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Seznam použitých označení  
𝑐𝑝  měrná (isobarická) tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]  

𝐷  průměr [m], charakteristický rozměr [m] 

𝐷12  difúzní koeficient (směsi) [m2.s-1] 

𝑓𝑖
𝑙  fugacita kapalné fáze i-té komponenty směsi [Pa] 

𝑓𝑖
𝑣  fugacita plynné fáze i-té komponenty směsi [Pa] 

𝐺𝑟  Grashofovo kritérium [-] 

ℎ𝑓𝑔  latentní teplo [J.kg-1] 

𝑘  Boltzmannova konstanta [J.K-1] 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑  efektivní kondenzační tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 

𝑘𝑚  součinitel přenosu hmoty [m.s-1], (molární) [mol.m-2.s-1] 

𝐾   konstanta rovnováhy pára-kapalina [-] 

𝐿  délka [m], charakteristický rozměr [m] 

�̇�  hmotnostní průtok [kg.s-1] 

𝑚′′  (komb.) hmotnostní tok (míra přenosu hmoty) [kg.m-2.s-1] 

𝑀  molární hmotnost  [kg.mol-1] 

𝑁  (kombinovaný) molární tok (míra přenosu hmoty)  [mol.m-2.s-1] 

𝑁𝑢  Nusseltovo kritérium [-] 

𝑝  tlak (celkový) [Pa] 

𝑃𝑟  Prandtlovo kritérium [-] 

𝑞´´  hustota tepelného toku (míra přenosu tepla) [W.m-2] 

�̇�  tepelný výkon [W] 

𝑆ℎ  Sherwoodovo kritérium [-] 

𝑆𝑐  Schmidtovo kritérium [-] 

𝑇  teplota [K] 

𝑇∗  redukovaná teplota [-] 

𝑤  hmotnostní frakce [-] 

𝑥  molární frakce kapalné fáze [-] 

𝑦  molární frakce plynné fáze [-] 

𝑍  kompresibilní faktor [-] 

řecké označení: 

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

𝛿   relativní (poměrná) odchylka [%] 

∆  rozdíl [-] 

휀  maximální potenciální energie interakce molekuly při vzájemné 

vazbě dvou molekul [J] 

𝜂  dynamická viskozita [Pa.s] 

𝜆  tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 

ξ   iterační parameter [-] 

𝜌  hustota [kg.m-3] 
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𝜎  vzdálenost nulové interakce dvou molekul [Å] 

�̂�𝑖
𝑙  koeficient fugacity i-té komponenty ve stavu kapaliny [-] 

�̂�𝑖
𝑣  koeficient fugacity i-té komponenty ve stavu páry [-] 

Ω  kolizní integrál pro Lennard-Jones potenciál [-] 

indexy: 

𝑎𝑣𝑔  průměrná hodnota (average) 

𝑏  objem směsi (bulk) 

𝐵  korigováno pro vysoké míry přenosu hmoty (sací efekt) 

𝑐𝑜𝑛𝑑  kondenzát, kondenzující (condensation) 

𝑐𝑜𝑛𝑣  konvekce (convection) 

𝑓𝑖𝑙𝑚  film, filmový, (kondenzát) 

𝑓𝑟  tuhnutí (freeze) 

𝑖  i-tá složka 

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  stanoveno dle ideální teorie směsi 

𝑖𝑛  vnitřní, dodané, vstup 

𝑖𝑛𝑖𝑡  inicializační (initialization) 

𝑖𝑛𝑡  mezifázové rozhraní (interface) 

𝑖𝑡𝑒𝑟  iterováno 

𝐼. 𝑂.  primární okruh (Studené pasti) 

𝐼𝐼. 𝑂.  sekundární okruh (Studené pasti) 

𝐼𝐼𝐼. 𝑂.  terciální okruh (Studené pasti) 

𝑙  kapalina, kapalná směs 

𝑛𝑐  nekondenzující (noncondensable) 

𝑜𝑢𝑡  vnější (outer), výstup 

𝑃𝑏𝐿𝑖  tekutý kov PbLi17 

𝑠𝑎𝑡  saturace 

𝑡𝑜𝑡  celkový (total) 

𝑣  pára (vapour) 

𝑤  kapalná voda (water) 

𝑤𝑣  vodní pára (water vapour) 

𝑤𝑎𝑙𝑙  stěna 

  zkratky: 

CANUT Centrum pokročilých jaderných technologií (Centre for 

Advanced Nuclear Technologies) 

CTU  ČVUT v Praze (Czech Technical University in Prague) 

CV Řež Centrum výzkumu Řež 

DEMO demonstrační fúzní elektrárna (Demonstration Power Plant) 

HEM  varný model homogenní směsi v termodynamické rovnováze 

(homogeneous equilibrium mixture model) 

I.O. primární okruh 

II.O. sekundární okruh 
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III.O. terciální okruh 

ISPP ideální směs polodokonalých plynů 

ISRP ideální směs reálných plynů 

LOCA  ztráta chladiva v primárním okruhu reaktoru (Loss of Coolant 

Accident) 

P-R Peng-Robinsonova kubická rovnice stavu  

RSRP reálná směs reálných plynů 
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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Pro procesy sdílení tepla v zařízení Studená past, viz Obrázek 1, a pro 

potřeby celkového výpočetního modelu varno-kondenzačního systému jejího 

chlazení byla provedena analýza dostupných dat a informací s hlavním 

zaměřením na problematiku kondenzace (vodní) páry za přítomnosti inertního 

nekondenzujícího plynu (argonu), jelikož tvoří-li pára směs s nekondenzujícím 

plynem, podmínky pro její kondenzaci se mohou zásadně měnit a závisí na 

mnoha parametrech. Převážná část dostupných informací se vztahuje 

k problematice kondenzace vodní páry ve strukturách kontejnmentu jaderného 

reaktoru při LOCA haváriích. Podrobnou rešerší této problematiky se zabývaly 

např. zdroje [1] a [2], kde jsou diskutovány dílčí problémy jevu kondenzace 

(vodní) páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu, např. efekt podchlazení 

stěny kondenzátoru (nebo kondenzátu), přehřátí směsi, vliv frakce 

nekondenzujícího plynu ve směsi, existence sacího efektu, vliv 

hydrodynamických podmínek (tlak, teplota, rychlost proudění) atd. Dle zdrojů  

[3] nebo [4] lze pro tento případ kondenzace určit celkovou hustotu tepelného 

toku ze směsi v objemu ke stěně kondenzátoru následovně: 

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡) (1) 

Použitý celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 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 

v dostupné literatuře podrobnější popis problematiky. Dohledané informace a 

metodiky k řešení kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu se 

ve většině případů vztahují ke zmíněné hodnotě 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 a lze je rozdělit na 

dvě skupiny: experimentálně založené práce a na teoretické modely. Avšak 

v některých případech mezi sekcemi dochází i k průnikům. 

Experimentálně založené práce 

Jedná se především o korelace, fitované na experimentální 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. Naprostá většina těchto prací používá jako 

nekondenzující plyn vzduch a jejich aplikovatelnost je silně omezena na určité 

vstupní parametry a podmínky. Zejména se jedná o podmínky použitých 

experimentálních dat, tzn. pro oblasti nízkých provozních parametrů 

(celkových tlaků, cca do 0,5 MPa). Tabulka 1 uvádí nejvíce referované práce 

(korelace) společně s jejich hlavními podmínkami použitelnosti.  

Další experimentálně založené práce 

Kromě již některých uvedených zdrojů, viz Tabulka 1, se 

experimentálně problematikou kondenzace páry za přítomnosti 
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nekondenzujícího plynu a přibližujíce se použitými okrajovými podmínkami 

řešenému problému kondenzace vodní páry v II.O. Studené pasti zabývalo 

několik dalších prací. Avšak kromě experimentálně teoretické práce [5] (Kim), 

která analyzovala problematiku kondenzace vodní páry za přítomnosti dusíku 

pro široké rozmezí hmotnostních frakcí a vyšší celkové tlaky (až do 2 MPa), 

se v naprosté většině jednalo o experimenty s použitím vzduchu jako 

nekondenzujícího plynu ve směsi s vodní párou, a to pro relativně nízké 

celkové tlaky (cca do 0,5 MPa). Dále se mnoho zdrojů zaměřovalo na nucenou 

konvekci směsi uvnitř trubkových kondenzátorů. Často referovaná a 

odkazovaná práce (hlavně teoretickými přístupy) je od zdroje [6] (Anderson), 

kde byla analyzována kondenzace vodní páry za přítomnosti vzduchu případně 

i s přítomností helia (max. celkový tlak 3 bary). Za zmínku stojí práce [7] 

(Crawford) a [8] (Akers), které shodně uvádí data pro kondenzaci ethanolu při 

výskytu dusíku, helia, nebo oxidu uhličitého ve směsi (celkový tlak v rozmezí 

0,0521 až 0,97 atm) a pro kondenzaci chloridu uhličitého za přítomnosti oxidu 

uhličitého, nebo dusíku (celkový tlak v rozmezí 0,254 až 0,441 atm).  

Korelace Tlak Nekond. 

Plyn 

Rozsah 

koncentrací  

Kondenzační 

element 

Teplotní 

podmínka 

Dehbi 
[3] 

1,5 𝑎𝑡𝑚 < 𝑝
< 4,5 𝑎𝑡𝑚 

vzduch 0,25 < 𝑤𝑛𝑐

< 0,9 

vertikální 
deska 

0,3 𝑚 < 𝐿
< 3,5 𝑚 

10 °𝐶 < 𝑇𝑏

− 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡

< 50 °𝐶 

Uchida 

[9], [10], 

[4]* 

1,0 𝑎𝑡𝑚 < 𝑝
< 2,87 𝑎𝑡𝑚 

vzduch, 

dusík, 

argon 

0 <
𝑤𝑛𝑐

1 − 𝑤𝑛𝑐

< ~ 20 

vertikální 

deska 

𝐿 < 0,3 𝑚 

𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡

= 48,9 °𝐶 

Tagami 

[11], [4]* 
~ 0,15 𝑀𝑃𝑎
< 𝑝
< ~ 0,5 𝑀𝑃𝑎 

vzduch 
0 <

1 − 𝑤𝑛𝑐

𝑤𝑛𝑐

< 1,4 

vertikální 

trubka 

𝐿 < 0,9 𝑚 

Není 

uvedeno 

Kataoka 

[12]* 
~ 0,1 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝
< ~ 0,3 𝑀𝑃𝑎 

vzduch ~ 0,8

<
𝑤𝑛𝑐

1 − 𝑤𝑛𝑐

< 10 

vertikální 

deska 

𝐿 < 4,2 𝑚 

~ 30 °𝐶
< 𝑇𝑏

< ~  120 °𝐶 

Murase 
[13]* 

~ 0,1 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝
< ~  0,4 𝑀𝑃𝑎 

vzduch ~ 0,03

<
1 − 𝑤𝑛𝑐

𝑤𝑛𝑐

< ~  3 

vertikální 
deska 

𝐿 < 4,2 𝑚 

~ 30 °𝐶
< 𝑇𝑏

< ~ 120 °𝐶 

Liu [14] 0,2533 𝑀𝑃𝑎
< 𝑝
< 0,4559 𝑀𝑃𝑎 

vzduch 0,395 < 𝑦𝑤𝑣

< 0,873 

vertikální 
trubka 

𝐿 < 2 𝑚 

4 °𝐶 < 𝑇𝑏

− 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡

< 25 °𝐶 

Su [15] 0,4 𝑀𝑃𝑎 < 𝑝
< 0,6 𝑀𝑃𝑎 

vzduch 0,07 < 𝑤𝑛𝑐

< 0,52 

vertikální 

trubka (deska) 

𝐿 < 2 𝑚 

13 °𝐶 < 𝑇𝑏

− 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡

< 25 °𝐶 

*některé hodnoty odečteny z grafů, viz použitý zdroj 

Tabulka 1 Experimentálně založené korelace pro stanovení hodnoty 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci páry za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu 𝜶𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒕𝒐𝒕. 
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Teoretické modely 

K predikci chování kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího 

plynu pro širší rozmezí proměnných parametrů (celkové tlaky, teplota, 

geometrie kondenzátoru, nekondenzující plyny atd.) byly vyhledány převážně 

teoreticky zaměřené práce, které lze zjednodušeně rozdělit do dvou kategorií: 

rigorózní modely a teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a 

hmoty. 

- Rigorózní modely 

Jedná se o exaktní numerické řešení diferenciálních konzervativních 

rovnic dvoufázové mezní vrstvy, která ovšem vykazuje složitost, časovou 

náročnost a požadavek na ideální znalost okrajových podmínek. Naprostá 

většina těchto prací byla validována pomoci experimentálních dat se vzduchem 

ve směsi s párou a pro nízké celkové tlaky, nebo výše zmíněnými 

experimentálními korelacemi. Jedna z původních prací, která se tímto 

přístupem zabývala (pro čistou páru), je práce [16], na kterou navazuje práce 

[17] uvažující výskyt nekondenzujícího plynu ve směsi s párou a řeší jeho vliv 

na pokles míry kondenzace přidáním difúzního členu do příslušných 

konzervativních rovnic dvoufázové mezní vrstvy. Modifikace předchozí práce 

je od zdroje [18], na nějž navazuje zdroj [19], jenž dále uvádí i validaci přístupu 

na experimentálních datech se vzduchem. Kromě fitované korelace je obdobné 

řešení dvoufázové mezní vrstvy s implementací jednorovnicového modelu 

turbulentní viskozity předmětem práce [3] (Dehbi), jenž řeší i vliv sacího 

efektu na přenos tepla eliminací laminární podvrstvy (předpoklad pouze 

turbulentní vrstvy). Další dohledaný zdroj [20] popisuje řešení diferenciálních 

konzervativních rovnic dvoufázové mezní vrstvy při kondenzaci vodní páry za 

přítomnosti nekondenzujících plynů pro případy vertikální i horizontální 

deskové geometrie, a to jak pro nucenou, tak i pro přirozenou konvekci směsi.  

- Teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty 

Tento přístup se opírá o myšlenku analogie mezi přenosem tepla a 

hmoty pospolu s tzv. teorií difúzní vrstvy (stagnujícího filmu). První zmínky o 

aplikaci tohoto přístupu pro řešení kondenzace par za přítomnosti 

nekondenzujícího plynu byly vyhledány v práci [21] (Colburn-Hougen), kde 

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. 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.  

Zdroj [4] (Corradini) uvádí, že celkový součinitel přestupu tepla při 

kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 závisí na 

třech tepelných odporech, které formuluje jako součet odporu skrze kapalný 
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kondenzát a odporu skrze směs plynu, složeného z konvekce směsi (citelné 

teplo) a kondenzace páry. Tyto odpory lze vyjádřit pomocí součinitelů 

přestupu tepla: 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚, 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  a 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑. Součinitel 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 [22]. Následné 

modifikace této teorie pro různé geometrie kondenzátoru a charaktery proudění 

uvádí např. zdroj [23]. K určení součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  je rovněž 

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 uvádí například zdroje [24], [25]. 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 [26], 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. Aplikovatelné 

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

Studené pasti, jsou vypsány níže. 

Analogie mezi přenosem tepla a hmoty 

Následující zdroje postupně navazovaly, modifikovaly, nebo i částečně 

alternovaly původní práci od [21] (Colburn-Hougena). Jednou z hlavních 

náplní těchto prací je především určení míry přenosu hmoty (resp. součinitele 

přenosu hmoty 𝑘𝑚) při kondenzaci, nebo v alternaci zisk kondenzačního 

součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑, a to zejména pomocí analogie mezi přenosem 

tepla a hmoty s užitím buď molárního, nebo hmotnostního přístupu. 

- molární přístup 

Zdroj [27] (Chilton-Colburn) použil k určení (molární) hodnoty 𝑘𝑚 

Chilton-Colburnových faktorů přenosu tepla a hmoty, jejichž základ vychází 

z tzv. modifikované Reynoldsovy analogie mezi přenosem tepla a třením 

tekutiny. Práce [28] (Votta) se zabývala teoretickou tvorbou řešení přenosu 

tepla z plynu do kapalného filmu pomocí tzv. metody ekvivalentní teploty a 

vznikem korelace pro podmínky turbulentního proudění uvnitř trubkové 

geometrie. Práce [7] (Crawford) a [8] (Akers) se zabývaly tvorbou teoretického 

(molárního) určení 𝑘𝑚 pro geometrii vertikálního povrchu nebo horizontální 

trubky. Zdroj [25] (Bird) podrobně popisuje problematiku difúze kondenzující 

páry skrze stagnující film nekondenzujícího plynu a uvádí vztah k určení 

kombinovaného molárního toku páry 𝑁𝑣 [mol.m-2.s-1]. Zdroj uvádí i korekci (o 

tzv. sací faktor) hodnot 𝑘𝑚 a 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  pro velké míry přenosu hmoty. Práce [29] 
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(Peterson) a její následné modifikace [10], [30], [31] (také Peterson) zavádí 

hodnotu kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑, řešeného pomocí tzv. 

efektivní kondenzační tepelné vodivosti 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 [W.m-1.K-1] s upraveným 

Sherwoodovým kritériem (ve tvaru Nusseltova kritéria), a příslušných 

saturačních teplot (vodní) páry pro vyjádření kondenzační hustoty tepelného 

toku. Modifikace [10] zároveň zjednodušuje původní rovnici řešení hustot 

tepelných toků 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, kde již figuruje i 

hodnota 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Na řešení dle Petersona navazují práce [32], [33] (Herranz), 

které mírně upravují řešení hustot tepelných toků od [10] (Petersona) pomocí 

úvahy nasycení vodní páry pro její parciální tlak v objemu směsi a popisují 

snahu o vyřešení některých zjednodušení původního vyjádření 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑. Zdroje 

shodně uvádí i korekci pro předpoklad výskytu velké míry přenosu hmoty, a 

to v aplikaci na Sherwoodovo kritérium.  

- hmotnostní přístup 

Zdroj [34] (Collier) uvádí modifikaci, že míra přenosu citelného tepla 

skrze plyn (v aplikaci na 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣) je rovněž ovlivněna přenosem hmoty. Zdroj 

[4] (Corradini) řešil vyjádření 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 pro podmínky turbulentní nucené i 

přirozené konvekce kolem geometrie rovné desky pomocí kondenzačního 

modelu založeného na rozšíření Reynolds-Chilton-Colburnovy analogie pro 

přenos hybnosti, tepla a hmoty. Součinitel 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 je zde definován dle 

transportované energie k filmovému kondenzátu pomocí difúze páry a vychází 

z energetické bilance pro mezifázové rozhraní, viz rovnice (2). Hlavní řešený 

parametr je hmotnostní tok kondenzující páry 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  (spolu se součinitelem 

přenosu hmoty 𝑘𝑚 i jeho korekcí na výskyt vysoké míry přenosu hmoty). Práce 

uvádí i obdobu korekce pro 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 . 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑏 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) = 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ ℎ𝑓𝑔 (2) 

Obdobu této rovnice uvádí i [25] (Bird) a [35] (Lienhard), který se spolu s [36] 

(Spaldingem) zabýval i vyjádřením problematiky stacionárního konvektivního 

přenosu hmoty. Ve zdroji Lienhard je rovněž uvedena možnost korekce 𝑘𝑚 a 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  pro situace s výskytem vysoké míry přenosu hmoty. Další práce [37], 

[38] (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, 

kde jeden z hlavních bodů je řešení 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ . Zdroj [37] nadále popisuje i 

tvorbu dvou podrobnějších kondenzačních modelů. Prvním je rigorózní řešení 

konzervativních rovnic filmového kondenzátu a difúzní vrstvy pro geometrii 

rovné desky (při laminární nucené konvekci). Druhým je však teoretická 

analýza (anulární) kondenzace při nucené (turbulentní) konvekci směsi 
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kondenzující páry a nekondenzujícího plynu uvnitř vertikální trubky, kde je 

použita rovnost hustot tepelných toků dle Herranze s řešením hodnoty 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′  

pomocí analogie mezi přenosem tepla a hmoty z rovnice: 

𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ =

𝑆ℎ 𝐷12 𝜌

𝐷

 (𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡 − 𝑤𝑛𝑐,𝑏)

𝑤𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑡

 (3) 

Pro řešení kapalného kondenzátu byla zahrnuta možná přítomnost vlnění 

kondenzátu (tj. vznik turbulencí) a  dále byl v modelu zahrnut vliv sacího 

efektu na difúzní vrstvu (pomocí experimentální korelace). Práce [39] 

(Maheswari) použila obdobného hmotnostního přístupu pro vyjádření 𝑚𝑣,𝑐𝑜𝑛𝑑
´´ , 

a to pro potřeby kondenzačního modelu k zisku 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 pro podmínky nuceně 

proudící směsi uvnitř kondenzační trubky. Pozdější adaptace této práce od 

zdroje [40] popisuje úpravu kondenzačního modelu při uvažování kondenzace 

na vnější stěně horizontální trubky. Obdobně jako Siddique řešily své 

kondenzační modely i další práce, např. [41] (Ganguli), nebo již zmíněná 

experimentálně teoretická práce [5] (Kim), která teoreticky řešila problematiku 

kondenzace vodní páry za přítomnosti dusíku pro široké rozmezí hmotnostních 

frakcí a vyšší celkové tlaky (až do 2 MPa) pomocí kondenzačního modelu 

KIM, jenž rovněž analyzoval i přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 dle Petersona a 

Herranze. 

Rozšířené teoretické modely 

Na práci Kim validačně navazovala teoretická práce [42] (Wu), jenž 

popisuje modifikovaný kondenzační model WU, v němž 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. Jedná se víceméně 

o nástavbu kondenzačního modelu od Herranze. 

Zhodnocení současného stavu problematiky 

Oproti experimentálně založeným pracím (fitovaným korelacím) je 

hlavním kladem (u většiny) uvedených teoretických prací možnost použití 

různých nekondenzujících plynů, geometrií kondenzátorů a v neposlední řadě 

proměnných parametrů pro celkový tlak a teploty. Nicméně, naprostá většina 

dohledaných teoretických prací, až na dvě výjimky (Kim a 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, nebo 

ideální směšovaní plynů, kde se pro vyšší tlaky mohou vyskytnout odchylky 

od reálných hodnot. 
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 Z výše uvedeného tedy vyplývá skutečnost chybějících dostupných 

dat jak z experimentálního měření, tak i z teoretického výzkumu, a to zejména 

pro určení ovlivnění přestupu tepla při kondenzaci vodní páry v závislosti na 

koncentraci argonu ve směsi v oblasti očekávaných parametrů sekundárního 

okruhu Studené pasti (tzn. vysoké celkové tlaky a teploty). Nicméně fakt 

chybějících podrobnějších informací (pro tyto vyšší parametry) se netýkal 

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 tak stala 

inicializační motivací ke vzniku předkládané disertační práce. 

2. CÍLE PRÁCE 

V rámci analýzy současného stavu problematiky jednotlivých 

předpokládaných procesů přenosu tepla i hmoty v navrhovaném varno-

kondenzačním systému chlazení experimentálního zařízení Studená past, kde 

bylo vynaloženo majoritní úsilí na analýzu procesu kondenzace páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu, 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. 
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3. METODY ZPRACOVÁNÍ 

K predikci chování odvodu tepla v uvažovaném varno-kondenzačním 

systému chlazení Studené pasti byl v rámci předkládané disertační práce 

vytvořen analytický celkový výpočetní model, jenž byl zpracován i v publikaci 

[A.1] a jehož účelem je možnost zlepšení procesu vývoje konstrukce 

chladicího okruhu Studené pasti určené k čištění tekutého kovu PbLi17 od 

korozních produktů a nečistot, viz [43], [44].  Obrázek 1 zobrazuje schéma 

zařízení a obecný princip odvodu tepla z tělesa Studené pasti, kde v chladicí 

části zařízení (sekundárním okruhu), uvažující odvod tepla pomocí 

(bublinkového) saturovaného varu vody, je pro regulaci saturačních podmínek 

vody spolu s vodní párou použit inertní nekondenzující plyn (argon). 

Generování vodní páry pomocí varu určuje i způsob odvodu tepla ze 

sekundárního okruhu, tj. využití principu její kondenzace na kondenzátoru, 

který je implementovanou částí terciálního okruhu uvnitř tělesa Studené pasti. 

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

 

Obrázek 1 PbLi17 Studená past s varno-kondenzačním chladicím systémem. 

Navrhovaný výpočetní model celého chlazení Studené pasti sestává ze 

čtyř hlavních částí, tzv. výpočetních submodelů, které na sebe navazují a jsou 

součástí navzájem propojeného iteračního algoritmu, viz Obrázek 2. První část 

řeší odváděný tepelný výkon z primárního okruhu (I.O.) a průběh ochlazování 
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tekutého kovu PbLi17. Druhá část řeší výparnou (varnou) sekci sekundárního 

okruhu (II.O.), kde se pro požadované provozní parametry 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.  

Problematice varu (vody) se v rámci předkládané disertační práce a 

v návaznosti na Studenou past věnovaly publikace [A.2], [A.3] a [A.4] . Řešení 

vypařovací (varné) části II.O. pasti bylo rovněž předmětem publikace [A.1].  

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, a to hlavně v aplikaci na 

podmínky systému chlazení Studené pasti, je její řešení jednou z primárních 

náplní výzkumu předkládané disertační práce. Z těchto důvodů byl vytvořen 

CTU kondenzační model (iterační algoritmus), dále uvedený v aplikaci na 

vodní páru a II.O. Studené pasti, jenž byl v rámci předkládané disertační práce 

zpracován i v publikacích [A.1] a [A.5]. Hlavní náplň modelu je stanovení 

hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Uvedený algoritmus, viz 

Obrázek 3, je aplikovatelný pro teorii ideální směsi polodokonalých, nebo 

reálných plynů. Pro vyšší tlaky je nutné algoritmus mírně modifikovat, což 

bylo řešeno dodatečným algoritmem pro řešení kubické rovnice stavu směsi 

v rámci použité teorie reálné směsi reálných plynů. Model je možno teoreticky 

aplikovat 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 páry pomocí 

teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty a dále s 

předpokladem rovnosti hustoty tepelného toku z mezifázového rozhraní skrze 

kapalný film k vnější stěně kondenzátoru a transportované hustoty tepelného 
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toku z objemu směsi k mezifázovému rozhraní dle formy od [10] (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, je použita modifikace, viz rovnice (4). 

 
Obrázek 2 Algoritmus celkového výpočetního modelu navrhovaného chlazení 

Studené pasti. 
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𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 ∆𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡)

= 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡) 
(4) 

Dle zjednodušujících předpokladů je teplota v obecném objemu směsi 

II.O. Studené pasti 𝑇𝑏  uvažována jako teplota pro nasycený stav vodní páry, 

viz analýza kontinuálně udržovaného nerovnovážného stavu. Lze tedy použít 

podmínku 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏 a rovnice tak de facto přechází do tvaru, jenž 

uvádí [32], [33] (Herranz). 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) vyjádřit mírnou 

modifikací rovnice od zdroje [4] (Corradini), a to s 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

 (5) 

Pro konvektivní přenos tepla je tedy uvažován možný vliv přítomnosti 

velké míry přenosu hmoty, tzn., že konvektivní součinitel přestupu tepla pro 

malé míry přenosu hmoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣  (stanovený pomocí kriteriálních rovnic pro 

danou problematiku) je korigován dle [34] (Colliera) na hodnotu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵. Pro 

stanovení součinitele přestupu tepla při filmové kondenzaci (vodní) páry 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 

je použita Nusseltova teorie kondenzace čisté páry do kapaliny [22], kterou lze 

dle [34] rozšířit na vnější stěnu trubkové geometrie. Avšak majoritní efekt v 

rovnici (5) má její kondenzační část, respektive vyjádření kondenzačního 

součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑, k čemuž jsou v CTU kondenzačním modelu 

použity tři přístupy: (molární) od Petersona a Herranze, nebo (hmotnostní) dle 

Siddique. Důvodem výběru těchto tří přístupů je možnost aplikace stejné 

rovnice řešení rovnosti hustot tepelných toků, s čímž se pojí i jednotné 

vyjádření hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡  pomocí rovnice (5). Celkovou hustotu tepelného 

toku lze poté vyjádřit de facto i rovnicí (1). Lze tak také použít i jednu 

společnou rovnici pro iterační řešení teploty mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 , viz 

rovnice (6), a podle potřeby přístupy stanovení dílčí hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  v algoritmu 

přepínat. Pro řešení situace s možným výskytem velké míry přenosu hmoty 

(tzn. pro velké koncentrace kondenzující páry ve směsi) a v návaznosti na 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 je do CTU kondenzačního modelu zakomponovaná dodatečná korekce 

(vliv sacího efektu). Sací efekt je závislý na řadě parametrů; např. geometrii 

systému, okrajových podmínkách atd. Lze jej vyjádřit v zidealizovaném 

modelu, který byl ale použit pouze pro (hmotnostní) přístup stanovení hodnoty 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 od Siddique, kde právě jen u tohoto přístupu vstupuje Sherwoodovo 
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kritérium ve tvaru, v němž je obsažen součinitel přenosu hmoty 𝑘𝑚 a lze jej 

tak korigovat na hodnotu 𝑘𝑚,𝐵. Implementovaná korekce vychází z podoby 

definované od [35] (Lienharda), jež byla dále aplikována na Sherwoodovo 

kritérium, viz obdoba od [32], [33] (Herranze). Avšak pro přístupy stanovení 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  dle Petersona a Herranze dodatečná korekce na výskyt velké míry 

přenosu hmoty použita není, což vychází z podrobné analýzy jejich definice, 

viz [26]. 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 =

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑇𝑤𝑣,𝑏 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵𝑇𝑏  

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵

 (6) 

Obrázek 3 schematicky znázorňuje algoritmus CTU kondenzačního 

modelu (resp. jeho aplikaci v kondenzačním submodelu II.O. v 

rámci  celkového výpočetního modelu Studené pasti). Algoritmem jsou 

iterovány hodnoty ∆𝑇 a ξ pro splnění podmínek �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑤𝑣, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇� a 

 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 , kde vstupní okrajové podmínky 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 obecném objemu směsi. 

 Molární hmotnosti jednotlivých složek směsi 𝑀𝑤𝑣  a 𝑀𝑛𝑐. 

 Charakteristický rozměr kondenzátoru 𝐷 (nebo 𝐿). 

 Podchlazení stěny kondenzátoru ∆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
 .  

Důležitým krokem k uchopení situace v II.O. Studené pasti je rozbor 

dosažení tzv. rovnovážného stavu systému kapalina, pára a nekondenzující 

plyn, což bylo primárně řešeno dle [45], [46] a [47]. Pro řešení vysokých 

celkových tlaků se vychází z rovnosti fugacit pro jednotlivé složky, což lze 

rozepsáním rozšířit o tzv. faktor 𝐾𝑖  (neboli konstantu rovnováhy pro i-tou 

komponentu v systému) z rovnice (7). Pro oblast nižších tlaků se problematika 

dále zjednodušuje na použití Raoltova, Henryho a Daltonova zákona. 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖

𝑥𝑖

=
�̂�𝑖

𝑙

�̂�𝑖
𝑣
 (7) 

K nastolení podmínek pro dosažení saturovaného varu ve vypařovací 

části II.O., a tím splnění podmínky pro fungování navrhovaného systému 

odvodu tepelného výkonu z I.O., je nutné systém uvést do kontinuálního 

udržování tzv. nerovnovážného stavu. Zjednodušeně se jedná o podmínku 

udržování stejné míry odparu a kondenzace vodní páry. Tento stav byl řešen 
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zejména na základě informací od [3] (Dehbi), [5] (Kim), [12] (Kataoka), [13] 

(Murase), [14] (Liu) a dle teoretického řešení tlakovacího zařízení 

modulárního reaktoru od zdroje [48], kde bylo pro tlakování použito plynné 

směsi dusíku a vodní páry. 

 

Obrázek 3 Algoritmus CTU kondenzačního modelu (v aplikaci na vodní páru 

a řešenou problematiku II.O. Studené pasti). 
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V rámci tvorby a validace CTU kondenzačního modelu bylo použito tří 

metod (nastavení) pro stanovení termodynamických a termofyzikálních 

vlastností směsi pro objem i mezifázové rozhraní, které jsou klíčové pro zisk 

hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Jedná se o metody: ideální směs polodokonalých plynů 

(ISPP), ideální směs reálných plynů (ISRP) a reálná směs reálných plynů 

(RSRP). Pro každou metodu je použita různá kombinace stanovení 

jednotlivých vlastností směsi, kde jednotné je pouze stanovení difúzního 

koeficientu směsi, a to dle [25]. Metody ISPP a ISRP jsou založeny na principu 

ideálního směšování a platnosti Daltonova zákona parciálních tlaků složek 

směsi. Pro ISPP je hustota směsi řešena z rovnice ideálního plynu a molární 

hmotnosti směsi. Dynamická viskozita a tepelná vodivost směsi je řešena dle 

kinetické (molekulární) teorie plynů a jejich směsí, viz [49], [50] (případně 

[25]). Měrná isobarická tepelná kapacita směsi je řešena dle hmotnostního 

složení směsi se stanovením hodnot jednotlivých složek empiricky v závislosti 

na teplotě, dle [50], [51]. Odlišností metody ISRP je použití programu NIST 

REFPROP [52] pro stanovení hustoty a měrné isobarické tepelné kapacity 

směsi (v závislosti na teplotě i tlaku). Pro obdržení dynamické viskozity a 

tepelné vodivosti je použit tzv. hybridní model kombinující řešení směsi dle 

kinetické (molekulární) teorie plynů, viz [49], a jednotlivých složek 

(v závislosti na teplotě a tlaku) dle programů NIST REFPROP [52] (pro 

nekondenzující plyn) a XSTEAM [53] (pro vodní páru). Pro řešení oblasti 

s výskytem vysokých celkových tlaků, tj. k  predikci rosného bodu a hustoty 

směsi, je do CTU kondenzačního modelu implementován dodatečný 

algoritmus (uvedený v aplikaci na vodu, její páru, obecný nekondenzující plyn 

ve směsi a řešenou problematiku II.O. Studené pasti). Tento algoritmus řeší 

metodu reálných směsí reálných plynů pomocí Peng-Robinsonovy (P-R) 

kubické rovnice stavu, viz [46], [54] a [55], pro směs separátně v objemu i na 

mezifázovém rozhraní se snahou o implementaci vlivu stlačitelnosti plynů pro 

potřeby modelu. Ostatní vlastnosti směsi jsou řešeny obdobně jako pro metodu 

ISRP. Určujícím faktorem pro řešení navrhovaného algoritmu je při 

zjednodušující úvaze nerozpustnosti nekondenzujícího plynu v kapalině 

(podmínka 𝑥𝑛𝑐 ≈ 0) rovnost 𝐾𝑖 faktoru (konstanty rovnováhy), tj. molárního 

složení směsi. Pro složku vody lze tedy psát 𝐾𝑤
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ≅ 𝐾𝑤, kde hodnota 𝐾𝑤 je 

algoritmem iterována a 𝐾𝑤
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  inicializována dle teorie ideální směsi 

polodokonalých, nebo reálných plynů. K řešení kořenů P-R kubické rovnice, 

respektive kompresibilních faktorů 𝑍, je použita upravená Cardanova metoda 

pro potřeby P-R rovnice směsi plynů, viz [46]. Kořeny rovnice jsou řešeny pro 

oblast kapaliny i plynné směsi a tím 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 . Takto lze 

zjistit rosné body páry a pomocí kompresibilního faktoru pro plynnou směs 𝑍𝑣  

lze s použitím úpravy rovnice ideálního plynu dále určit hustoty směsi. 
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4. VÝSLEDKY 

Z důvodu absence (omezenosti) dostupných experimentálních dat, 

zejména pro vyšší celkové tlaky a argon ve směsi s vodní párou, bylo nutné 

navrhovaný CTU kondenzační model (přenastavený pro potřeby validačních 

dat) validovat s co možná největším možným počtem dostupných dat. 

Srovnání predikovaných dat s validačními daty (etalony) byla provedena pro 

tzv. průměrnou relativní odchylku 𝛿̅. Celkem bylo pro validaci použito 7 

celkových tlaků v rozmezí 0,152 až 2 MPa, které jsou rozděleny do dvou 

oblastí. Pro oblast nižších tlaků (0,1520,405 MPa) k tomu posloužily vybrané 

experimentální korelace (s použitím vzduchu jako nekondenzujícího plynu), 

viz Tabulka 1. Zde byly vybrány stavy a okrajové podmínky, pro které jsou 

splněny podmínky aplikovatelnosti většiny těchto korelací. Referenční 

korelací byla pro validaci vybrána korelace Dehbi. Analyzovány byly tři 

celkové tlakové hladiny, a to 0,152 MPa (1,5 atm), 0,284 MPa (2,8 atm) a 

0,405 MPa (4 atm) s použitím metody ISPP pro zisk termodynamických a 

termofyzikálních vlastností směsi. Např. z porovnání výsledků různého 

nastavení CTU kondenzačního modelu a (etalonové) korelace Dehbi pro její 

rozmezí použitelnosti, viz Graf 1, vyplývá, že průměrná relativní chyba 𝛿̅ od 

korelace Dehbi je pro: CTU kond. model - Siddique, ISPP 4,35 %; CTU kond. 

model - Peterson, ISPP 3,86 %; CTU kond. model - Herranz, ISPP 5,01 %.  

 

Graf 1 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry 

za přítomnosti vzduchu 𝜶𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒕𝒐𝒕 s experimentálními korelacemi. Celkový tlak 

0,284 MPa (2,8 atm). 

Pro oblast nižších tlaků se všechna predikovaná data z vybraného 

nastavení CTU kondenzačního modelu nacházela ve stanoveném 
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20% tolerančním pásmu nejistoty určení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 , viz Graf 2, a 

celková průměrná relativní odchylka od validačních dat činila 6,8 %. 

  

Graf 2 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

vzduchu 𝜶𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒕𝒐𝒕; porovnání vybraných nastavení CTU kondenzačního modelu 

s experimentální korelací Dehbi. 

Pro oblast vyšších tlaků (0,72 MPa), které jsou bližší ke skutečným 

očekávaným stavům v II.O. Studené pasti, byla použita experimentální data 

Kim z práce [5] (Kim), kde byl analyzován vliv dusíku ve směsi s vodní párou. 

Analyzovány jsou čtyři celkové tlaky: 0,7 MPa, 1,2 MPa, 1,5 MPa a 2 MPa. 

Vybrané nejvhodnější nastavení CTU kondenzačního modelu bylo následně 

srovnáno i s predikovanými daty od kondenzačních modelů KIM a WU. 

Validací pro tuto oblast vyšších tlaků se v rámci disertační práce zabývala i 

publikace [A.1]. Např. Graf 3 porovnává výsledky různého nastavení CTU 

kondenzačního modelu (s použitou metodou ISRP) s experimentálními daty 

Kim pro celkový tlak 1,2 MPa, z čehož vyplývá, že průměrná relativní chyba 

𝛿̅ je pro: CTU kond. model - Siddique, ISRP 7,90 %; CTU kond. model - 

Peterson, ISRP 9,02 %; CTU kond. model - Herranz, ISRP 9,77 %. Srovnání 

vybraného nastavení CTU kondenzačního modelu s kondenzačními modely 

KIM, WU a s experimentálními daty Kim pro tlak 2 MPa uvádí Graf 4, z něhož 

vyplývá, že průměrná relativní chyba 𝛿̅ je pro: CTU kond. model - Siddique, 

RSRP 13,11 %; KIM kondenzační model 20,03 %; WU kondenzační model 

19,05 %. Vybraný CTU kondenzační model tedy predikoval hodnoty 

celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

dusíku pro nejvyšší analyzovaný tlak 2 MPa lépe než modely KIM a WU. 
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Graf 3 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci vodní páry 

za přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim. Celkový tlak 1,2 MPa. 

Metoda ISRP. 

 

Graf 4 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. 
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Ovšem pro oblast vyšších tlaků a srovnání vhodného nastavení CTU 

kondenzačního modelu s daty Kim, viz Graf 5, se začaly místy vyskytovat 

výraznější relativní odchylky, a to 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 za 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 dat Kim.  

 

Graf 5 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry za přítomnosti 

dusíku 𝜶𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒕𝒐𝒕; porovnání vybraných nastavení CTU kondenzačního modelu 

s experimentálními daty Kim. 

Na základě provedené validace bylo sestaveno (doporučené) 

nastavení CTU kondenzačního modelu pro různé rozmezí celkových tlaků, 

především však pro podmínky odvodu tepla ze Studené pasti, viz Tabulka 2. 

Rozhodujícím faktorem byla jak přesnost a podmínky aplikovatelnosti modelu, 

tak i jeho časová náročnost na výpočet. 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 ale použití metody RSRP pro tlaky nad 

1,2 MPa doporučuje. Co se týče celkových tlaků nad 2 MPa, zde je také použita 
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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 2 Vybraná nastavení CTU kondenzačního modelu pro různé rozmezí 

celkových tlaků (a v aplikaci na celkový výpočetní model Studené pasti). 

Takto definované nastavení CTU kondenzačního modelu bylo následně 

použito v celkovém výpočetním modelu chlazení Studené pasti, a to pro 

ustálené (tzv. quasistacionární) provozní stavy k ustanovení požadovaných 

provozních parametrů I.O. Studené pasti. Ty jsou stanoveny pro množství 

argonu ve směsi s vodní párou, se kterými lze tyto provozní stavy provozovat 

v rámci splnění všech limitů a podmínek navrhovaného konstrukčního řešení 

Studené pasti. Například pro vybraný provozní stav, kde tekutý kov PbLi17 

vstupuje/vystupuje o teplotě 300/250 C při hmotnostním průtoku 1 kg.s-1, 

byly stanoveny následující průběhy teplot podél teplosměnných ploch mezi 

I.O. a vypařovací částí II.O., viz Graf 6. Obdobný průběh teplot mezi 

kondenzační částí II.O a III.O. uvádí Graf 7.  

 

Graf 6 Průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a vypařovací částí II.O. 

pro vybraný ustálený provozní stav 
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Graf 7 Průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi kondenzační částí II.O. a III.O. 

pro vybraný ustálený provozní stav 

Pro tento uvedený stav dochází k saturovanému (bublinkovému) varu vody, 

při stanovené teplotě saturace 𝑇𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 180,3 °C a tlaku sytosti (celkovém 

v II.O.) 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡  = 1,01 MPa, přibližně až 19 mm ode dna nádoby 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 má vliv na průběhy teplot obou stran 

teplosměnné stěny mezi I. a II.O. 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 může docházet k jeho zamrzání, a to především v blízkosti 

ochlazované stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑃𝑏𝐿𝑖, jelikož je její teplota pod teplotou zamrzání 

𝑇𝑃𝑏𝐿𝑖,𝑓𝑟. 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 požadovaného odvodu tepla byly CTU kondenzačním modelem 

stanoveny hodnoty teplot mezifázového rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡  = 155,5 °C a vnější stěny 

kondenzátoru 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 = 135,1 °C. 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. 
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5. ZÁVĚR 

Pro potřeby analýzy a k predikci chování varno-kondenzačního 

systému chlazení zařízení Studená past, určené k čištění tekutého kovu PbLi17 

od korozních produktů a nečistot, byl v rámci předkládané disertační práce 

vyvinut analytický celkový výpočetní model. Jelikož bude v chladicím 

systému pro některé stavy nezbytné udržet požadované celkové tlaky, je ve 

směsi s vodní párou uvažována přítomnost inertního (nekondenzujícího) plynu 

(argonu). Přítomnost tohoto plynu však významně ovlivňuje přenos tepla a 

hmoty, a to především v kondenzační části chladicího systému. Z důvodu 

absence (omezenosti) experimentálních i teoretických podkladů k určení 

ovlivnění přestupu tepla při kondenzaci vodní páry v závislosti na koncentraci 

argonu ve směsi (zejména pro oblast očekávaných parametrů Studené pasti, 

tzn. vysoké celkové tlaky a teploty) byla nedílnou součástí celkového 

výpočetního modelu implementace navrhovaného CTU kondenzačního 

modelu. Nicméně fakt chybějících podrobnějších informací o kondenzaci 

vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu (pro tyto vyšší parametry) 

se netýkal pouze konkrétní směsi 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 ke vzniku předkládané disertační práce s primárním 

cílem vytvoření komplexního kondenzačního modelu s možnou variabilitou 

pro geometrie kondenzátoru, nekondenzující plyn (i kondenzující páru) ve 

směsi a rozsah operačních podmínek (tlak, teplota atd.), jehož aplikovatelnost 

by přesahovala původní motivaci. To je docíleno propojením teoretického 

přístupu řešení kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu pomocí 

teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty spolu se třemi 

teoretickými metodami řešení směsi a třemi přístupy řešení dílčího 

kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 . Oblast nižších celkových 

tlaků je řešena pomocí metod ideální směsi polodokonalých, nebo reálných 

plynů. Pro rozšíření na oblast vyšších tlaků byl do CTU kondenzačního modelu 

implementován dodatečný algoritmus, vytvořený pro metodu reálné směsi 

reálných plynů, který je založený na řešení Peng-Robinsonovy kubické rovnice 

stavu pro směs pomocí Cardanovy metody. Výsledkem kondenzačního modelu 

je stanovení hodnoty (resp. predikce degradace) celkového součinitele 

přestupu tepla při kondenzaci páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡. Model bylo nutné validovat na dostupných datech, k čemuž pro 

oblast nižších tlaků (0,1520,405 MPa) posloužily experimentální korelace (s 

referenční korelací Dehbi) a 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. Z výsledků validace vyplývá, že se 
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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 možné variabilitě lze CTU kondenzační model teoreticky 

aplikovat pro řešení relativně širokého spektra 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. 
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Anotace 

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. 
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Summary 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


