplikace, kde se 

vyskytují vysoké celkové tlaky, viz Studená past chlazená varno-kondenzačním systémem. 

Ovšem na místě je vždy nutná validace a kontrola predikovaných dat pro danou aplikaci. 

Na základě těchto skutečností byl navrhovaný CTU kondenzační model implementován 

do celkového výpočetního modelu chlazení Studené pasti, taktéž vyvinutého a prezentovaného 

v této disertační práci i v rámci publikace [A.5], jehož úkolem je stanovení potřebných 

parametrů chladicího systému pro zisk a udržení požadovaných kritérií I.O. Studené pasti. 

Součástí dosažených výstupů je stanovení limitní koncentrace argonu, která dokáže zajistit 

ustálený odvod požadovaného tepelného výkonu z I. do III. okruhu Studené pasti.   

 Celkový výpočetní model Studené pasti je rozdělen na 4 hlavní části, které jsou součástí 

navzájem propojeného iteračního algoritmu. První část řeší odváděný tepelný výkon z I.O. a 

průběh ochlazování tekutého kovu PbLi17. Druhá část řeší výparnou (varnou) sekci II.O., kde 

se pro požadované provozní parametry v I.O. stanoví potřebná teplota vody (saturace) a celkový 

tlak tak, aby byl zaručen potřebný odvod tepla z I.O. pomocí varu vody. Podél teplosměnné 

stěny mezi I. a II.O. je tedy na sekundární straně ohřívána voda a následně generována vodní 

pára. Předpokládaný je saturovaný var vody, ale vlivem některých okolností je uvažován i 

možný doohřev vody na mez saturace, nebo výskyt tzv. podchlazeného varu. Neodpařená voda 

se následně mísí s kondenzátem navráceným z kondenzační části II.O. (třetí části modelu), kde 

vodní pára kondenzuje za přítomnosti argonu. Neodpařená a ochlazená voda postupně klesá ke 

dnu II.O., kde se obrací a vstupuje opět do procesu vypařování. Tím vzniká přirozená cirkulace 

vody pod hladinou. Poslední část modelu řeší odvod generovaného výkonu kondenzátorem do 

III.O. Uzavřený systém rovnic formuluje chování chladicího systému Studené pasti jako celku, 

což následně umožňuje popsat celý proces komplexně a stanovit tak pro definované vstupní 

podmínky quasistacionární stavy, kde základním principem je použití bezrozměrných kritérií a 

bilančních výpočtů.  
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Z výše zmíněného vyplývá, že se v rámci této předkládané disertační práce podařilo 

splnit její hlavní i přidružené vytyčené cíle. Ovšem je nutné podotknout, že v rámci celkového 

výpočetního modelu Studené pasti je použito několika zjednodušujících faktorů, teoretických 

modelů atd. Lze tedy očekávat, že v případě zprovoznění vlastní Studené pasti může při 

ustálených stavech za provozu dojít k určitým odchylkám od v celkovém modelu stanovených 

parametrů. 

Všechny provozní stavy Studené pasti, včetně jejího najíždění nebo regulace výkonu, 

jsou spojeny s regulací objemového podílu nekondenzujícího plynu v paro-plynné směsi tvořící 

se nad vodní hladinou. Jak již bylo naznačeno, již jen malá změna koncentrace 

nekondenzujícího plynu ve směsi může významně ovlivnit celý proces přenosu tepla do III.O., 

a proto je nutné (v rámci návrhu vlastní konstrukce Studené pasti) k řízení odvodu 

požadovaného výkonu využívat výpočetní techniky (např. PID regulátorů) a zajistit dostatečné 

měření hlavních provozních parametrů (zejména teplot, tlaků nebo množství plynu ve směsi).  
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10. Apendix A   

A1. Primární okruh 

Parametr Provozní stav 1 Provozní stav 2 

Teplota tekutého kovu PbLi17 vstup/výstup 

 𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑖𝑛 / 𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑜𝑢𝑡 [°C] 

300/250 300/250 

Průtok tekutého kovu PbLi17 �̇�𝑃𝑏𝐿𝑖  [kg.s-1] 1,0 0,5 

Tepelný výkon �̇� [W] 9500 4750 

Hustota tepelného toku na vnější stěně I.O.  

𝑞𝐼.𝑂.
´´  [W.m-2] 

10536560987 6454823667 

Tabulka A1 Výsledky pro I.O. Studené pasti a provozní stavy 1 a 2. 
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A2. Sekundární okruh – vypařovací (varná) část 

Parametr Provozní stav 1 Provozní stav 2 

Hustota (a kritická hustota) tepelného toku na 

vnitřní stěně II.O. 𝑞𝐼𝐼.𝑂.
´´  [W.m-2] 

9432654597 

(2786617) 

5922920407 

(3591946) 

Teplota syté vody 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡  [°C] 180,3 222,7 

Saturační tlak vody (celkový tlak II.O.)  

𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 =  𝑝 [MPa] 

1,01 2,44 

Hmotnostní průtok vody, nebo směsi vody a 

vodní páry �̇�𝑤 [kg.s-1] 

1,511 1,488 

Hmotnostní průtok vodní páry �̇�𝑤𝑣 [kg.s-1] 0,00425 0,00254 

Součinitel přestupu tepla 𝛼𝑃𝑏𝐿𝑖  [W.m-2.K] 27192539 26282449 

Součinitel přestupu tepla 𝛼𝑤 [W.m-2.K] 1424410151 118885962 

Výstupní průtočná suchost 𝑥𝑧 [-] 0,0028 0,0017 

Obj. podíl páry na výstupu  𝛽 [-] 0,3254 0,1047 

Typ varu vody dle mapy Bublink./Zátkový Bublinkový 

Průměrná velikost parní bubliny [mm] 2,2 2,0 

Výška hladiny [m] (metoda ISRP) 0,2361 0,2500 

Cirkulační číslo oběhu 𝑐, (𝑐𝑚𝑖𝑛) [-] 355 (81) 586 (31) 

Tabulka A2 Výsledky pro vypařovací část II.O. Studené pasti a provozní stavy 1 a 2. 
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Obrázek 10.1 Mapa režimů proudění a výsledné oblasti varu pro vypařovací část II.O.; Stav 1 a 

Stav 2, vytvořeno a přeloženo dle [21]. 
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A3. Sekundární okruh – kondenzační část 

Parametr Provozní stav 1 Provozní stav 2 

Aplikovaná metoda směsi v kondenzační části 

II.O. 

ISRP RSRP 

Celk. souč. přestupu tepla při kondenzaci vodní 

páry s argonem ve směsi 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 [W.m-2.K] 

5435 2887 

Hmot. frakce argonu v objemu směsi 𝑤𝑛𝑐,𝑏 [%] 2,83 23,49 

Teplota syté páry v objemu směsi 𝑇𝑤𝑣,𝑏 [°C] 179,7 214,8 

Fugacita (nebo parciální tlak) vodní páry 

v objemu směsi 𝑓𝑤𝑣,𝑏
𝑣  (𝑝𝑤𝑣,𝑏) [MPa] 

(0,996) 1,936 

Kompresibilní faktor směsi Z [-] 1 0,9135 

Teplota vnější stěny kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 [°C] 135,1 172,8 

Teplota syté páry na interface 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡  [°C] 155,5 173,7 

Fugacita (nebo parciální tlak) vodní páry na 

interface 𝑓𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡
𝑣  (𝑝𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) [MPa] 

(0,551) 0,831 

Tabulka A3 Výsledky pro kondenzační část II.O. Studené pasti a provozní stavy 1 a 2. 
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A4. Terciální okruh – kondenzátor 

Parametr Provozní stav 1 Provozní stav 2 

Součinitel přestupu tepla 𝛼∞ [W.m-2.K] 77996640 28511119 

Vstupní teplota napájecí vody 𝑇𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑖𝑛 [°C] 25 25 

Teplota vnitřní stěny trubky kondenzátoru 

𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [°C] 

88,081,4 159,3145,5 

Výstupní teplota nap. vody 𝑇𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂.𝑜𝑢𝑡 [°C] 43,6 81,4 

Průtok napájecí vody v kondenzátoru 

�̇�𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [kg.s-1] 

0,1225 0,0201 

Průměrná průtočná rychlost napájecí vody 

𝑣𝑤 𝐼𝐼𝐼.𝑂. [m.s-1] 

1,345 0,223 

Tabulka A4 Výsledky pro III.O. Studené pasti a provozní stavy 1 a 2. 


