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SOUHRN 
Cílem diplomové práce je provedení re!er!e odborné literatury zab"vající se 
rota#ními regenera#ními v"m$níky tepla pro vzduchotechnické aplikace – 
technick"mi aspekty samotn"ch v"m$ník%, metodikou popisující v"po#et teplotního 
faktoru (metodika ! " #$%!) a teorií p&estupu tepla v kanálcích v"m$níku 
s pozorností na kanálky tvaru sinusoidy (kriteriálních rovnic pro Nusseltovo #íslo). 
Na základ$ získan"ch poznatk% provést v"po#et teplotního faktoru, porovnat vliv 
volby okrajov"ch podmínek (kriteriální rovnice, vztahy ! " #$%!) a vliv ostatních 
okrajov"ch podmínek (geometrie rotor%, objemové pr%toky vzduchu, rychlost 
otá#ení rotoru) na teplotní faktor. Dal!ím cílem je re!er!e vztah% pro stanovení 
tlakové ztráty v"m$níku a vlivu okrajov"ch podmínek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY  
The aim of this diploma thesis is to perform a literature review of rotary heat 
exchangers used in air-conditioning – namely: technical aspects of heat exchangers 
itself, methodology describing calculation of thermal effectiveness (methodology ! " #$%!) and theory of heat transfer in heat exchanger channel focused on sine 
wave shaped channels (Nusselt number correlations). On obtained theory perform 
calculation of thermal effectiveness, compare impact of selected boundary conditions 
(Nusselt number correlations, ! " #$%! equations) and other boundary conditions 
(rotors geometry, air flows volumes, revolution speed of rotor) on thermal 
effectiveness. Another aim is literature review of rotor pressure loss equations and 
the impact of boundary conditions.   
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=1 Reynoldsovo #íslo [-] > tlou!(ka plechu [m] ? teplota [°C] % sou#initel prostupu tepla [W. m$,. K$%] ; rychlost  [m. s$%]  . m$rná vlhkost [g. kg-.$%] ., / sou&adnice délky [m] @ p&evrácená hodnota Graetzova #ísla @ = 34$% [-] 

 
%ecká abeceda !!/01 koeficient  [-] A23  Darcy-Weisbach%v sou#initel t&ení [-] A4# st&ední volná dráha molekul [m] B5& faktor p&enosu tepla [-] C pom$r stran (délka ku v"!ce kanálku) [-] 
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hustota teplosm$nné plochy 
(kompaktnost) [m,. m$+] E zak&ivení [-] ! teplotní ú#innost [-] F Poissonova konstanta [-] A tepelná vodivost [W. m$%. K] G dynamická viskozita [Pa. s] H kinematická viskozita [m,. s$%] I sou#initel místní ztráty [-] J hustota [kg. m$+] K poréznost [-] B teplotní faktor [-] L  vlhkostní faktor [-] M faktor tvaru [-] 
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1. ÚVOD 
P&i v"stavb$ nov"ch #i rekonstrukci star"ch budov se systémem nuceného v$trání #i 
klimatizace je kladen d%raz na co nejni'!í energetickou náro#nost systému, sní'ení 
náklad% na provoz systému a v posledních letech zárove* sní'ení dopadu provozu 
budovy na produkci skleníkov"ch plyn%. +e!ením je pou'ití zp$tného získávání tepla 
#i vlhkosti v podob$ v"m$ník% tepla rekupera#ních (deskové v"m$níky, v"m$níky 
s kapalinov"m okruhem) a regenera#ních (rota#ní a p&epínací v"m$níky). Zp$tné 
získávání tepla je jedin"m zp%sobem, jak zajistit ekonomick" oh&ev v$tracího 
vzduchu, resp. pokrytí tepelné ztráty v$tráním v zimním a p&echodovém období a 
s tím související v$trání nejenom pasivních budov anebo budov s tém$& nulovou 
spot&ebou energie (NZEB). Zp$tné získávání tepla je nezbytné aplikovat pro 
vzduchotechnické jednotky v jin"ch ne' obytn"ch budovách s tepelnou ú#inností 
vy!!í ne' 73 % (Na&ízení komise (EU) #. 1253/2014).  
Tato práce se bude zab"vat rota#ními regenera#ními v"m$níky tepla nejprve 
z pohledu technického (jednotlivé komponenty v"m$ník%, d$lení rota#ních 
v"m$ník%), dále pak z pohledu teorie v"m$ník% – re!er!í metodiky ! " #$%! slou'ící 
k ur#ení teplotního faktoru, s tím souvisejí re!er!í teorie p&estupu tepla v kanálcích 
v"m$ník% tvaru sinusoidy (délky kanálku na které se proud$ní po vstupu do 
v"m$níku vyvíjí, kriteriální rovnice Nusseltova #ísla apod.).  
Na základ$ re!er!e bude provedeno porovnání kriteriálních rovnic pro Nusseltovo 
#íslo, v"po#et teplotního faktoru odli!n"mi ! " #$%! vztahy, následovan"ch jejich 
vzájemn"m porovnáním. Z porovnání bude vybrán jeden vztah, se kter"m bude 
provedeno porovnání vlivu kriteriálních rovnic Nusseltova #ísla, rychlosti otá#ení 
a objemov"ch pr%tok% na teplotní faktor zadan"ch rotor%. Dále bude provedena 
re!er!e vztah% pro tlakovou ztrátu v kanálku v"m$níku. Na základ$ re!er!e budou 
porovnány tlakové ztráty v závislosti na objemovém pr%toku vzduchu. 
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2. ROTA!NÍ V"M#NÍKY TEPLA 
Rota#ní regenera#ní v"m$níky (RRV) spadají do kategorie regenera#ních v"m$ník% 
tepla – dochází zde k nep&ímé v"m$n$ tepla. K p&enosu tepla (a vlhkosti) slou'í 
akumula#ní hmota (rotor), která je tvo&ena st&ídav$ návinem rovného a rádlovaného 
(zvln$ného) plechu tvaru sinusoidy. Akumula#ní hmota je tvo&ena systémem 
paralelních sinusov"ch kanálk% s konstantním pr%&ezem po délce kanálku (!í&ce 
rotoru) s laminárním charakterem proud$ní. Akumula#ní hmota se otá#í mezi 
proudy vzduchu rozdílné teploty, v #ásti proudu vzduchu o vy!!í teplot$ – proudu 
odpadního vzduchu (dále jen „proud teplého vzduchu“) se energie akumuluje do 
akumula#ní hmoty ze vzduchu a v proudu vzduchu o ni'!í teplot$ – proudu 
#erstvého vzduchu (dále „proud chladného vzduchu“) se naakumulovaná energie 
p&edává z akumula#ní hmoty (rotoru) do vzduchu. 
Historicky vychází rota#ní regenera#ní v"m$níky tepla pro vzduchotechnické 
aplikace z rota#ních regenera#ních v"m$ník% pro energetické aplikace (dne!ní RRV 
v energetickém pr%myslu mají pr%m$ry p&es 15 m a váhu v &ádu n$kolika stovek 
tun [1]) konkrétn$ z tzv. Ljungströmova p&edeh&íva#e vzduchu, kter" byl vynalezen 
roku 1922 ve ,védsku a patentován pozd$ji roku 1930 v USA. Pou'íván byl jako 
p&edeh&íva# vzduchu (ekonomizér) v tepeln"ch elektrárnách a pro 
vzduchotechnické aplikace byl vzhledem ke konstrukci, je' vy'adovala vysok" rozdíl 
teplot, nevhodn". Vzduchotechnické rota#ní v"m$níky tepla vycházejí nejspí! 
z Penningtonova rota#ního v"m$níku, kter" byl leh#í a ekonomi#t$j!í. [2] Dnes jsou 
RRV ve vzduchotechnick"ch a klimatiza#ních aplikacích hojn$ roz!í&eny, jejich 
maximální pr%m$ry jsou a' 6000 mm a vyu'ívají se pro oh&ev, vlh#ení a odvlh#ování 
vzduchu. 
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Obr. 2.1 Moderní vzduchotechnick! RRV [3] 

 
Obr. 2.2 Moderní energetick! RRV [4] 

 

2.1. Konstrukce rota!ních v"m#ník$ tepla 
Na obrázku Obr. 2.3 vlevo je zachycen klasick" rota#ní v"m$ník tepla. V"m$ník se 
skládá z rotoru, náboje, st&edové p&í#ky, st&edového a obvodového t$sn$ní, motoru 
s &emenem, &ídicí jednotky motoru a dal!ích za&ízení na obrázku nenazna#en"ch 
prvk% jako nap&. sníma# otá#ek rotoru nebo sb$rn" tác kondenzátu.  
Na Obr. 2.3 vpravo je rota#ní v"m$ník v &ezu a jsou nazna#ena místa v chladném 
proudu vzduchu c a v teplém proudu vzduchu h. Ozna#ení míst bude pozd$ji pou'ito 
jako index% k veli#inám vystupujících v popisu v"m$níku. 
 

 
Obr. 2.3 Vlevo hlavní "ásti rota"ního v!m#níku, 

vpravo nazna"ení sm#ru otá"ení N, proud chladného vzduchu c, proud teplého vzduchu h 
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Mo'n"ch konstruk#ních &e!ení v"!e vyjmenovan"ch prvk% je mnoho, a proto se 
mohou prvky (nepatrn$ nebo i velmi) li!it dle konkrétního v"robce.  
Akumula#ní hmota (rotor) se skládá z rovného a rádlovaného plechu, které jsou 
navzájem v míst$ dotyku pro zv"!ení tuhosti lepeny. [5] Návin plech% se navíjí na 
náboj, kter" slou'í pro pevné spojení rota#ní #ásti (rotoru) a pevné #ásti (rámu) 
uchycením v lo'iskách. Po obvodu plechu je návin stáhnut a zaji!t$n obvodov"m 
plechem, kter" zárove* slou'í pro p&ipojení paprsk%, které spojují náboj a obvodov" 
plech a zvy!ují tuhost rotoru. Návin plech% se sinusov"mi kanálky tak tvo&í 
soust&edné válce mezi nábojem a obvodov"m plechem. 
Rotory jsou p&ibli'n$ do vn$j!ího pr%m$ru 3000 mm ned$lené (jeden ned$liteln" 
rotor z jednoho návinu), pro vy!!í pr%m$ry se rotory d$lí do tzv. segment% (rotor je 
rozd$len do kruhov"ch v"se#í, které se spojují a' p&i montá'i), které umo'*ují jak 
zv"!ení tuhosti samotného rotoru, tak lep!í manipulaci a zlep!ení transportu na 
místo provozování v"m$níku. 
T$sn$ní slou'í ve v"m$níku pro odd$lení proud% vzduchu a zabrán$ní necht$nému 
proud$ní mezi proudy vzduchu, a tedy i kontaminaci proudu #erstvého vzduchu 
proudem odpadního vzduchu – zhor!ení kvantitativních anebo kvalitativních 
vlastností jednotliv"ch proud%, a to p&edev!ím proudu #erstvého vzduchu. 
+emen spojuje motor s rotorem a spole#n$ s &ídicí jednotkou zabezpe#uje otá#ení 
rotoru mezi proudy vzduchu, a tedy p&edávání tepla (a vlhkosti). Podobn$ jako 
v ostatních odv$tvích jsou základní variantou motory asynchronní, s mo'nou 
alternativou krokov"ch a EC motor% sice s vy!!í po&izovací cenou, nicmén$ s &ádov$ 
ni'!í spot&ebou elektrické energie oproti asynchronním motor%m. 
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Obr. 2.4 Rota"ní v!m#ník 

 
Obr. 2.5 Detail pohonu rotoru 

 

2.2. Typy rota!ních v"m#ník$ tepla 
Rotor je ve v$t!in$ p&ípad% vyroben ze slitin hliníku, dal!í mo'nosti p&edstavují 
rotory plastové #i materiály na bázi celulózy. [5] Z aktuální re!er!e v"robc% 
v"m$ník% vypl"vá, 'e plastové a celulózové rotory se ji' nevyráb$jí, podobn$ jako 
nap&íklad leptané hliníkové rotory, které napomáhaly p&enosu vlhkosti – dnes jsou 
ji' nahrazeny jin"mi technologiemi. 
Provedení rotoru rozhoduje o mo'nosti p&ená!et vlhkost mezi proudy vzduchu, 
a tedy i o p&enosu tepla citelného a vázaného. Samotn" hliníkov" rotor umo'*uje za 
normálních podmínek p&enos vlhkosti pouze v omezené mí&e (tedy p&edev!ím 
p&enos citelného tepla) – tzv. carryover efektem, kdy vzduch s vodní párou z prvního 
proudu vzduchu z%stane v kanálku rotoru a po oto#ení do druhého z proud% 
vzduch% dojde k vyfouknutí vzduchu s vodní párou do druhého proudu vzduchu. 
P&enosu vlhkosti lze zabránit instalací tzv. vyplachovací komory. Hliníkov" rotor 
opat&en" povrchovou úpravou (viz dále) umo'*uje p&enos tepla a vlhkosti mezi 
proudy vzduchu – p&ená!í i teplo vázané. Dle povahy v"m$níku vzhledem k p&enosu 
vlhkosti lze rota#ní v"m$níky rozd$lit na kondenza#ní, entalpické a sorp#ní. 
 
a) Kondenza$ní rotory 
Kondenza#ní rotory za normálních podmínek neumo'*ují p&enos vlhkosti, ta je 
p&ená!ena pouze kondenzuje-li vodní pára v kanálcích rotoru p&i teplot$ st$ny 
kanálku ni'!í, ne' je teplota rosného bodu teplého vzduchu. [6] 
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Rotor se skládá z návinu plech% z hliníkové slitiny. Rotor je ur#en" do b$'n"ch 
aplikací a není chemicky odoln". [3] V aplikacích ve zv"!eném korozním prost&edí 
lze vyu'ít upravené kondenza#ní rotory. První mo'ností je pou'ití slitin hliníku 
s vy!!ím obsahem ho&#íku. Hliníková slitina s ho&#íkem je odolná v%#i vzduchu 
s obsahem kuchy*ské soli, a proto je vhodná pro pou'ití v p&ímo&sk"ch nebo lodních 
aplikacích. [3] Dal!í mo'ností je b$'ná slitinu hliníku, která je opat&ena vrstvou 
epoxidového nát$ru. Vrstva epoxidového nát$ru je p&ibli'n$ 5 µm silná a je zpravidla 
charakteristická zlatavou barvou. [7] Nát$r neovliv*uje p%vodní charakter 
hliníkového plechu, a tak je ú#innost p&enosu vlhkosti nem$nná. [8] Vhodné 
aplikace jsou nap&. pr%mysl a adiabatické chlazení. [9] 
P&i pou'ití v"m$níku ve zv"!eném korozním prost&edí se mimo povrchovou úpravu 
rotoru nesmí opomenout povrchové úpravy ostatních hliníkov"ch prvk% (nap&. rám 
v"m$níku). Tyto prvky je vhodné upravit epoxidovou, #i jinou ochrannou vrstvou, 
pop&. pou'ít tyto komponenty z korozivzdorné oceli. [10] 
V"hodou rotor% je nízká cena, nev"hodou je velmi omezen" p&enos vlhkosti a hor!í 
odolnost proti námraze, kde frosting limit (teplota chladného vzduchu, p&i kterém 
dochází k namrzání vzdu!né vlhkosti v kanálcích v"m$níku) je p&ibli'n$ -5 a' -10 °C 
[11]. Nicmén$ tento limit závisí na celé &ad$ parametr% a nelze ho proto jednozna#n$ 
ur#it – limit by m$l udávat v"robce. Teplotní faktor rota#ních v"m$ník% je 
80 a' 90 %. [5] 
 
b) Entalpické rotory 
Entalpické rotory za normálních podmínek umo'*ují v omezené mí&e p&enos 
vlhkosti. Rotor se skládá z návinu plech%, které jsou z #ásti tvo&eny plechem rovn"m, 
kter" je opat&en povrchovou úpravou (silikagel, zeolit), a plechem rádlovan"m bez 
povrchové úpravy. [8] Tento typ rotor% tvo&í kompromis mezi p&enosem vlhkosti 
u kondenza#ních a u sorp#ních rotor% – vlhkost se p&ená!í jak p&i kondenzaci, tak 
#áste#n$ nezávisle na kondenzaci. Z tohoto d%vodu se #asto ozna#ují jako 
hybridní. [8] 
Optimální rychlost otá#ení je stejná jako u kondenza#ních rotor%, p&ibli'n$ 12 ot. min$%. [3] Stejné jsou i aplikace, rotory se pou'ívají ve v$tracích 
a klimatiza#ních jednotkách, kdy je po'adováno nízké zp$tné získávání vlhkosti.  
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V minulosti se pou'ívaly nap&. leptané hliníkové plechy, na kter"ch se chemickou 
úpravou docílilo vytvo&ení kapilár, které zvy!ovaly p&enos vlhkosti. [12] Z aktuální 
re!er!e vypl"vá, 'e se tato metoda ji' nepou'ívá a je nahrazena práv$ kombinací 
plech% s/bez povrchové úpravy.  
 
c) Sorp$ní rotory 
Kondenza#ní rotory za normálních podmínek umo'*ují p&enos vlhkosti, kter" m%'e 
b"t tém$& stejn" jako p&enos citelného tepla, tj. ú#innost p&enosu tepla a vlhkosti je 
tém$& stejná. [6] Stejn$ jako u entalpick"ch rotor% je základem hliníkov" plech 
slou'ící jako nosn" podklad pro povrchovou úpravu (silikagel, zeolity). Na rozdíl od 
entalpick"ch rotor% je opat&en povrchovou úpravou jak plech rovn", tak rádlovan". 
P&i#em' je mo'ná aplikace stejné povrchové úpravy na cel" rotor, anebo aplikace 
obou typ% povrchov"ch úprav, #ím' dojde ke kombinaci vlastností obou 
materiál%. [8]  
Povrchová úprava je z v"roby nanesená vrstva pevného sorbentu: silikagel, zeolit. 
Jedná se o látky s vysoce porézní strukturou, která je schopná pohlcovat vodní páru 
adsorpcí a op$t ji uvol*ovat desorpcí. Jedná se o fyzikální jev, kter" probíhá 
v závislosti na rozdílu parciálních tlak% v sorbentu a v upravovaném vzduchu. [12] 
Z tohoto d%vodu je p&enos vlhkosti u sorp#ních (a #áste#n$ u entalpick"ch) rotor% 
nezávisl" na kondenzaci a probíhá v'dy, kdy' je rozdíl parciálních tlak% nenulov". 
 
Silikagel je formou oxidu k&emi#itého, kter" má vysoce porézní strukturu, p&i#em' 
velikost pór% je v rozmezí 3 aN 60 O (1O = 10$%! m). Mno'ství pohlcené vody je a' 
40 % váhy suchého desikantu. [7]  
 
Zeolit je hlinitok&emi#it" materiál, kter" vytvá&í porézní strukturu (kanálky) 
konstantních rozm$r%. [5] Plocha t$chto kanálk% je od 700 do 800 m,. g$% materiálu. 
Mno'ství pohlcené vody je a' 25 % váhy suchého desikantu. Velikost struktury b$'n$ 
pou'ívan"ch zeolit% v rota#ních v"m$nících je 3 O. [7] To je v"hodné z toho hlediska, 
'e velikost molekul vody je 2,7 O, kde'to velikost pachov"ch molekul a t$kav"ch 
organick"ch látek (VOC) je vy!!í ne' 3 O a velikost. Molekuly vody je schopn" proto 
zeolit pohltit, nicmén$ pachové molekuly (na rozdíl od silikagelu) pohltit nedoká'e 
– nep&ená!í je tak z proudu odpadního vzduchu do #erstvého vzduchu. [10] Naopak 
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viry (100 aN 3000 O) a bakterie (10000 aN 300000 O) nep&ená!í ani silikagel, ani 
zeolity. [7] 
Vyu'ití sorp#ních rotor% je adsorp#ní odvlh#ování, anebo zp$tné získávání vlhkosti 
spole#n$ se zp$tn"m získáváním tepla (ozna#ováno jako total heat recovery).  
a) Adsorp$ní ovlh$ování – proud odvlh#ovaného vzduchu prochází zpravidla 
v$t!í #ástí rotoru, kde se vá'e vzdu!ná vlhkost do sorp#ní vrstvy rotoru. Po oto#ení 
rotoru do regenera#ní #ásti je vzduchem o vysoké teplot$ ze sorbentu vlhkost 
odstran$na. Vyu'ití je nap&. p&i adiabatickém chlazení [13], anebo 
v provozech s po'adavkem na nízkou m$rnou vlhkost (archivy, depozitá&e). Rychlost 
otá#ení rotor% v této aplikace je p&ibli'n$ 10 ot. hod$%. [5] 
b) ZZV a sou$asné ZZT (total heat recovery) – vyu'ívá se v klimatiza#ních 
aplikacích, kdy v zimním období je #erstv" vzduch oh&íván a zvlh#ován, v letním 
období je #erstv" vzduch ochlazován a odvlh#ován. [14] Zde je ideální rychlost 
otá#ení p&ibli'n$ 17 ot. min$% pro silikagelové rotory 
a 25 ot. min$% pro zeolitové rotory. [8] Vy!!í rychlost otá#ení oproti kondenza#ním 
rotor%m lze vysv$tlit tím, 'e efektivní proces adsorpce 
a desorpce vy'aduje odli!n" #as setrvání v proudu vzduchu ne' pouze pro p&enos 
tepla u kondenza#ních rotor%. Pokud by byl #as setrvání vy!!í (ni'!í rychlost otá#ení), 
proces ZZV by nebyl efektivní, klesal by na úkor r%stu ZZT. [14]  
Vlivem typu desikantu na ú#innost p&enosu tepla a vlhkosti se v$novali  
Simonson a Besant [15]. Auto&i doporu#ují pou'ít (vzhledem k co nejvy!!í ú#innosti 
ZZV) silikagel p&i aplikaci ve v$t!in$ klimatiza#ních aplikací (total heat recovery) – 
silikagel má v b$'n"ch klimatiza#ních podmínkách (relativní vlhkost 25 a' 75 %) 
vy!!í ú#innost ZZV oproti zeolitu. Naopak zeolit má vy!!í ú#innost p&i podmínkách 
odvlh#ovacích (relativní vlhkost mezi 20 a' 25 %). 
Frosting limit sorp#ních rotor% je p&ibli'n$ o 10 °C ni'!í ne' u kondenza#ních rotor%, 
co' je zp%sobeno mén$ #ast"m v"skytem vrstvy zkondenzované vodní páry, která by 
mohla zmrznout. [6]  
 

2.3. Geometrie rotoru 
Rotor tvo&í kanálky, nej#ast$ji tvaru sinusoidy, teoreticky mo'n" je prakticky 
jak"koliv tvar – nap&. trojúhelníkové #i obdélníkové kanálky, nicmén$ v praxi se 
u rota#ních v"m$ník% nevyu'ívají, co' je dáno z&ejm$ náro#n$j!í v"robou oproti 
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sinusoid$. Kanálek je definován v"!kou a délkou vlny. V"!ka vlny udávaná v"robci 
zpravidla není p&ímo amplituda vlny, ale sou#et amplitudy vlny a tlou!(ky plechu, 
viz Obr. 2.6, délka vlny je její perioda. Kanálky jsou rovné (jejich osa je rovnob$'ná 
s osou rotoru), délka kanálku je rovna !í&ce rotoru. Kanálky rotoru tvo&í mezikru'í 
mezi pr%m$rem náboje (cca 200 a' 300 mm dle velikosti rotoru [16]) a vn$j!ím 
pr%m$rem rotoru.  

 
Obr. 2.6 Geometrie rotoru 

 
Rotory jsou vyráb$ny v !irokém rozmezí parametr%, které jsou uvedeny v Tab. 2.1, 
která zachycuje parametry rota#ních v"m$ník% b$'n$ dostupn"ch na trhu. Odtud 
vypl"vá, 'e v"!ce vlny (1,40 a' 2,70 mm) v'dy odpovídá ur#itá délka vlny 
(2,60 a' 5,50 mm) – v"!ku a délku vlny nelze vzájemn$ kombinovat, pom$r v"!ky 
a délky je pevn$ dán v"robcem. Tlou!(ku plechu n$kte&í v"robci neuvádí, dá se ale 
o#ekávat, 'e se bude pohybovat v rozmezí 0,05 a' 0,1 mm. Pro srovnání tlou!(ka 
b$'ného kancelá&ského papíru 80 g. m$, je p&ibli'n$ 0,1 mm – je tak patrné, 'e 
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materiál je velmi tenk" a jedná se spí!e o hliníkovou folii. Tlou!(ka plechu m%'e b"t 
r%zná pro rovn" a rádlovan" plech, ale ve v$t!in$ p&ípad% mají plechy stejnou 
tlou!(ku. V"robci udávají také stejné tlou!(ky plechu nehled$ na typ RRV, dá se proto 
p&edpokládat, 'e tlou!(ka hliníkového plechu je sní'ena úm$rn$ tak, aby v"sledná 
tlou!(ka plechu s hygroskopickou vrstvou byla zachována stejná jako bez ní. 
Vn$j!í pr%m$r rotor% je od 500 do 5000 mm, #emu' odpovídají p&ibli'n$ pr%toky 200 aN 90 000 m+. h$%. [8] U nejv$t!ích pr%m$r% rotor% (a' 6000 mm) 
Klingenburg [17] se pr%toky blí'í ke 200 000 m+. h$%. Pokud aplikace vy'aduje vy!!í 
pr%toky (nebo je pr%m$r rotoru limitován rozm$ry technické místnosti apod.), lze 
umístit více rotor% paraleln$ vedle/nad sebe – rotory mají poté spole#nou 
nad&azenou regulaci, nicmén$ motor, regulátor, #idlo rychlosti otá#ení apod. má 
ka'd" rotor vlastní. [18] Rotory se vyráb$jí od !í&ky 100 do 250 mm, av!ak nej#ast$j!í 
!í&kou je 200 mm. 
V dal!ím textu bude uva'ován sinusov" tvar kanálku. Jedná se o zjednodu!ení, nebo( 
v reáln"ch v"m$nících není, vlivem v"robních postup%, „dokonal"“ tvar sinusoidy 
dosáhnut – na Obr. 2.8 je patrná nap&. nerovnom$rnost a nesymetri#nost. 
U n$kter"ch kanálk% je mj. vid$t, 'e #ást sinusovky netvo&í plynul" oblouk, ale 
p&ímka. 
 

 
Obr. 2.7 St$edová p$í"ka a st$ed rota"ního 

v!m#níku 

 

 
Obr. 2.8 Detail kanálk% rotoru 
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Tab. 2.1 Geometrie rotor! dle v"robc! 

 Hoval 
[3] 

Heatex 
[8, 19]  

Klingenburg 
[9, 17] 

Kastt 
[20, 21]  

Swiss Rotors 
[16, 22] 

ERI CORPORATION 
[23] 

FläktGroup 
[18] 

V!"ka vlny !"" [mm]1 
1,50; 1,65; 1,70; 
1,80; 2,00; 2,70 

1,40; 1,60; 1,80; 
2,00; 2,20; 2,50 

1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,20; 2,40 1,40; 1,60; 1,90 1,60; 1,90 1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 
2,50 

NaN 

Délka vlny # [mm] 
3,00; 3,00; 4,00; 
4,00; 4,00; 5,50 

2,60; 3,00; 3,40; 
3,80; 4,80; 4,80 

NaN NaN NaN NaN NaN 

Tlou"#ka plechu $ [mm] 
NaN NaN 0,06; 0,10 0,06; 0,07; 0,077 NaN 0,055 a! 0,070 0,05 

Pr$m%r rotoru 
 % [mm] 

500 a! 5030 500 a! 3800 505 a! 6000 500 a! 5000 500 a! 2400 250 a! 5000 600 a! 5000 

&í'ka rotoru & [mm] 
200; 250 100; 150; 200 NaN 200 100; 200 200; 250; 400 NaN 

    Legenda: NaN – v"robce parametr neuvádí

 
1 V!"ce vlny odpovídá délka vlny o #ádek ní$e na stejné pozici 
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3. TEORIE V!M"NÍK# 
Rota"ní v#m$níky se %adí do skupiny v#m$ník& regenera"ních, pro které je typické, 
'e p%enos tepla je provád$n nep%ímo vyu'itím akumula"ní hmoty. Akumula"ní 
hmota p%edává energii tak, 'e její povrch je st%ídav$ smá"en tekutinou s vy((í 
teplotou (energie je odebírána z tekutiny do akumula"ní hmoty, tekutina chladne) a 
ni'(í teplotou (energie je odebírána z akumula"ní hmoty tekutinou, která se oh%ívá) 
– p%enos energie je p%eru(ovan#.  
Aby byl zachován kontinuální p%enos tepla, je nutné periodické st%ídání rotoru mezi 
proudy tekutiny (dále budeme uva'ovat pouze vzduch) o vy((í a ni'(í teplot$. Rotor 
je proto umíst$n mezi dva odd$lené proudy vzduchu, mezi kter#mi se otá"í 
konstantní úhlovou rychlostí. Proud$ní vzduchu je protib$'né, proto se v#m$ník 
za%azuje do kategorie protiproud#ch v#m$ník&. 
Rychlost otá"ení je p%ibli'n$ 12 ot. min!"  pro rota"ní v#m$níky pro p%enos tepla 
citelného a okolo 20 ot. min!" pro rota"ní v#m$níky slou'ící i pro p%enos vlhkosti. 
U v#m$ník& slou'ících pro odvlh"ování se pohybuje rychlost okolo 10 ot. h!". [5] 
Hmotnostní pr&tok vzduchu je zpravidla shodn# (!"#/!$"  = 1), m&'e b#t 
i neshodn# – b$'n$ u adsorp"ního odvlh"ování. 
Rota"ní v#m$níky se "asto ozna"ují jako kompaktní – za kompaktní v#m$ník se 
pova'uje v#m$ník s hustotou teplosm$nné plochy (kompaktností) # $ 400 m%. m!& [24], kde # je definováno jako pom$r celkové teplosm$nné plochy 
ku celkovému objemu kanálk& v#m$níku. Objemová hustota rota"ních v#m$ník& se 
pohybuje p%ibli'n$ okolo # ~ 3000 m%. m!& [25], "eho' je docíleno vypln$ním 
v#m$níku soustavou kanálk&. 
V#m$ník je regenera"ní – na rozdíl od v#m$ník& rekupera"ních nelze zabránit 
promíchávání proudu chladného a teplého vzduchu vlivem rozdíln#ch tlak& v "ásti 
teplého a chladného proudu vzduchu (net$snosti, které nelze dokonale ut$snit), 
vzduchu s ne"istotami z prvního proudu vzduchu, kter# z&stane v kanálku rotoru 
a po oto"ení do druhého z proud& vzduch& dojde k vyfouknutí vzduchu 
s ne"istotami do druhého proudu vzduchu (tzv. carryover efekt), "i ulpíváním 
ne"istot na povrchu rotoru v jednom z proud& vzduchu a uvoln$ním ne"istot 
z povrchu v druhém proudu vzduchu. [24] 
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3.1. P!ístupy k v"po#t$m v"m%ník$ 
U v#m$níku zále'í jeho konstruktérovi, ale i projektantovi, kter# v#m$ník pou'ívá 
v r&zn#ch technick#ch aplikacích, na jeho ú"innosti, tlakové ztrát$ ale také 
po%izovací cen$, zp&sobu údr'by, 'ivotnosti, rozm$rech aj. Teplotní faktor a tlaková 
ztráta se p%ímo odrá'í na energetické náro"nosti budovy – vy((í teplotní faktor vede 
na ni'(í spot%ebu energie oh%íva"em, u hygroskopick#ch rotor& i ni'(í spot%ebu 
energie na zvlh"ování. Ni'(í tlaková ztráta vede k ni'(í spot%eb$ elektrické energie 
ventilátory systému. Proto je (ve v$t(in$ p%ípad&) 'ádané mít v#m$ník s co nejvy((ím 
teplotním faktorem a co nejni'(í tlakovou ztrátou. To lze zajistit vhodnou konstrukcí 
v#m$níku – v#po"tem je(t$ p%ed finální v#robou. V obecné rovin$ se v#po"et 
v#m$ník& rozd$luje na kontrolní a návrhov#.  
 
Návrhov! a kontrolní v!po"et 
Návrhov# v#po"et se provádí, jsou-li známy po'adavky na v#m$ník: vstupní, 
v#stupní teploty tekutiny, pr&toky tekutin, p%ená(en# v#kon, pop%. tlaková ztráta, 
maximální vn$j(í rozm$ry v#m$níku apod. Cílem je navrhnout velikost teplosm$nné 
plochy. [26] 
Kontrolní v#po"et naopak p%edpokládá ji' známou podobu geometrie v#m$níku – 
teplosm$nnou plochu. Dále jsou známy parametry vstupních tekutin a jejich pr&tok. 
Ov$%uje se, zdali v#m$ník splní p%edepsané v#stupní parametry (teplotu) tekutiny, 
a tak i p%ená(en# tepeln# v#kon, pop%. splní-li p%edepsanou tlakovou ztrátu. [26] 
 
Metodiky v!po"t# v!m$ník# 
Nejjednodu((í metodou v#po"tu v#m$níku je metoda st%edního logaritmického 
teplotního spádu (LMTD). LMTD se pou'ívá pro v#m$níky s "ist$ protiproud#m 
anebo souproud#m uspo%ádáním, a to za idealizovan#ch podmínek. Reálné 
v#m$níky nemají "ist$ souproudé anebo protiproudé uspo%ádání, proto vznikla 
metoda LMTD s korek"ním faktorem %, kter# zahrnuje vliv uspo%ádání, teploty 
proud& a teplotní ú"innost – korek"ní faktor % se ode"ítá z diagram& (vhodné pro 
návrhov# v#po"et), sestaven#ch pro dan# typ v#m$níku. [26] Nev#hodou metody je, 
'e p%i kontrolním v#po"tu je nutné odhadnout v#stupní teploty tekutiny a provést 
itera"ní v#po"et. Metoda je navíc pou'itelná na mén$ typ& v#m$ník&. Z t$chto 
d&vod& byla sestavena metoda & ' ()*, u které není nutné provád$t itera"ní v#po"et 
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– v#stupní teploty tekutiny se v rámci v#po"tu nepo'adují. [27] Dal(í metodiky 
v#po"tu v#m$ník& jsou + ' ()*, +1 ' +2 (Roetzel-Spangovy diagramy). [24] 
K náro"n$j(ím metodám lze za%adit vytvo%ení matematického modelu a jeho 
numerické %e(ení "i pou'ití CFD (zpravidla k %e(ení pouze "ásti v#m$níku). 
 

3.2. Metoda ! " #$%  
Bezrozm$rn# parametr ()* (Number of transfer unit) nemá v "e(tin$ ustálen# 
ekvivalent, lze ho p%elo'it jako po"et p%enosov#ch jednotek. U ()* metody na rozdíl 
od ,!)- není nutn# itera"ní v#po"et, metoda je jednoduchá a aplikovatelná na velké 
mno'ství v#m$ník& jak pro kontrolní, tak pro návrhov# v#po"et. [25] 
 ()* je definováno jako [25] 

 
()* = *./"'()   ['], (3.1) 

kde * sou"initel prostupu tepla na teplosm$nné plo(e A mezi 
proudem tepl#m a chladn#m [W. m!%. K!"], . velikost teplosm$nné plochy [m%], /"'() minimum z pr&to"né tepelné kapacity proudu teplého (/#" ) 
anebo chladného (/$" ) [W. K!"]. 

 ()* vyjad%uje pom$r m$rného tepelného toku *. [W. K!"] a pr&to"né tepelné 
kapacity proudu /"'(). /" je pr&to"ná tepelná kapacita proudu teplého /#" , anebo 
chladného /$"  ("emu' musí odpovídat i veli"iny v definici) se vypo"ítá jako 

 /" = !" 0*  [W. K!"], (3.2) 
kde !"  hmotnostní pr&tok tekutiny [kg. s!"], 0* m$rná tepelná kapacita tekutiny p%i kons. tlaku [J. kg!". K!"]. 
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Teplotní ú"innost v#m$níku je definována jako [25] 

 
& = 1"1"'+, = /#" (2#-( ' 2#-.)/"'()(2#-( ' 2$-() = /$" (2$-. ' 2$-()/"'()(2#-( ' 2$-()  ['], (3.3) 

kde 1" tepeln# tok reálného v#m$níku [W], 1"'+, maximáln$ mo'n# tepeln# tok v#m$níku [W]. 
 
Tepeln# tok v#m$níku 1" je tepeln# toku v reálném v#m$níku. Po zanedbání 
tepeln#ch ztrát z v#m$níku do okolí musí platit, 'e tepeln# tok teplého proudu je 
roven tepelnému toku chladného proudu, a proto nezále'í na tom, kter# z proud& se 
pro v#po"et pou'ije. Z rovnosti "itatel& ve v#(e uvedené rovnici vypl#vá, 'e proud 
s vy((í pr&to"nou kapacitou se ochladí mén$ ne' proud s ni'(í pr&to"nou 
kapacitou. [24] 
Maximální tepeln# tok 1"'+, p%edstavuje idealizovan# stav, kdy by byl v#m$ník 
protiproud# a nekone"n$ dlouh# (()* 3 4). V takovém p%ípad$ by teplota 
chladného proudu vzduchu na v#stupu byla rovna teplot$ teplého proudu na vstupu, 
a tedy i teplotní ú"innost & = 1. 
 
Pom$r minimální ku maximální pr&to"né tepelné kapacit$ proudu lze ozna"it jako 
pr&tokovou charakteristiku, která je definována jako [24] 

 
// = /"'()/"'+,   [']. (3.4) 
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Vzájemn# vztah mezi & a ()* pro protiproud# v#m$ník lze definovat jako [25] 

 
&01 = 1 ' exp['()*(1 ' //)]1 ' //exp ['()*(1 ' //)]  ['], (3.5) 

vztah je platn# pro 0 5 // < 1 a 0 5 ()* 5 4, pro // = 1 platí vztah 

 
&01 = ()*1 + ()*   [']. (3.6) 

V#m$níky souproudé, „shell-and-tube“ apod. mají obdobn$ definované závislosti, 
které lze najít v odborné literatu%e nap%. [25].  
 
V obecném p%ípad$ platí, 'e & je funk"ní závislost [24] 

 & = 6(()*,//, uspo7ádání), (3.7) 

která je znázorn$na na Obr. 3.1. P%i konst. // roste ú"innost s rostoucí hodnotou ()*, p%i konst. ()* roste ú"innost s klesající hodnotou //. Lze také vid$t, 'e p%i 
nízké ú"innosti je rozdíl mezi ú"innostmi pro r&zné hodnoty // minimální. Dal(ím 
d&le'it#m poznatkem je, 'e od ur"ité hodnoty je pro nepatrné zv#(ení ú"innosti 
nutn# vysok# r&st ()*, tj. teplosm$nné plochy anebo sou"initele p%estupu tepla (p%i 
turbulentním re'imu proud$ní zpravidla rychlosti proud$ní). [26] Se zv$t(ující se 
rychlostí proud$ní bude r&st tlaková ztráta v#m$níku – budou r&st provozní náklady, 
zv#(ením teplosm$nné plochy naopak náklady v#robní. 
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Obr. 3.1 Graf závislosti ! na "#$ pro hodnoty %! 0 a! 1 pro protiproudé uspo"ádání v#m$níku 

 

3.3. Teplotní, vlhkostní ú#innost a faktor 
Pojem ú"innost a teplotní faktor se "asto zam$)ují, nicmén$ je mezi nimi rozdíl. 
Ú"innost je definována jako pom$r p%ená(eného v#konu ku maximáln$ mo'nému 
p%ená(enému v#konu v#m$níkem. Ú"innost lze vypo"ítat z rovnice (3.3). [25] Pokud 
je rozdíl mezi m$rn#mi tepeln#mi kapacitami nízk#, lze hodnoty m$rn#ch tepeln#ch 
kapacit pova'ovat za toto'né, v rovnici (3.3) dojde k jejich vykrácení a hodnoty /" se nahradí hmotnostními pr&toky !" . 
V p%ípad$, 'e pr&to"né tepelné kapacity proud& jsou shodné /$" = /"# = /"'() = /"'+, je // = 1. Pr&to"né tepelné kapacity ve v#razu (3.3) se 
vykrátí a v#raz p%ejde do tvaru teplotního faktoru, kter#m se b$'n$ hodnotí 
vzduchotechnické v#m$níky. Ú"innost ji' závisí pouze na pom$ru rozdíl& teplot. 
 

Pro shodné pr&to"né tepelné kapacity proud& vzduchu tak platí 

 
& = 8 = 2$-. ' 2$-(2#-( ' 2$-( = 2#-( ' 2#-.2#-( ' 2$-(   ['], (3.8) 

kde 8 teplotní faktor [']. 
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Teplotní faktor lze vyjád%it pro proud chladného a teplého vzduchu zvlá(*. P%i 
toto'n#ch hmotnostních pr&tocích (resp. pr&to"n#ch tepeln#ch kapacitách proud& 
vzduchu), budou teplotní faktory toto'né, p%i rozdíln#ch hmotnostních pr&tocích 
bude hodnota teplotního faktoru jednoho z proud& vy((í a druhého ni'(í, "eho' 
mohou zneu'ít v#robci v#m$ník& a udávat tak vy((í teplotní faktor ne' p%i shodn#ch 
hmotnostních pr&tocích. [28] 
 
Obdobn$ jako teplotní faktor (3.8) lze definovat vlhkostní faktor [28] 

 

9 = :#-( ' :#-.:#-( ' :$-( = :$-. ' :$-(:#-( ' :$-(   ['], (3.9) 

kde 9  vlhkostní faktor [-], : m$rná vlhkost v míst$ odpovídající index&m [g. kg23!"]. 
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4. LITERÁRNÍ RE$ER$E 
4.1. Obecné p!edpoklady pro !e&ení model$ rota#ních v"m%ník$ 
Auto%i ve v$t(in$ p%ípad& p%edpokládají stejné okrajové podmínky, které vedou 
k „dobré“ %e(itelnosti model& rota"ních v#m$ník&. I p%es zjednodu(ené okrajové 
podmínky není mo'né analytické %e(ení matematického popisu v#m$níku, a proto je 
nutné pro %e(ení vyu'ít nástroje numerické matematiky. Obecné p%edpoklady pro 
%e(ení v#m$ník& shrnuje [24] a jsou uvedeny ní'e. Následující p%edpoklady jsou dále 
uva'ovány v této práci, není-li %e"eno jinak: 

1) v#m$ník pracuje v ustáleném stavu (konstantní /"#, /"$, ( apod.), 
2) tepelná ztráta v#m$níku je zanedbatelná (v#m$ník je dostate"n$ izolován), 
3) v#m$ník nemá 'ádné vnit%ní zdroje tepla, 
4) proces v#m$ny tepla probíhá bez zm$n skupenství (bez kondenzace), 
5) teploty a rychlosti proud& jsou na vstupu do v#m$níku konstantní v "ase 

a v rámci "elní plochy rotoru, 
6) termofyzikální vlastnosti proud& a rotoru se uva'ují konstantní (vychází se 

z pr&m$rn#ch hodnot) – nem$ní se s polohou ve v#m$níku, jsou nezávislé na 
"ase, 

7) sou"initele p%estupu tepla ;#, ;$ jsou konstantní v daném proudu – nezávisí 
na poloze, teplot$ anebo "ase, 

8) podélná (axiální) tepelná vodivost materiálu rotoru (ve sm$ru proud$ní) se 
zanedbává, 

9) tepelná vodivost materiálu po obvodu kanálku je nekone"ná (zanedbává se 
radiální tepeln# odpor st$ny) – teplota st$ny kanálku se tak nem$ní 
s tlou(*kou st$ny, 

10) nedochází k promíchávání proud& vlivem net$sností a carryover efektu, 
11) teplosm$nná plocha a hmota je v rámci rotoru rovnom$rn$ rozd$lena, 
12) "as p%echodu z teplého do chladného proudu je velmi krátk#, 
13) p%enos tepla radiací je zanedbateln# oproti p%enosu tepla konvekcí. 
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4.2. Modifikovaná metoda ! " #$%! 
4.2.1. Model Kays a London 
Prvním modelem & ' ()*4 je model autor& Coppage a London, publikovan# jako 
samostatn# "lánek v roce 1953. [24] Kni'n$ je model publikovan# v [25] (jedná se 
o dotisk p&vodního vydání z roku 1984), z kterého bylo "erpáno v dal(ím textu. 
Model je velmi "asto citovan#, zpravidla slou'í jako v#chozí zdroj dat k porovnání 
nov$ vznikl#ch model&. Princip metody je popsán v dal(ím textu, p%i"em' u autor& 
dal(ích model& se uva'ují stejné základní vztahy uvedené ní'e, m$ní se jen podoba 
vztahu pro ú"innost a zp&sob jeho vzniku. 
Model je aplikovateln# na v#m$níky s periodick#m chováním: rota"ní v#m$níky 
a p%epínací v#m$níky, kde v obou p%ípadech dochází k periodickému oh%ívání 
a ochlazování rotoru v proudu teplé a studené tekutiny. P%i v#po"tu p%epínacích 
v#m$ník& se vyskytují drobné odli(nosti, v dal(ím textu jsou zmín$ny vztahy pouze 
pro rota"ní v#m$níky. 
Modifikovaná hodnota ()*4 se pou'ívá namísto hodnoty ()* (3.1) – jedná se 
o obdobn# vztah, u které se na rozdíl od nemodifikované hodnoty ()* zanedbává 
tepeln# odpor st$ny (p%edpoklad ". 9).  
 
Po vyjád%ení m$rného tepelného toku *. bez tepelného odporu st$ny, p%ejde rovnice 
(3.1) do tvaru 

 

()*4 = 1/"'() < 1= 1;.>$ + = 1;.>#   ['], (4.1) 

kde ;#,;$ sou"initel p%estupu tepla na stran$ proudu teplého (;#) a 
chladného (;$) [W. m!%. K!"], .#,.$ velikost teplosm$nné plochy na stran$ proudu teplého 
(.#) a chladného (.$) [m%], 

respektive sou"in ;. lze chápat jako m$rn# tepeln# tok [W. K!"] mezi rotorem 
a tekutinou na odpovídající teplosm$nné plo(e. 
 
U rota"ních vzduchotechnick#ch v#m$ník&, lze v$t(inou p%edpokládat, 'e st%edová 
p%í"ka d$lí rotor v jedné polovin$. +ásti rotoru nacházející se v proudu teplém 
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a chladném jsou stejn$ velké, proto se celková teplosm$nná plocha rotoru A rozd$lí 
na poloviny a platí  .$ = .# = 1/2..  
 
Alternativn$ lze vztah (4.1) zapsat jako [29] 

 
()*4 = (;.)'()/"'()

11 + (;.)/   ['], (4.2) 

kde bezrozm$rné "íslo (;.)/ je definováno jako 

 
(;.)/ = (;.)05!"# (;.)05!$%   ['], (4.3) 

kde ;,. je sou"initel p%estupu tepla a teplosm$nná plocha na stran$ proudu s 
minimální a maximální pr&to"nou tepelnou kapacitou.  
 
V obecném p%ípad$ je parametr (;.)/ r&zn# od jedné. Teplosm$nné plochy na stran$ 
teplého a chladného proudu vzduchu nemají stejnou velikost, anebo hodnoty 
sou"initel& p%estupu tepla jsou rozdílné v teplém a chladném proudu vzduchu. 
U energetick#ch rota"ních v#m$ník& (tepelné elektrárny, plynové turbíny) jsou 
teploty proud& vzduchu a rotoru vysoké, proto je nutné uva'ovat krom$ p%enosu 
tepla konvekcí i p%enos tepla radiací [24], tudí' (;.)/ ? 1. 
 
Shah a Sekuli, [24] dále uvádí, 'e pro interval hodnot 0,25 5 (;.)/ < 4 je vliv tohoto 
pom$ru na ú"innost & velmi mal#, a tudí' zanedbateln#. S p%edpoklady uveden#mi 
v kapitole 4.1 je (;.)/ = 1 a rovnice (4.2) pak p%ejde do tvaru rovnice (4.1). 
Tepelná kapacita rotoru, která vyjad%uje m$rn# tepeln# tok p%ená(en# rotorem mezi 
"ástmi rotoru v proudu teplém a chladném, je definována jako [25] 

 /"6 = @!0*A6 < (60  [W. K!"], (4.4) 

kde !6 celková hmotnost rotoru  [kg], 0*-6 m$rná tepelná kapacita materiálu rotoru [J. kg!". K!"], ( po"et otá"ek rotoru [ot. min!" ], 
resp. sou"in @!0*A6 ozna"uje tepelnou kapacitu rotoru [J. kg!"].  
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Pom$r tepelné kapacity rotoru ku minimální pr&to"né kapacit$ proudu vzduchu lze 
nazvat pr&tokovou charakteristikou rotoru 

 
/6/ = /"6/"'()   [']. (4.5) 

 
S pomocí pr&tokové charakteristiky rotoru lze definovat empirick# vztah pro 
ú"innost rota"ního v#m$níku dle Kays a London [25]2 

 
& = &4 B1 ' 19/6/"-7&C   ['], (4.6) 

kde &4 = &01  je ú"innost protiproudého v#m$níku z rovnice (3.5) pro 0 5 // < 1 
a z rovnice (3.6) pro // = 1. V obou p%ípadech je do rovnice protiproudého v#m$níku 
dosazeno ()* = ()*4 z rovnice (4.1). Platnost rovnice (4.6) je 0 5 // 5 1 a & 5 0,9. 
Hranatá závorka v rovnici (4.6) upravuje hodnotu protiproudého v#m$níku dle 
parametr& rotoru.  
 
P&vodní funk"ní závislost & vychází z metody & ' ()*, rovnice (3.7). Ve v#po"tu 
ú"innosti rota"ního v#m$níku p%ib#vá oproti protiproudému v#m$níku vliv nov$ 
definovan#ch parametr& /6/ a (;.)/. Obecn$ pro rota"ní v#m$níky proto platí, 'e & je 
funk"ní závislost bezrozm$rn#ch parametr& 
 & = 6(()*4,//,/6/, (;.)/) . (4.7) 

Pro b$'né aplikace vzduchotechnick#ch v#m$ník&, jak bylo uvedeno v#(e, platí (;.)/ = 1, a tak & je funk"ní závislost & = 6(()*4,//,/6/). 
  

 
2 Kays a London [25] neuvádí, na jak!ch datech je empirick! vztah (4.6) zalo"en. Auto#i Büyükalaca 
a Yilmaz [30] nazna$ují, "e se jedná o vztah zalo"en! na numerick!ch v!sledcích autor% Lambertson, 
Bahnke a Howard, které jsou mj. graficky a tabulkov& uvedeny v publikaci [25]. Vzhledem k tomu, "e 
p%vodní práce autor% Kays a London z roku 1953 není dostupná digitáln& ani v papírové podob& v 'R, 
nelze toto tvrzení ov&#it. 
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4.2.2. Model Worsøe-Schmidt 
Tento model vznikl v roce 1988 v rámci "lánku, kter# se zab#val vlivem vyplachovací 
komory na ú"innost regenera"ních v#m$ník&. Worsøe-Schmidt [31] provedl 
numerick# v#po"et (metoda kone"n#ch diferencí), na základ$ kterého upravil  
Kays a London&v vztah (4.6) do podoby 

 
& = &4 B1 ' 0,114@1 ' D!89:A//4-;;/6/"-7& C   [']. (4.8) 

Platnost v#(e uvedeného vztahu lze o"ekávat v rozmezí parametr&: 0,2 5 ()*4 5 10, 1 5 // 5 0,5, 1 5 /E/ 5 5. 
 

4.2.3. Model Büyükalaca a Yilmaz 
Práce [30] %e(í soustavu parciálních diferenciálních rovnic (PDR), které jsou 
sestaveny pro tekutinu a materiál rotoru, numericky metodou kone"n#ch diferencí. 
Nejmarkantn$j(ím p%ínosem práce je zahrnutí vlivu rotace p%i nízk#ch otá"kách, kdy  ( 3 0 (resp. /6/ 3 0). Dále auto%i ukazují, 'e p%i ( 3 0 platí & = /6/, co' respektují 
v modelu. 
Na základ$ experimentálních a numerick#ch dat (které jsou v dobré shod$ 
s experimentálními daty), auto%i vytvo%ili korelaci ve tvaru 

 

& = /6/F1 + 3G/6/&4 H% + G/6/&4 H; I"/;   [']. 
(4.9) 

Numerická data byla ov$%ena experimentem v rozmezí: 1,26 5 ()*4 5 2,32, // = 1, 0,06 5 /E/ 5 17. 
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4.2.4. Model Seo et al.  
Model autor& Seo at al. [32] vychází ze soustavy PDR rotor-tekutina, které ne%e(í 
numericky. K %e(ení PDR p%istupují aproxima"n$, kdy hlavním p%edpokladem 
(mimo obvykl#ch) jsou lineární teplotní profily matrice a proud& vzduchu, které 
odpovídají provozu p%i ustáleném stavu (periodické otá"ení) a shodn#ch pr&to"n#ch 
tepeln#ch kapacitách // = 1. Rotaci rotoru zavád$jí Fourierovou %adou, která 
reprezentuje periodické otá"ení – periodickou zm$nu okrajov#ch podmínek (teplot). 
V#sledkem aproximace je vztah pro ú"innost 

 

& = &4 J
FG2&4/6/ H% + J%I"/% < 6$  ['], 

(4.10) 

kde 6$ je korekce pro zv#(ení p%esnosti (kterou není nutné pou'ít, poté 6$ = 1). Vztah 
bez korekce byl ov$%en na datech ú"innosti Kays a London v rozmezí 0,5 5 ()*4 5 10, 0,5 5 // 5 1, /6/ $ 1 s chybou do 5 %. 
 
Korekce pro zv#(ení p%esnosti má tvar 

 

6$ = 1 ' 9,6/6 exp@'2,63/6 ' 3/6/4-<A ' '2,95/6 exp('2,58/6 ' 0,8/6/) < tanh('0,07()*4)  [']. (4.11) 

Platnost vztahu (4.10) s pou'itím korekce je 1 5 ()*4 5 20, 0,5 5 // 5 1, /6/ $ 1. 
Podobn$ jako v p%edchozím p%ípad$ byla data ov$%ena na datech ú"innosti  
Kays a London s chybou do 2,3 %. Auto%i ani v jednom z p%ípad& (vztah bez/s 
korekcí) neuvád$jí, zdali mají vztahy platnost v (ir(ím rozmezí parametr&. 
 

4.2.5. Model Shah (s podélnou vodivostí) 
Model & ' ()*4 od autora Shah [33] je zde uveden v upravené form$ dle 
Shah a Sekuli, [24]. Na rozdíl od v#(e zmín$n#ch model& zahrnuje model Shah vliv 
podélné tepelné vodivosti na ú"innost v#m$níku, která je záporná – sni'uje ú"innost 
v#m$níku. Shah [33] zkoreloval data numericky vypo"ítaná a publikovaná autory 
Bahnke a Howard v roce 1964, kte%í se jako jedni z prvních autor& detailn$ v$novali 
vlivu podélné vodivosti na ú"innost v#m$níku. 
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Korelace principiáln$ vychází z korelace Kays a London – rovnice (4.6), která je 
násobena korek"ním "lenem, zahrnují vliv podélné tepelné vodivosti: 

 
& = &4 B1 ' 19/6/"-7&C G1 ' /="2 ' //H  ['], (4.12) 

kde korek"ní koeficienty 

 
/=" = 11 + ()*4(1 ' /=&/=%)/(1 + /=&()*4) ' 11 + ()*4   ['], (4.13) 

 
/=% = G /=&()*41 + /=&()*4H"/% tanh K ()*4[/=&()*4/(1 + /=&()*4)]"/%L   ['], (4.14) 

 
/=& = M6.'+>N/"'()   ['], (4.15) 

kde M6 tepelná vodivost rotoru  [W. m!". K], .'+> celková pr&%ezová plocha materiálu rotoru 
(.'+> = .?6 ' ..) [m%]. 

 
Platnost vztahu (4.12) je: 1 5 ()*4 5 20, 0,9 5 // 5 1, 2 5 /6/ 5 4, 0 5 /=& 5 0,08. 
 
Modely pro v!po"et vlhkostního faktoru 
V#(e zmín$né modely lze pou'ít pro kondenza"ní rotory za p%edpokladu, 'e 
nedochází ke kondenzaci vodní páry na povrchu rotoru. Pro v#po"et teplotního 
a vlhkostního faktoru pro rotory sorp"ní je mo'né vyu'ít upravené modely & ' ()*4 
nap%. Simonson a Besant [15, 34] a Zhang [14]. V#po"tu bez modelu & ' ()*4 se této 
problematice dále v$noval Ruan et al. [35]. Pro v#po"et teplotního faktoru p%i 
kondenzaci zatím neexistuje jednoduch# model na principu & ' ()*4. Je proto 
nutné vyu'ít v#po"et s vyu'itím numerické matematiky – tomu se v$novali 
nap%. Holmberg [6, 11], Nizovtsev et al. [36] "i Kana- et al. [37]. 
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4.2.6. Princip modelu O ' PQR@ 
Ideální protiproud# v#m$ník je takov# v#m$ník, kter# má teplosm$nnou plochu 
("asto se ozna"uje jako „nekone"n$ dlouh#“) . 3 4, nebo sou"in ;. 3 4 co' vede 
k ()*4 34 a ú"innosti protiproudého v#m$níku &4 = 1. Tato podmínka by sta"ila 
u klasického rekupera"ního v#m$níku. Rota"ní v#m$níky jsou v#m$níky 
regenera"ní, p%enos tepla mezi proudy vzduchu zaji(*uje otá"ející se akumula"ní 
hmota rotoru. A proto v rámci metodiky & ' ()*4 rozhoduje o p%enosu tepla mezi 
proudy vzduchu nejenom hodnota ú"innosti protiproudého v#m$níku &4, ale 
i hodnota tepelné kapacity rotoru /6, která vystupuje p%ímo v bezrozm$rné veli"in$ /6/. Jeli tepelná kapacita rotoru dostate"n$ vysoká @!0*A6 34 nebo rychlost otá"ení 

rotoru ( 3 4, je rotor schopn# p%enést mezi proudy vzduchu nekone"n$ vysok# 
m$rn# tepeln# tok /6 34, odkud vypl#vá /6/ 34. U metodiky & ' ()*4 tak 
v podstat$ parametr /6 nahrazuje vedení tepla st$nou mezi proudy tekutiny, které je 
u rekupera"ního v#m$níku zahrnuto v ()*, konkrétn$ 
v sou"initeli prostupu tepla *.  U regenera"ních v#m$ník& se v ()*4 nalézají pouze 
sou"initelé p%estupu tepla, a vedení tepla mezi proudy metodicky „nahrazuje“ 
parametr /6. Nejedná se o fyzikáln$ stejn# d$j, vedení tepla v materiálu rotoru 
v kolmém sm$ru na sm$r toku tekutiny je pova'ováno M 3 4. Jedná se tak spí(e 
o p%edstavu „virtuálního vedení tepla“ mezi proudy tekutiny popsané parametrem /6. Zavedením této veli"iny se transformuje regenera"ní princip v#m$níku 
(nep%ímou v#m$nu tepla) na rekupera"ní princip v#m$níku (p%ímou v#m$nu tepla). 
Za ideální rota"ní v#m$ník tak lze pova'ovat v#m$ník, u kterého &4 = 1 a /6/ 34 
a odtud, nap%. z definice dle Kays a London (4.6) se ú"innost rota"ního v#m$níku 
rovná jedné & = 1. Reáln#m omezením se tak stává samotn# v#m$ník.  
Pro reáln# v#m$ník ani jedna z v#(e zmín$n#ch situací nenastává /6 S4 
a ()*4 S4. Zv#(ení objemového pr&toku vede ke zv#(ení pr&to"né tepelné 
kapacity /", co' vede k vy((í hodnot$ /"'() (p%i // = 1), co' zp&sobí: 
a) sní'ení hodnoty ()*4 a tedy sní'ení ú"innosti protiproudého v#m$níku &4,  
b) sní'ení hodnoty /6/.  
Spole"n$ a) a b) vede ke sní'ení ú"innosti regenera"ního v#m$níku &. V#sledná 
ú"innost regenera"ního v#m$níku není pouze funkcí /6/, ale také ()*4.  
P%i /6/'> 4 se v#m$ník chová jako "ist$ protiproud# rekupera"ní, tj. parametr /6/ 
„zmizí“ a v#sledná ú"innost je ji' funkcí pouze ()*4. [25] 
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Z grafu Obr. 4.1 je vid$t, 'e s rostoucí hodnotou ()*4 (vy((í teplosm$nná plocha 
v#m$níku a konst. objem pr&tok anebo konst. teplosm$nná plocha a ni'(í objemov# 
pr&tok) hodnota teplotního faktoru roste – v oblasti nízk#ch hodnot ()*4 roste 
teplotní faktor strm$, naopak pro vy((í hodnoty ()*4 roste teplotní faktor velmi 
pozvoln$. Pro konst. hodnotu ()*4 (konst. geometrie a objem pr&tok) roste teplotní 
faktor s rostoucí /6/ – rostoucí otá"ky rotoru. Ji' zde je patrné, 'e pro nízké hodnoty /6/ se vztah Kays a London nechová správn$, pod hodnotu /6/ 5 0,32 vycházejí 
záporné hodnoty teplotních faktor& a v grafu se tak hodnoty nezobrazí. 
 

 
Obr. 4.1 Graf závislosti & na "#$" a %#! '( 0,35 (' ). Dle vztahu (4.6) p"i %! = 1 
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Tab. 4.1 Shrnutí vztah! pro v"po#et metodou ! " #$%! 

Autor Rovnice Platnost vztahu 
Kays a London [25] ! = !! "1 # 19$"#$%&'%   [#] 0 & $# & 1 a ! & 0,9 

Worsøe-Schmidt [31] ! = !! "1 # 0,114'1 # (()*+)$#!%,,$"#$%&' %   [#] 0,2 & *+,! & 10, 1 & $# & 0,5, 1 & $-# & 5 
 

Büyükalaca a Yilmaz 
[30] ! = $"#.1 + 3/$"#!! 0- + /$"#!! 0, 1$/,   [#] 1,26 & *+,! & 2,32, $# = 1, 0,06 & $-# & 17 

Seo et al. [32] ! = !! 2
./2!!$"# 0- + 21$/-   [#] 0,5 & *+,! & 10, 0,5 & $# & 1, $"# 3 1 

! = !! 2
./2!!$"# 0- + 21$/- 4 5.  [#] 

5. = 1 # 9,6$" exp'#2,63$" # 3$"#!%/) # 2,95$" exp(#2,58$" # 0,8$"#) 4 tanh(#0,07*+,!)  [#] 

1 & *+,! & 20, 0,5 & $# & 1, $"# 3 1 

Shah [33] ! = !! "1 # 19$"#$%&'% /1 # $0$2 # $#0  [#] 1 & *+,! & 20, 0,9 & $# & 1, 2 & $"# & 6, 0 & 7 & 0,08 
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4.3. Nusseltovo !íslo 
K v"po#tu sou#initele p$estupu tepla uvnit$ kanálku libovolného profilu se pou%ije 
Nusseltovo #íslo !". Vztahy – kriteriální rovnice pro v"po#et !" vycházející 
z experimentálních m&$ení, dle kter"ch jsou stanoveny korelace, anebo se jedná 
o teoreticky (analyticky, numericky) odvozené vztahy. Bude-li uva%ována nucená 
konvekce, je obecná závislost !" =  #($%,&',(), kde ( je geometrické kritérium 
zahrnující vliv geometrie. Kriteriální rovnice jsou platné pouze za ur#it"ch 
okrajov"ch podmínek (G, rozsah $% a &'), tyto podmínky je nutné p$i pou%ití dané 
kriteriální rovnice dodr%et.  
Vztahy mohou b"t pro lokální a celkovou hodnotu Nusseltova #ísla. Lokální hodnota !"! vyjad$uje hodnotu !" v dané vzdálenosti x od vstupu tekutiny do kanálku. 
Lokální hodnota se pou%ije, pokud je %ádoucí znát !" v daném míst& ) (vypo#ítat 
nap$. teplotu v daném míst&). Pr'm&rná hodnota !"" vyjád$ená jako pr'm&r lokální 
hodnoty !"! po celé délce kanálku * se vyu%ije, pokud je %ádoucí znát „celkov"“ stav 
p$estupu tepla. Pr'm&rnou hodnotu !"" na úseku kanálku ) od 0 do * lze vypo#ítat 
z lokální hodnoty jako [38] 

 
!"" = 1*+!"! ,)  [-].#

$
 (4.16) 

 

4.3.1. Vyvinuté a nevyvinuté laminární proud!ní 
V laminárním re%imu proud&ní, po vstupu tekutiny do kanálku () = 0), dochází 
k postupnému vyvíjení proud&ní. P$i vstupu tekutiny do kanálku je tlou()ka 
hydrodynamické mezní vrstvy nulová, rychlostní profil je vyrovnan" (p$ímkov") – 
p$i uva%ování hladkého nátoku tekutiny do kanálku. S rostoucí vzdáleností od 
vstupu se vlivem vazkosti tekutiny za#íná tlou()ka mezní vrstvy zv&t(ovat, rychlostní 
profil formovat do vyvinutého tvaru (nap$. pro kruhov" kanálek do paraboly), dokud 
mezní vrstva nevyplní cel" pr'$ez kanálku. V tomto okam%iku je proud&ní pln& 
vyvinuté a délku, na které se proud&ní vyvíjí, lze ozna#it jako hydrodynamickou 
vstupní délku *%&. Jedná se o délku, na které je dosa%eno 99% rychlosti pln& 

vyvinutého proud&ní. Od tohoto okam%iku () > *%&) je ji% profil vyvinut" (tzv. 

dlouhé trubky), v opa#ném p$ípad& nevyvinut" (tzv. krátké trubky). Ve vyvinutém 
proud&ní je ji% tlou()ka mezní vrstvy a rychlostní profil konstantní. [39] 
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Délku, na které se proud&ní vyvíjí hydrodynamicky, lze definovat pomocí 
bezrozm&rné hydrodynamické vstupní délky *%&'  jako [39] 

 *%&' = *%&$%.%   [-]. (4.17) 

Nucené konvekci v nevyvinuté #ásti kruhového kanálku se v&noval Lévêque, kter" 
v roce 1928 odvodil rovnici (4.27) – v rámci této práce ozna#enou jako !""()(*. [40] 
*e(ení !" pro nevyvinutou #ást proud&ní se podle autora #asto naz"vá „Lévêquovo 
$e(ení“. Platnost tohoto $e(ení je pouze pro nevyvinuté proud&ní, tj. p$i nízk"ch 
hodnotách Graetzova #ísla (/. [39] Greatzovo #íslo je definována jako [27] 

 (/ = $%&'.%/*  [-]. (4.18) 

Ve vyvinuté #ásti kanálku se $e(ením nucené konvekce nezávisle na sob& zab"vali 
Graetz (1885) a Nusselt (1910), odkud pochází konstantní hodnota !" dána rovnicí 
(4.21). [40] Toto $e(ení se také naz"vá „Graetz-Nusseltovo $e(ení“. 
 
Podobn" princip lze aplikovat i na teplotní mezní vrstvu. Zde je teplotní vstupní délka 
ozna#ena *+%. Jedná se o délku, na které se teplotní mezní vrstva vyvíjí, dokud 
nevyplní cel" pr'$ez kanálku. [27] Délka, na které se vyvíjí teplotní mezní vrstva, lze 
definovat pomocí bezrozm&rné teplotní vstupní délky *+%'  jako [39] 

 *+%' = *+%$%&'   [-]. (4.19) 

Pokud není *+%'  známá, lze jí ur#it p$ibli%n& jako *+%' 0 &'*%&' . [41] Hodnota *+%'  je mj. 

závislá i na typu okrajové podmínky na st&n& (konst. teplota, hustota tepelného toku 
apod.). [39, 42] 
V p$edchozím p$ípad& bylo popsáno vyvíjení proud&ní v p$ípad&, %e se typy proud&ní 
vyvíjí nezávisle na sob& – po vstupu do kanálku se vyvine nejprve hydrodynamická 
mezní vrstva a a% poté se st&na kanálku za#ne oh$ívat, tj. za#ne se vyvíjet teplotní 
mezní vrstva. V p$ípad&, %e se tyto jevy vyskytnou spole#n& ji% od za#átku vstupu do 
kanálku, se sou#asn& vyvíjí hydrodynamická a teplotní mezní vrstva (kombinované 
vyvíjení). Pokud je &' < 1, vyvíjí se rychleji teplotní mezní vrstva, v opa#ném p$ípad& 
hydrodynamická mezní vrstva a p$i &' = 1 se vyvíjejí ob& vrstvy p$ibli%n& stejn&. P$i 
sou#asném vyvíjení obou mezních vrstev se zárove+ ob& vrstvy ovliv+ují, co% 
zachycuje Obr. 4.2. Na obrázku je vid&t, %e v p$ípad& kombinované vstupní délky je 
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lokální hodnota !"! vy((í, ne% v p$ípad& kdy se vyvíjí teplotní mezní vrstva 
samostatn&.  

 
Obr. 4.2 Lokální hodnota !"! v závislosti na #$"# a okrajové podmínce – konstantní hustot! 

tepelného toku a konstantní teplot! st!ny kanálku [27] 

 
P$i kombinovaném vyvíjení mezních vrstev p$i &' < 1 je *%& > *+%, a proto lze 

uva%ovat, %e kombinovaná vstupní délka je *,-" 0 *%&, v opa#ném p$ípad& &' > 1 je *,-" 0 *+%, tzn. uva%uje se v%dy v&t(í ze vstupních délek. [43] 
Hydrodynamická vstupní délka v kruhovém potrubí je dle Kays [39] *%&' = 0,050 

(hodnota se m'%e nepatrn& li(it dle autora). U nekruhov"ch kanálk' se tyto hodnoty 
odli(ují dle dané geometrie, p$i#em% *%&'  je závislé na pom&ru stran kanálku 1 – viz 

Tab. 4.2 (zde je zvoleno 1 = 0,41 odpovídající zkouman"m rotor'm). Pom&r stran 
kanálku je 1 = 2/&, kde 2 je v"(ka kanálku a & (í$ka kanálku.  
 

Tab. 4.2 Hydrodynamická vstupní délka %$%& , v"e dle [39] 

Geometrie ! ["] #!"#  ["] Autor 
sinusoida 0,41 0,049 Shah 
rovnoramenn! trojúhelník 0,41 0,043 Shah 
obdélník 0,41 0,057  Han 
"tverec 1,00 0,075 Han 
kruh 1,00 0,050 Kays 
paralelní desky 0,00 0,011 Bodoia, Liu 
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Geometrie kanálku v RRV je zpravidla sinusová – sinusov" kanálek má libovoln" 
pom&r stran 1, kterému odpovídá konkrétní hodnota *%&' . S rostoucí velikostí 1 klesá *%&'  – tuto závislost zachycuje Obr. 4.3. V grafu vynesené body z dat  publikovan"ch 

Shah a London [39] byly prolo%eny polynomem t$etího stupn& (metodou nejmen(ích 
#tverc') do tvaru 

 *%&' = -0,00641. + 0,03261* - 0,05231/ + 0,0659  [-]. (4.20) 
 

 
Obr. 4.3 Graf závislosti %$%&  na &, zkorelováno dle dat [39] 

 

4.3.2. Okrajové podmínky 
Na p$estup tepla v laminárním re%imu proud&ní má velk" vliv typ okrajové 
podmínky. Oproti tomu p$estup tepla v turbulentním re%imu není na typu okrajové 
podmínky závisl" pro tekutiny p$i &' 3 0,7. [24] To má za následek, %e auto$i jsou 
zvyklí na kriteriální rovnice z turbulentního proud&ní a #asto o existenci okrajov"ch 
podmínek neví anebo jim nev&nují pozornost.  
V laminárním re%imu proud&ní se rozli(ují dv& základní okrajové podmínky st&ny 
kanálku: konstantní teplota a konstantní hustota tepelného toku na st&n&. 
Konstantní teplota na st&n& se zna#í indexem T a je definována konstantní teplotou 
v celém kanálku (axiáln&, radiáln&), konstantní hustota tepelného toku, ozna#ovaná 
indexem H1 (dále bude pro jednoduchost uvád&n pouze index H), je definována 
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konstantní obvodovou teplotou v daném axiálním míst& ) od za#átku kanálku 
 a konstantní hustotou tepelného toku po celé délce kanálku. [39] Reáln& je 
okrajov"ch více, Shah a London [39] jich uvádí dev&t: #ty$i pro konst. teplotu st&ny 
a p&t pro konst. hustotu tepelného toku na st&n&. 
P$i volb& kriteriální rovnice se nask"tá otázka, kterou z okrajov"ch podmínek pou%ít. 
Auto$i zab"vající se rota#ními regenera#ními v"m&níky p$istupují k této otázce 
nejednotn&: Alhusseny [44] pou%ívá 4, Antonellis [45] pou%ívá 4, Stiesch et al. [46] 
pou%ívá H podmínku, p$i#em% uvádí, %e okrajová podmínka v RRV je spí(e blí%e 
k H ne% k T, Wu et al. [47] pou%ívají T podmínku, Yilmaz a  Büyükalaca [48]  
pou%ívají T, Kana, [37] et al. pou%ívají H, Ruan et al. [35] pou%ívají H, Niu a Zhang 
[49] uvád&jí, %e okrajová podmínka v RRV není ani T ani H, ale vzhledem k nízkému 
rozdílu teplot v kanálku je mo%né pou%ít T podmínku, dále uvád&jí, %e je mo%né 
pou%ít i H podmínku, která je ale u nekruhov"ch kanálk' (patn& dosa%itelná. 
 

4.3.3. P"ehled vztah# Nusseltov$ch %ísel v laminárním re&imu proud!ní 
Tab. 4.3 shrnuje dostupné vztahy pro pr'm&rnou hodnotu !"" s okrajovou 
podmínkou konstantní teploty na st&n& pro kanálky tvaru: kruhu, rovnoramenného 
trojúhelníku a sinusoidy. Jsou zde zastoupeny vztahy s platností pouze v oblasti 
vyvíjejícího se proud&ní, tj. pro Lévêquovo $e(ení (vztahy (4.23), (4.28), (4.29), (4.30)), 
pro pln& vyvinuté laminární proud&ní Graetz-Nusseltovo (vztahy (4.21), (4.33), 
(4.34), (4.35), (4.36), (4.37)) a vztahy „univerzální“, které zahrnují jak #ást kanálku 
v kterém se proud&ní vyvíjí (Lévêquovo $e(ení), tak i #ást kanálku kde je proud&ní 
pln& vyvinuté (Graetz-Nusseltovo $e(ení). Obecn& lze $íci, %e tyto vztahy ((4.22), 
(4.24), (4.25), (4.26), (4.27), (4.31), (4.38)) jsou sestaveny tak, %e zohled+ují vstupní 
oblast i pln& vyvinutou oblast vzhledem k parametru kanálku (/. Pro (/ 5 0 pak 
platí Graetz-Nusseltovo $e(ení, pro (/ 5 6 Lévêquovo $e(ení a pro 0 7 (/ 7 6 se 
zohlední ob& #ásti $e(ení úm&rn& (/.  
Vztah Yilmaz a Cihan (4.38) je pom&rn& specifick", a je proto nutné ho objasnit. Jde 
o vztah, kter" je geometricky univerzální, lze ho pou%ít prakticky pro libovolnou 
geometrii kanálku – od kruhu, p$es trojúhelník (rovnoramenn", rovnostrann") po 
sinusoidu. Parametr ,0 se vypo#ítá jako pom&r .% (klasick" hydraulick" pr'm&r 
kanálku) a ."1! (je maximální pr'm&r kruhu vepsaného do kanálku), 8 se vypo#ítá 
jako pom&r & (obvod skute#ného kanálku) a &"1! (obvod kruhového kanálku 
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vypo#ten" z ."1!), 9+% je faktor p$enosu tepla, kter" zahrnuje tvar kanálku, !"2 je 
hodnota Nusseltova #ísla pro pln& vyvinuté proud&ní v kanálku a : je faktor tvaru. 
Nev"hoda vztahu je, %e auto$i neuvádí rozsah platnosti $%, &' a typ vyvíjení proud&ní: 
teplotní, kombinované. 
Pro úplnost je zde uveden i vztah (4.32) platn" pouze v turbulentním proud&ní. Tento 
vztah pou%il Sanaye et al. [50] ve své práci v&nující se RRV. Vzhledem k tomu, %e 
v kanálcích RRV je proud&ní laminární, je pou%ití tohoto vztahu naprosto nevhodné. 
 
V Tab. 4.4 jsou uvedeny dostupné vztahy pro pr'm&rnou hodnotu !"" s okrajovou 
podmínkou konstantní hustoty tepelného toku na st&n& pro kanálky tvaru: kruhu, 
rovnoramenného trojúhelníku a sinusoidy. 
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Tab. 4.3 Pr!m"rné hodnoty Nusseltova #ísla p$i konstantní teplot" st"ny (!"!"#) v laminárním proud"ní 

Autor Rov. !"!"#  [-] G. Platnost Typ Zdroj 
Graetz a Nusselt (4.21) 3,66 K - FD [39] 
ASHRAE (4.22) 3,66 + 0,065#$%&'$/( 1 + 0,04(#$%&'$/()%/& K 0 ) #$%&'$/( ) * TD [51] 

Sieder a Tate (4.23) 1,86(#$%&'$/()' &⁄ + ,,()**-+"', K (/'$ < #$%&/8 + ,,()**-+",% NaN [51] 

0,48 < %& < 16700, 4,4 . 10-& < ,,()** < 9,75, 
(#$%&'$/()'/&/ ..!"##0+"', > 2  

TD [26] 

Hausen (4.24) 3,66 + 0,0668#$%&'$/( 1 + 0,045(#$%&'$/()%/& + ,,()**-+"', K 0 ) #$%&'$/( ) * TD [52] 

Gnielinski  (4.25) [3,66& + 1,61&#$%&'$ (⁄ ]'/&  K 0,1 ) #$%&'$/( ) 10, TD [26] 
Baehr a Stephan (4.26) 3,661234(2,26456-'/& + 1,756-%/&) + 0,049956 . 1234(56-')1234 (2,432%&'//56-'//)  

K %& 7 0,71 THD [27] 

Martin (4.27) 89:0"1"'& + 0,7& + ;9:0"1"% < 0,7=& +9:0"1"&& >' &⁄   
kde 9:0"1"' = 3,66  9:0"1"% = 1,615(#$%&'$/()'/& 9:0"1"& = + 21 + 22%&-'//(#$%&'$/()'/%  

K 0 ) #$%&'$/( ) * THD [38] 

Sazima (4.28) 1,4(#$'$/()+",%&+"&& + %&%&()**- +"%2 K (/' > 10,#$ > 10, #$!"2//'$/( > 15, (/'$ > 0,067#$%&2 /⁄ , 0,06 < %&/%&()** < 10 

NaN [53] 

Shah (4.29) 1,615(#$%&'$/()'/&  < 0,7 K #$%&'$/( 7 200 TD [39] 
(4.30) 1,615(#$%&'$/()'/&  < 0,2 200 > #$%&'$/( > 33,3 
(4.31) 3,657 + 0,0499#$%&'$/( #$%&'$/( ) 33,3 
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Tab. 4.3 Pr!m"rné hodnoty Nusseltova #ísla p$i konstantní teplot" st"ny (!"!"#) v laminárním proud"ní (pokra#ování) 
Autor Rov. !"!"#  G. Platnost Typ Zdroj 
Dittus–Boelter (4.32) 0,023#$+"3%&+"&& K 0,6 ) %& ) 160, #$ 7 10000, (/' 7 10 

FD [27, 50] 

Shah a Bhatti  (4.33) 1,1791(1 + 2,7701?' <  3,1901?% + 1,9975?& < 0,4966?,) S 0 ) ? ) 2 FD [43] 
Karabulut et al. †  (4.34) <0,0255?2 + 0,1093?, + 0,1256?& < 1,3608?% + 2,3893?' + 1,3859 S 0,25 ) ? ) 2,5 FD [54] 
Shah a Bhatti (4.35) 0,943(1 + 4,834?' <  2,1738?% < 4,0797?& < 2,122?, + 11,3589?2 < 6,2052?/) RT 0 ) ? ) 1 FD [43] 

(4.36) 0,943(?2 + 5,3586?, < 9,2517?& + 11,9314?% < 9,8035? + 3,3754)/?2 1 ) ? ) * 
Karabulut et al. † (4.37) 0,2844?& < 1,3243?% + 1,7501?' + 1,8125 RT 0,5 ) ? ) 2,5 FD [54] 
Yilmaz a Cihan (4.38) !" = !"4 @A + B, CACDE567F!"47 < G, H I DE567F!"47 J8 7⁄ K

9/7
 

L: = ;$;%"&,  3 = <<%"& M4 = 3/8L:%(3 < L:),  M = 1 + ='-''>+"&&?()*)+/@A-'B NO0)C = 7 . 10-&L:3P1 + 10L:-%3QP1 + 64 . 10-3L:%3Q'/% NO = NO0)C 0,95(3 < 1)+"21 + 0,038(3 < 1)& O4 = 0,5155 L:%3 < L: O = 1 + O4 < 11 + 1/(3 < 1) + NO 

RD$ = 1 + (3(L: 2⁄ )E 3⁄ )/(1 + L:)  < 1   1 + 0,25/(3 < 1)  9:4 = 3,657O,  S = F;$GH<I 

UN NaN NaN [48] 

Legenda: G. – geometrie, FD–pln! vyvinuté, TD–teplotn! vyvíjející se proud!ní, THD–kombinované vyvíjení proud!ní, NaN–nespecifikováno, K–kruh, S–sinusoida, 
RT–rovnoramenn" trojúhelník, UN–univerzální. Termofyzikální vlastnosti jsou vzta#eny k pr$m!rné teplot! mezi vstupem a v"stupem do kanálku T0 = (TJ + TK)/2 
† Auto%i uvádí data pouze tabulkov!, data byla korelována a# následn! v rámci této diplomové práce, viz P%íloha &. 1. 
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Tab. 4.4 Pr!m"rné hodnoty Nusseltova #ísla p$i konstantní hustot" tepelného toku na st"n" (!"!"$) 

Autor Rov. !"!"L  [-] G. Platnost Typ Zdroj 
Shah (4.39) 4,36 K - FD [39] 
Shah (4.40) 1,302(#$%&'$/()'/&  < 1 K #$%&'$/( 7 2 . 10, TD [39] 

(4.41) 1,302(#$%&'$/()'/&  < 0,5 2 . 10, 7 #$%&'$/( 7 666,6 
(4.42) 4,364 + 8,68(10&#$%&'$/()-+"2+/$-,'GH<I;$/F #$%&'$/( ) 666,6   

Shah a Bhatti (4.43) 1,9030(1 + 0,4556?' + 1,2111?% < 1,6805?& + 0,7724?, < 0.1228?2)  S 0 ) ? ) 2 FD [43] 
Shah a Bhatti (4.44) 2,059(1 + 0,7139?' + 2,954?% < 7,8785?& + 5,645?, + 0,2144?2 < 1,1387?/) 2,059(?2 + 1,2489?, < 1,0559?& + 0,2515?% + 0,1520?' < 0,0901)/?2 RT 0 ) ? ) 1 1 ) ? ) * 

FD [43] 

Gnielinski (4.45) 89:0"M"'& + 0,6& + ;9:0"M"% < 0,6=& +9:0"M"&& >'/& 
kde 9:0"M"' = 4,364  9:0"M"% = 1,95(#$%&'$ (⁄ )'/&   9:0"M"& = 0,924%&'/&(#$'$ (⁄ )' %⁄   

K 0 ) #$%&'$/( ) * THD [38] 

Legenda: G.–geometrie, FD–pln! vyvinuté, TD–teplotn! vyvíjející se proud!ní, THD–kombinované vyvíjení proud!ní, NaN–nespecifikováno, K–kruh, S–sinusoida, 
RT–rovnoramenn" trojúhelník, UN–univerzální. Termofyzikální vlastnosti jsou vzta#eny k pr$m!rné teplot! mezi vstupem a v"stupem do kanálku T0 = (TJ + TK)/2 
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4.3.4. Nusseltovo !íslo v sinusovém kanálku 
Profil kanálk" je v p#ípad$ rota%ních v&m$ník" sinusov&. V p#ípadech, kdy je 
geometrie kanálku nekruhová (obdélníkové kanálky apod.), se %asto provede 
transformace této geometrie na kruhovou pomocí hydraulického pr"m$ru. Po 
transformaci je mo'né pou'ít libovoln& vztah Nu pro kruhov& kanálek 
odpovídajících okrajov&ch podmínek. To je mo'né provést za p#edpokladu, 'e re'im 
proud$ní je turbulentní. V laminárním proud$ní p#edev(ím u kanálk" s ostr&mi rohy 
je tento princip nep#esn&. K dosa'ení správn&ch v&sledk" je praktické pou'ít p#ímo 
vztah !" ur%en& pro danou geometrii [27]. Auto#i %asto tento princip nerespektují 
a pou'ívají transformaci p#es hydraulick& pr"m$r, na co' upozor)uje nap#.  
Ch&sk& a Hemzal [55]. Pro% je mo'né provést transformaci pouze v turbulentním 
proud$ní, zd"vod)uje Yilmaz [56] tím, 'e v laminárním re'imu proud$ní je mezní 
vrstva na dané st$n$ ovlivn$na znateln$ okolními st$nami kanálku. Nicmén$ stále 
platí, 'e se hydraulick& pr"m$r pou'ije v laminárním re'imu proud$ní p#i v&po%tu #$ apod. [39] 
Kanálky tvaru kruhu, obdélníku a paralelních desek jsou v technické praxi b$'né, 
proto je k dispozici celá #ada kriteriálních rovnic pro !" a lze je najít v odborn&ch 
%láncích a technick&ch p#íru%kách nap#. [26, 57]. Kanálky jiného pr"#ezu, 
nap#. rovnoramenn&, rovnostrann& trojúhelník, lichob$'ník %i sinusoida jsou mén$ 
%asté a kriteriálních rovnic není mnoho – v tomto p#ípad$ je vhodné vyu'ít velmi 
obsáhlou p#íru%ku [58]. 
Nusseltov$ %íslu !"!  v sinusov&m kanálcích pln$ vyvinutého proud$ní se jako první 
v$nuje Sherony a Solbrig [59]. K #e(ení p#istupuje analyticky, k %emu' se uchyluje 
z d"vodu obtí'nosti experimentálního m$#ení (zpravidla malé pr"#ezy kanálk"). 
Sinusov& kanálek aproximuje k#ivkou tvaru sinusoidy (horní okraj) a plochou 
horizontální deskou (dolní okraj), #e(ení provádí numericky – metodou kone%n&ch 
diferencí. Sherony a Solbrig dále uvádí, 'e sinusov& kanálek, na rozdíl od velmi 
podobné geometrie trojúhelníku, dosahuje hor(ího celkového sou%initele p#estupu 
tepla, a to kv"li stagna%ním míst"m v rozích kanálku, které jsou rozsáhlej(í ne' 
u trojúhelníku. Ve stagna%ních místech je lokáln$ oproti zbytku profilu sní'en& 
p#estup tepla, co' vede k ni'(ím hodnotám celkového sou%initele p#estupu tepla. 
M$nícím se pom$rem v&(ky a (í#ky kanálku % = &/', kde & je v&(ka kanálku 
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a ' (í#ka kanálku, se m$ní i velikost stagna%ních míst, a proto je !" = ((%). Tuto 
závislost zachycuje Obr. 5.4 

 
Dal(í anal&ze Nu (konkrétn$ !""#$%, !""#$&) v sinusov&ch kanálcích p#i pln$ 
vyvinutém proud$ní se v$nuje Shah [60], numericky – metodou nejmen(ích %tverc". 
V&sledná data udává tabulkov$ a graficky, p#i%em' jsou tyto v&sledky oproti Sherony 
a Solbrig podrobn$j(í a lépe pou'itelné pro praxi. V&(e zmín$né nejprakti%t$ji 
shrnuje Shah a London [39] a pozd$ji Shah a Bhatti [43], kte#í data z v&(e zmín$n&ch 
publikací uvád$jí jako korelace !"! , !"$% v závislosti na prom$nné % (viz Tab. 4.3 
a Tab. 4.4). Z nov$j(í literatury se ur%ení !"!  v$nují Niu a Zhang [49], kte#í vlastním 
v&po%tem potvrdili hodnoty !"!  v rozsahu % = 0,5 a) 2,0 publikované pro sinusoidu 
d#íve Shahem, Sherony a Solbrig – d#íve publikované v&sledky se od Niu a Zhang 
odli(ují do 1 %. Niu a Zhang [49] se také v$novali ur%ení !"!  pro sinusov& kanálek, 
p#i%em' uva'ovali zak#ivení spodní strany * sinusového kanálku, viz Obr. 4.6. 
Zak#ivení spodního okraje * sinusového kanálku vzniká návinem sinusoidy do 
spirály, a to nejv&razn$ji v blízkosti náboje, kde je pr"m$r spirály mal&, naopak se 
zv$t(ujícím se pr"m$rem se spodní strana kanálku narovnává. Niu a Zhang uvádí, 'e 
kladné zak#ivení zp"sobuje zv$t(ení stagna%ních míst, a tedy i sní'ení !" a p#i 
záporném zak#ivení naopak. Z Obr. 4.7. je patrné, 'e pro stejnou, ale opa%n$ 
orientovanou hodnotu pom$rného zak#ivení $ = 2*/', nejsou hodnoty Nu stejné, 
p#i%em' hodnota !"!  závisí i na pom$ru stran kanálku %. Nicmén$ pom$rné 
zak#ivení je u RRV malé a tento jev je mo'né pro b$'né v&po%ty zanedbat. 

 
Obr. 4.4 Bezrozm!rná teplota tekutiny v závislosti 

na bezrozm!rn"ch sou#adnicích x* a y* [14] 

 
Obr. 4.5 Bezrozm!rná rychlost proud!ní tekutiny 

v závislosti na bezrozm!rn"ch sou#adnicích 
 x* a y* [14] 
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Obr. 4.6 Prohnutí kanálku, ! zobrazuje kladn" 

sm!r zak#ivení (ve sm!ru osy y) [49] 
 

Obr. 4.7 Graf závislosti "#!/"#!" na $,% [49] 

 
Dal(ímu v&po%tu !"!  v sinusovém kanálku se v$noval Karabulut et al., kter& 
prezentuje v&sledky !"!  v závislosti na % vypo%tené tabulkov$ metodou kone%n&ch 
diferencí. V&sledky byly dle tabulky autora zkorelovány metodou nejmen(ích %tverc" 
a v&sledek je uveden v Tab. 4.3. 
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4.4. Tlaková ztráta v kanálku 
Tlakovou ztrátu v kanálku kompaktního v&m$níku definuje Kays a London [25] jako 

 

+, = 12"'&-( .(/)' + 1 0 1&) + 2 2-(-' 0 13 + 4( 45* -( 21-3" 0 

0(1 0 1& 0 /+)  -(-'6   [Pa] (4.46) 

kde -(, -' hustota tekutiny na vstupu (i), v&stupu (o) do/z v&m$níku [kg. m,-], /)', /+ sou%initel místní ztráty – vstupem (co), v&stupem (e) [-], ( Fanning"v t#ecí sou%initel [-], 1 poréznost, tj. podíl pr"to%né ku %elní plo(e v&m$níku 7'/7./ [-], 
rychlost v (pr"to%né plo(e) kanálku se vypo%ítá jako 

 "' = 89/(7'/2)  [m. s,%], (4.47) 

m$rn& objem (1/-)"se vypo%ítá jako 

 
21-3" = 12 2 1-( + 1-'3   [m-. kg,%], (4.48) 

odkud p#i malé zm$n$ hustoty v kanálku v&m$níku platí 

 
21-3" : 1-" , kde -" = -( + -'2   [kg. m,-].  (4.49) 

První %len v rovnici (4.46) zahrnuje vliv vstupní oblasti (kontrakci), druh& %len 
zahrnuje zm$nu hybnosti, vyvolanou urychlením/zpomalením proudu 
oh#ívané/chlazené tekutiny v kanálku v&m$níku, t#etí %len zahrnuje t#ení v kanálku 
a poslední %len zahrnuje vliv v&stupní oblasti (expanzi). [24]  
Sou%initelé /)' a /+ se ur%í nap#. z graf" uveden&ch v Kays a London [25], viz 
podkapitola Místní ztráty. 
De Antonellis [45] zjednodu(uje rovnici (4.46) tím, 'e uva'uje konst. (pr"m$rnou) 
hustotu vzduchu ve v&m$níku. Rovnice se poté zjednodu(í na tvar 

 
+, = 12"'&-" ;/)' + /+ + 4( 45*6   [Pa]. (4.50) 

Ve v&(e uvedené rovnici je zachycen b$'n& p#ístup k v&po%tu tlakové ztráty, kdy 
sou%initelé /)', /+ zahrnují místní ztrátu a 4(4 5*⁄  ztrátu t#ecí. Shah a Sekuli* [24] 
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uvádí, 'e t#ecí ztráta ve v&m$nících b$'n$ tvo#í p#evá'nou v$t(inu tlakové ztráty 
a místní ztráty jsou minoritní. 
 

4.4.1. T"ecí tlakové ztráty 
V zahrani%ní literatu#e se nej%ast$ji uvádí t#ecí ztráta ve form$ Fanningova t#ecího 
sou%initele, kter& lze p#epo%ítat na Darcy-Weisbach"v sou%initel t#ení <, kter& je 
b$'n& v %eské literatu#e jako 
 <01 = 4 = (  [0]. (4.51) 

 
Fanning"v t#ecí sou%initel v sinusovém kanálku jako první z autor" ur%il numericky 
Shah [60] a v&sledky publikoval pro n$kolik pom$r" v&(ky a (í#ky % v tabulkové 
form$. Odtud vychází Shah a Bhatti [43], kte#í tabulkové hodnoty zkorelovali do 
tvaru rovnice (4.53).   
Niu a Zhang [49] vlastním v&po%tem potvrdili hodnoty (#$ v rozsahu % = 0,5 a) 2,0 publikované pro sinusoidu d#íve Shahem, které se od Niu a Zhang li(í 
do 1 %. Niu a Zhang se v$novali v&po%tu (#$ v sinusovém kanálku, kter& má 
prohnutou spodní (jinak rovnou) stranu kanálku, závislost (#$ na prohnutí 
a pom$ru stran je obdobná jako pro !"!  (Obr. 4.7) – tato problematika byla popsána 
d#íve v kapitole 4.3.4. Dal(í z autor", kte#í se v&po%tu (#$ v$novali, jsou 
Karabulut et al., kte#í publikovali v&sledky tabulkov$ pro rozmezí 0,124 > % > 2, 
odtud byly v&sledky zkorelovány do tvaru rovnice (4.54). Dal(í z vyu'iteln&ch vztah" 
je vztah autor" Yilmaz a Cihan, kter& p#edstavuje univerzální vztah pro v&po%et (#$ 
v libovoln$ tvarovaném kanálku. (#$ se vypo%ítá jako sou%in faktoru tvaru ? a hodnoty (#$ v kruhovém kanálku, 16. Princip v&po%tu je stejn& jako p#i v&po%tu 
hodnoty !"!  stejn&ch autor", viz Tab. 4.3, rovnice (4.38). Dal(í z teoreticky 
pou'iteln&ch vztah" jsou vztahy pro (#$ v kanálku tvaru rovnoramenného 
trojúhelníku, nicmén$ jak ji' bylo zmín$no v re(er(i vztah" pro !"! , tvar kanálku 
sinusoidy a rovnoramenného trojúhelníku je sice podobn&, ale vlivem odli(ného 
tvaru jsou v rozích kanálk" slepá místa odli(né velikosti vedoucí k rozdíln&m 
obraz"m proud$ním, tj. i sou%initele p#estupu tepla a hodnoty (#$. Pro úplnost jsou 
zde uvedeny vztahy dle Yilmaz a Cihan, Shah a Bhatti pro rovnoramenn& trojúhelník 
(4.55), (4.56), (4.58). 
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Tab. 4.5 Hodnoty &'$, laminární proud!ní 

Autor Rov. !"# [-] G. Platnost Zdroj 
- (4.52) 16 K - [26] 
Shah a 
Bhatti 

(4.53) 9,5687(1 + 0,0772$! + 0,8619$" % %0,8314$# + 0,2907$$ % 0,0338$%) S 0 & $ & 2 
 

[43] 

Karabulut 
et al. † 

(4.54) %1,3007$% + 7,4358$$ % 15,573$# + +13,249$" % 0,4087$! + 9,6164 
S 0,124 & $ & 2 [54] 

Yilmaz a 
Cihan 

(4.55) '16 UN NaN [56] 

Shah a 
Bhatti 

(4.56) 12(1 % 0,0115$! + 1,7099$" % 4,3394$# + + 4,2732$$ % 1,5817$% + 0,0599$&) RT 0 & $ & 1 
 

[43] 

(4.57) 12($# + 0,2595$" % 0,2046$! + 0,0552)/$# 1 & $ & ( 

Karabulut 
et al. † 

(4.58) %1,0173$$ + 5,3482$# % 10,24$" + +8,278$! + 11,085 
RT 0,5 & $ & 2 [54] 

G.–geometrie, NaN–nespecifikováno, K–kruh, S–sinusoida, RT–rovnoramenn! trojúhelník,  
UN–univerzální. Termofyzikální vlastnosti jsou vzta"eny k pr#m$rné teplot$ mezi vstupem a v!stupem do 
kanálku )' = ()( + )))/2 
† Auto%i uvádí data pouze tabulkov$, data byla korelována a" následn$ v rámci této diplomové práce, 
viz Obr. 4.8 

 
 

4.4.2. Místní tlakové ztráty 
Místní ztráty v RRV p#edstavují náhlé zú'ení (ozna%eno indexem co) a náhlé 
roz(í#ení (ozna%eno indexem e) z/do vzduchovodu navazujícího na v&m$ník. 
V n$kter&ch vztazích je pou'it index co,e v takovém p#ípad$ se jedná o sou%et místní 
ztráty náhl&m zú'ením a roz(í#ením v rámci jednoho vztahu. 
Jako první se nabízí pou'ít vztahy pro náhlé zú'ení a roz(í#ení (4.59), kde se vztah 
pro náhlé roz(í#ení naz&vá Bordova ztráta. Platnost tohoto vztahu Janalík [61] 
neuvádí, nicmén$ Rennel a Hudson [62] uvádí, 'e v&raz pro ur%ení Bordovy ztráty je 
mo'né pou'ít pouze pro turbulentní proud$ní. Kays a London [25] uvádí v grafické 
form$ hodnoty sou%initel" pro soustavu paralelních kanálk" v&m$níku tvaru kruh", 
paralelních desek, %tverc", trojúhelník". Hodnoty sou%initel" pro kruh a trojúhelník 
byly z graf" ode%teny a prolo'eny polynomy pro univerzáln$j(í pou'ití – prolo'ené 
body je vid$t na Obr. 4.8. 
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Obr. 4.8 Graf závislosti sou$initel% místní ztráty na ( pro laminární proud!ní, zpracováno 

 dle dat [25] 

 
RRV je umíst$n v potrubích, která mají p#ed i za v&m$níkem stejn& pr"#ez. Nabízí se 
tak aproximovat v&m$ník jako do proudu vzduchu vlo'enou p#eká'ku, tvarov$ RRV 
nejlépe odpovídají p#eká'ky ozna%ované jako tlusté %i tenké d$rované desky – jedná 
se o desky, které jsou d$rovány soustavou zpravidla kruhov&ch otvor". 
Tenké desky jsou takové desky, kde pom$r délky ku hydraulickému pr"m$ru je velmi 
mal& 4/5*  @ 0, naopak pro tlusté desky platí 4/5* A 0, p#i%em' tenká deska má 
vy((í místní tlakovou ztrátu ne' tlustá deska. [63]  Místní ztrát$ d$rovan&ch desek se 
v oblasti laminární proud$ní v$noval Idelchik (4.62), (4.63) kter& na rozdíl od 
ostatních autor" vztahuje sou%initele k rychlosti proud$ní p#ed deskou, dále se 
d$rovan&m deskám v$noval Bejan (4.64), (4.65) a to v pom$rn$ úzkém pásmu 1. Místní ztrát$ tlust&ch desek se v$noval Johann Stichlmair (4.66), p#i%em' u vztah" 
neuvádí rozsah platnosti – není tak z#ejmé, zdali lze vztahy pou'ít v laminárním 
proud$ní. Idelchik (4.67) uvádí vztah pro kruhovou trubku v turbulentním proud$ní, 
která se zu'uje a následn$ op$t roz(i#uje do stejného pr"#ezu jako p#ed zú'ením. 
Rennel a Hudson (4.68) popisuje zú'ení a roz(í#ení kruhové trubky, av(ak neudává 
oblast platnosti. Idelchik (4.69) popisuje místní ztrátu náhl&m zú'ením v oblasti 
laminárního proud$ní v úzkém rozmezí 1. Z p#ehledu vztah" pro místní ztráty v Tab. 

!co = -0,4" + 1,06

!e = 1,0381"2 - 2,7005" + 1,0002
R! = 1

!co = -0,3776"2 - 0,0254" + 1,2738
R! = 0,9987

!e = 0,9522"2 - 2,8085" + 0,9967
R! = 1

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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!
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4.6 je vid$t, 'e vztah" pro ur%ení místní ztráty zú'ením a roz(í#ením v laminárním 
proud$ní je velmi málo. 
 

Tab. 4.6 P#ehled sou$initel% místních ztrát 

Autor Rov. * [-] G. Platnost Zdroj 
Janalík (4.59) +*) = (1 % ,) ++ = (1 % ,)"  K turbulentní [61] 

Kays a 
London† 

(4.60) +*) = %0,4, + 1,06 ++ = 1,0381," % 2,7005, + 1,0002 
K laminární 

proud$ní 
[25] 

Kays a 
London† 

(4.61) +*)  =  %0,3776,"  %  0,0254, +  1,2738 ++  =  0,9522,"  %  2,8085, +  0,9967 
T laminární 

proud$ní 
[25] 

Idelchik 
 

(4.62) +*),+ = +-," + -.,/++!0123  K, 
tenká 
deska 

30 < Re< 10$ %  10% [64] 

(4.63) +*),+ = 33./," + -.,/++!0123 
kde  -.,/+ =  0,0659ln(./) + 0,1631*, +!0123 = 00,707(1 % ,).,#4% + 1 % ,1" !5!   +- se ur&í dle tabulky P%íloha &. 2.1 
pozn.: vzta"ené k rychlosti p%ed deskou 

10 < ./ < 30 

Bejan (4.64) +*),+ = 1," 20,707(1 % ,)!" + 1 % ,3" K, 
tenká 
deska 

./ > 500 [65] 

(4.65) +*),+ = 599 exp(%7,01,) 0,3 & , & 0,61, ./ < 10 
Johann 
Stichlmair 

(4.66) +*),+ = 4 15! % 16" + (1 % ,)" 
kde 5! = 0,6 + 0,4," 

K, 
tlustá 
deska 

NaN  [63] 

Idelchik 
  

(4.67) +*),+ = 0,5(1 % ,)#/$ + (1 % ,) 
 

K ./ > 10$ [64] 

Rennels a 
Hudson 
 
 

(4.68) +*) = 0,0696(1 % 5"%)5!" + (5! % 1)" ++ = 71 % 5""8" 
kde 5! = 1 + 0,62271 % 0,2155"" % 0,7855"%8 5" = 9:):67;!/"

 

K NaN [62] 

Idelchik  (4.69) +*) se ode&te dle tabulky P%íloha &. 2.2 
 

K 10 & ./ < 10$, 0,1 & , & 0,6 
[64] 

Legenda: G.–geometrie, NaN–nespecifikováno, K–kruh, S–sinusoida, RT–rovnoramenn! trojúhelník,  
UN–univerzální. Termofyzikální vlastnosti jsou vzta"eny k pr#m$rné teplot$ mezi vstupem a v!stupem do 
kanálku )' = ()( + )))/2. Koeficienty místní ztráty jsou vzta"eny k pr#to&né rychlosti, není-li uvedeno jinak 
† Auto%i uvádí data pouze tabulkov$, data byla korelována a" následn$ v rámci této diplomové práce, 
viz Obr. 4.8 
* Autor sice v originální publikaci uvádí vztah pro v!po&et -.,/+, hodnoty s ním vypo&tené nesedí s tabulkov!mi 
hodnotami a grafem, proto byly tabulkové hodnoty zkorelovány v rámci této diplomové práce 
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4.5. Nu a !"# v mikrokánálcích 
Proud$ní tekutiny a p#enos tepla v kanálcích malého pr"#ezu má odli(né 
charakteristiky od proud$ní v kanálcích konvek%ních velikostí. Obecn$ lze ozna%it 
jako mikrokanálek takov& kanálek, jeho' hydraulick& pr"m$r je vyjád#en v rámci 
mikrometr" 5* = 1 µm a) 1 mm, p#i%em' p#esná definice neexistuje a auto#i 
k názvosloví p#istupují r"zn$: Mehendale et al. [66] rozd$lují v&m$níky dle velikosti 
kanálk" na mikrov&m$níky (5* = 1 a) 100 µm), st#edn$ veliké v&m$níky 
(5* = 100 µm B) 1 mm), kompaktní v&m$níky (5* = 1 mm a) 6 mm) a konven%ní 
v&m$níky (5* > 6 mm); Kuppan [67] ozna%uje mikrov&m$níky p#i 5* < 1 mm; 
Kakaç [26] definuje mikrokanálky jako kanálky s rozm$rem 5* = 1 µm a) 1 mm 
(za#ízení s takov&mto rozm$rem se také naz&vají microflow devices – MFD); 
Kandlikar a Grande [68] ozna%ují jako mikrokanálky kanálky s 5* = 200 a) 10  µm 
– zohled)ují v&voj do budoucna, kdy se kompaktní v&m$níky (ozna%ují je pojmem 
„minikanálky“) p#iblí'í z dne(ní dolní hranice 5* = 1 mm na dolní hranici 200 µm. 
Kanálky konven%ních rozm$r" (5* >  1 mm) je mo'né ozna%it jako makrokanálek.  
P#i proud$ní plynu (dále bude uva'ován plyn, nebude-li #e%eno jinak) vychází 
rozd$lení z Knudsenova %ísla, které vyjad#uje molekulární velikost v"%i velikosti 
zkoumaného systému a je definováno jako 

 CD = <.2E)*3/   [0], (4.70) 

kde <.2 st#ední volná dráha molekul [m], E)*3/ charakteristick& rozm$r. [m]. 
 
Knudsenovo %íslo lze také vyjád#it jako 

 CD = FGH2 IB#$   [0], (4.71) 

kde H Poissonova konstanta [0], IB Machovo %íslo [m]. 
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Dle Knudsenova %ísla je mo'né rozd$lit re'imy proud$ní na 4 oblasti: 
a) CD < 10,-, 
b) CD = 10,- a) 10,%, 
c) CD = 10,% a) 10, 
d) CD J 10. 

V oblasti a) je v platnosti b$'n$ p#edpokládan& model plynu jako kontinua. 
Charakteristick& rozm$r je daleko v$t(í ne' st#ední volná dráha molekul, tekutina se 
pova'uje za kontinuum (neuva'uje se molekulární charakter tekutiny). [69] Oblast 
b) je typická pro mikrokanálky, je charakteristická proud$ním se skluzem na 
povrchu t$lesa – tj. rychlost na povrchu je nenulová. Mimo jiné dochází i ke skokové 
zm$n$ teploty – neplatí, 'e teplota na st$n$ je rovna teplot$ tekutiny st$nu 
obklopující. [70]. P#i proud$ní v makrokanálcích se uva'uje stla%itelnost plynu nad IB > 0,3. Vlivem vysoké tlakové ztráty v mikrokanálcích m"'e docházet 
k stla%itelnosti pod IB < 0,3, co' je nutné brát v úvahu p#i #e(ení proud$ní. [71] 
V oblasti d) dochází k tzv. molekulárnímu proud$ní, kde ji' tém$# nedochází ke 
srá'kám molekul a nejde proto uva'ovat model kontinua a oblast c) tvo#í p#echod 
mezi oblastmi b) a d). [26, 70]  
 
Vzhledem k rozdíln&m vlastnostem plyn" a kapalin je nutné v mikrokanálcích 
uva'ovat proud$ní a p#enos tepla zvlá(+ pro plyny a kapaliny. Navíc vzhledem 
k odli(n&m podmínkám nelze na p#enos tepla v mikrokanálcích aplikovat vztahy 
z makrokanálk". [26] 
Z rozsáhlé re(er(e problematiky mikrokanálk" a mikrov&m$ník" provedené [71–73] 
vypl&vá pro laminární proud$ní plynu 'e: 

- s rostoucí hodnotou CD roste hydrodynamická a teplotní vstupní délka, 
- s rostoucí hodnotou CD klesá sou%in (#$, 
- s rostoucí hodnotou CD klesá hodnota !" %ísla, 
- obdobn$ jako v makrokanálcích má vliv geometrie (tvaru) kanálku na 

hodnoty (#$ a !", 
- p#echod z laminárního do turbulentního proud$ní nastává d#íve ne' 

v makrokanálcích (?), 
- hodnoty (#$ a !" v pln$ vyvinutém laminárním proud$ní jsou funkcí #$ (?), 
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- na rozdíl od konven%ních v&m$ník" je v laminárním proud$ní patrn& vliv 
drsnosti st$n (?). 

Pozn.: Symbol (?) nazna%uje, 'e na tyto otázky zatím nelze spolehliv$ odpov$d$t. 
V&zkum proud$ní a p#estupu tepla v mikrokanálcích stále pokra%uje a zatím 
pom$rn$ %asto dochází k protich"dn&m záv$r"m nap#í% autory.  
 
Je nutné si uv$domit, 'e klesá !" (negativum) a (#$ (pozitivum). Nicmén$ vzhledem 
k tomu, 'e sou%initel p#estupu tepla je vyjád#en jako pom$r K~!"/5*, tak oproti 
konven%ním v&m$ník"m/kanálk"m sice hodnota Nusseltova %ísla v mikrokanálcích 
klesá (jednotkov$), ale naopak #ádov$ klesá 5*, co' v kone%ném d"sledku znamená 
#ádov& r"st sou%initele p#estupu tepla. Mimo jiné v p#ípad$ mikrov&m$ník" roste 
kompaktnost L, co' v kone%ném d"sledku spolu s vy((ím sou%initelem p#estupu 
tepla vede ke sní'ení velikosti v&m$níku. Obdobn$ jako sou%initel p#estupu tepla 
roste i tlaková ztráta, kde i p#es jednotkov& pokles (#$ roste #ádov$ tlaková ztráta 
vlivem #ádového poklesu 5*, proto'e platí +,~(#$/5*. 
Pro proud$ní tekutiny v kanálku je charakteristick&m rozm$rem hydraulick& 
pr"m$r (E)*3/ = 5*). Pro vzduch p#i b$'n&ch podmínkách (101,3 kPa, 20 °C, 50 % 
rel. vlhkosti) je dle Jenningse [74] <.2 = 6,54 = 10,4 m. Odtud p#i uva'ování 

zkoumaného RRV s 5* = 1,30 = 10,- m je CD = 4,96 = 10,5 . Bude-li se vycházet 
z definice Knudsenova %ísla za pomoci Machova a Reynoldsova %íslo po dosazení 
nejvy((ích hodnot ve zkouman&ch v&m$nících (p#ibli'n$ #$ = 282 
a "'  =  3,2 m. s,%) je CD = 4,65 = 10,5. Je tak patrné, 'e nezávisle na definici 
Knudsenova %ísla le'í zkoumaná oblast v&m$ník" bezpe%n$ (4,65 = 10,5 M 10,-) 
v oblasti, kde platí model kontinua. Z tohoto d"vodu budou uva'ovány kanálky 
v RRV jako makrokanálky, budou pou'ity konven%ní vztahy pro makrokanálky a na 
mikrokanálky nebude brán z#etel. Pro úplnost, pokud by se vycházelo z definice 
Knudsenova %ísla jako pom$ru st#ední volné dráhy molekul ku charakteristickému 
rozm$ru, musel by b&t 5*~50 µm, aby bylo nutné uva'ovat vliv skluzu, a tedy i vztahy 
pro mikrokanálky (p#i proud$ní vzduchu v kanálku za b$'n&ch, v&(e zmín$n&ch 
podmínek).  Co' je ve shod$ s Kandlikar a Grande [68], kte#í udávají, 'e p#i proud$ní 
vzduchu je nutné uva'ovat proud$ní se skluzem p#i 5* < 67 µm. 
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5. V!PO"ET TEPLOTNÍHO FAKTORU S VYU#ITÍM ! " #$%! MODELU 
P#edm$tem této práce je ur%it teplotní faktor a tlakovou ztrátu pro RRV se sinusovou 
vlnou. Parametry zkouman&ch rotor" jsou zadány v následující tabulce Tab. 5.1 
v první %ásti tabulky. Na základ$ zadan&ch parametr" geometrie jsou v druhé %ásti 
Tab. 5.1 (pokra%ování) uvedeny vypo%tené hodnoty ze zadan&ch parametr". V&po%et 
byl uskute%n$n pomocí v&po%tového nástroje v MS Excel viz Elektronická p#íloha 
%. 1. Mo'n& je i v&po%et funkcí „geom.m“ implementovanou do v&po%etního skriptu 
v programu MATLAB viz Elektronická p#íloha %. 2. 
Vyhodnocení rotor" bude zpracováno p#i referen%ních podmínkách N)#( = 5 °C, N*#( = 25 °C a objemov&ch pr"tocích vzduchu 1400, 2800 a 4200 m-. h,%.  
 

Tab. 5.1 P#ehled parametr% zkouman"ch rotor% 

Rotor !. <8 [mm] <9 [mm] = [mm] >? [mm] @ [mm] > [mm] A [mm] Materiál 

1 

1010 120 

200 

1,60 

0,07 1,53 3,70 

Slitina hliníku  
AW-8011A H18* 

2 200 

0,05 1,55  3,76 
3 170 
4 140 
5 110 

*uva"ované vlastnosti B:,7 = 920 J. kg;!. K;!,C7 = 2710 kg. m;#, D7 = 215 W. m;!. K;! dle [75]  
 

Tab. 5.1 P#ehled parametr% zkouman"ch rotor% (pokra$ování) 

Rotor !. E [F<] G [kg] H [-] <= [mm] E> [FF<] E?@ [F<] EA [F<] I [%] 

1 440,9 41,8 0,4135 1,30 2,83 0,7899 0,7210 0,9128 
2 446,0 30,2 

0,4122 1,32 2,91 0,7899 0,7394 0,9360 
3 379,1 25,7 
4 312,2 21,2 
5 245,3 16,6 

 
  



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 50 

 

5.1. Porovnání kriteriálních rovnic pro Nusseltovo !íslo 
Jak ji' bylo nazna%eno v p#edchozích kapitolách v$novan&ch Nusseltovu %íslu, má 
na hodnotu !" vliv Graetzovo %íslo, které rozhoduje o tom, zdali je proud$ní 
v kanálku vyvinuté %i nikoliv. V RRV dochází p#i vstupu tekutiny do kanálku 
k sou%asnému teplotnímu i hydrodynamickému vyvíjení mezních vrstev 
(kombinované vyvíjení proud$ní). U vzduchu, kter& je v RRV upravován s hodnotou 'O P 0,72, bude hydrodynamická délka del(í ne' teplotní vstupní délka E*6 > E7* 

a proto se bude proud$ní vyvíjet na kombinované vstupní délce E)'" P E*6. 

Hydrodynamická vstupní délka je pro sinusov& kanálek definovaná rovnicí (4.20), 
odkud lze za pomoci (4.17) vypo%ítat kombinovanou vstupní délku pro zkoumané 
rotory. Kombinovaná vstupní délka je graficky znázorn$na na Obr. 5.1 a tabulkov$ 
v Tab. 5.3. 
V&m$níkem upravovaná tekutina je vzduch, je uva'ován jako such&. Ve(keré 
parametry vzduchu (Q2, -, R, … ) byly stanoveny p#i konstantním atmosférickém tlaku 

100 kPa a konstantní (st#ední) teplot$ vzduchu v daném proudu vzduchu v kanálku 
v&m$níku. V této kapitole zatím nejsou známy ú%innosti jednotliv&ch v&m$ník", na 
kter&ch závisí termofyzikální vlastnosti vzduchu. Pro zjednodu(ení bude v této 
kapitole uva'ováno, 'e v(echny rotory mají teplotní faktor S = 75 % p#i v(ech 
pr"tocích a p#i shodn&ch pr"to%n&ch tepeln&ch kapacitách (T8 = 1). Vstupní teploty 
vzduchu vstupujícího do v&m$níku jsou uvedeny v Tab. 5.2 – vlevo. S pomocí rovnice 
(3.3) lze vypo%ítat v&stupní teploty vzduchu z v&m$níku a odtud hodnoty st#edních 
teplot v kanálcích teplého a chladného vzduchu, jako aritmetick& pr"m$r mezi 
vstupní a v&stupní teplotou v daném proudu vzduchu, viz Tab. 5.2 – vpravo. 
Zkoumané objemové pr"toky na stran$ teplého proudu vzduchu 89 * jsou 1400, 2800 B 4200 m-. h,% a jsou vy((í ne' na stran$ chladného proudu 89). Pr"toky 
proudu chladného vzduchu jsou nastaveny tak, aby bylo spln$no T8 = 1 a vedou 
k ni'(ím hodnotám E)'"  (nejsou zde vyhodnoceny). 
 

Tab. 5.2 Teploty ve v"m!níku: vlevo – vstupní hodnoty, vpravo – vypo$tené v"stupní a st#ední teploty J=,B [°K] 25  J=,A [°K] 10 JC,B [°K] 5  JC,A [°K] 20 L [%] 75  JD,= [°K] 17,5 
   JD,C [°K] 12,5 
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Obr. 5.1 Graf závislosti )#$% na Re a *& 

 
Tab. 5.3 Kombinovaná vstupní délka pro zkoumané rotory 

 MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 
Rotor !. = [FF] PCAD [FF] PCAD Q = [%] PCAD [FF] PCAD Q = [%] PCAD [FF] PCAD Q = [%] 
1 200 6,1 3,0 12,1 6,1 18,2 9,1 
2 200 6,1 3,0 12,2 6,1 18,2 9,1 
3 170 6,1 3,6 12,2 7,1 18,2 10,7 
4 140 6,1 4,3 12,2 8,7 18,2 13,0 
5 110 6,1 5,5 12,2 11,0 18,2 16,6 

 
Z grafu Obr. 5.1 vypl&vá, 'e pro konkrétní rotor (5* = UVDWN. ) roste E)'" 
s rostoucím #$, tj. s rostoucí rychlostí v kanálku (vy((í objemov& pr"tok vzduchu 
v&m$níkem). Rostoucí hodnota E)'" zap#í%iní vy((í procentuální %ást kanálku 
nacházející se v oblasti vyvíjejícího se proud$ní, a tedy v oblasti Lévêquova #e(ení 
s vy((í hodnotou lokálního Nusseltova %ísla !"9 oproti zbylé %ásti kanálku s ni'(í 
hodnotou !" pro pln$ vyvinuté proud$ní. Vliv vstupní oblasti je tím v&znamn$j(í, 
%ím vy((í je pr"tok vzduchu v&m$níkem, vy((í hydraulick& pr"m$r a krat(í v&m$ník 
– v tomto p#ípad$ je nejmarkantn$j(í vliv vstupní oblasti u rotoru %. 5, p#i objemovém 
pr"toku  4200 m-. h,% tvo#í vstupní oblast p#ibli'n$ 1/6 délky kanálku. Vy((í hodnota E)'" pro pr"m$rnou hodnotu !"" dle (4.16) znamená její zv&(ení. To je patrné 
v grafu Obr. 5.5. 
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Obr. 5.2 Graf závislosti "#!  na Re pro rotor $. 2, Pr = 0,72 pro kriteriální rovnice uvedené v popisku. 

Barevné odli&ení vztah%: zelená – rovnoramenn" trojúhelník, fialová – sinusoida, ostatní barvy – 
kruhová geometrie 

 
V grafu Obr. 5.2 jsou zachyceny ty vztahy pro !"!  z Tab. 4.3, u kter&ch jsou okrajové 
podmínky platné (tj. prakticky v(echny vztahy krom$ vztah" pro Lévêquovo #e(ení), 
p#i%em' se vychází z parametr" pro rotor %. 2 p#i 'O =  0,72. Rozdíl teploty mezi 
tekutinou a st$nou je mal&, proto je zanedbána Sieder a Tateho korekce (X X:3;;⁄ = 1, 'O/'O:3;;  = 1). V grafu jsou vid$t vztahy pro rovnoramenn& trojúhelník (zelen$), 
vztahy pro sinusoidu (fialov$) a vztahy pro kruh (ostatní barvy). K#ivky s konstantní 
hodnotou !"! , jsou k#ivky pln$ vyvinutého proud$ní (Graetz-Nusseltovo #e(ení). 
K#ivky, u kter&ch s rostoucí hodnotu #$ roste hodnota !"!  jsou k#ivky univerzálních 
vztah" – tyto k#ivky berou v potaz, jak vliv vstupní oblasti, tak vliv pln$ vyvinuté 
oblasti. Vlivem zobrazení velkého rozsahu #$ v grafu p"sobí k#ivky jako p#ímky, 
nicmén$ se jedná obecn$ o k#ivky. 
V grafu je patrn& vysok& rozdíl hodnot !"!  mezi jednotliv&mi geometriemi: nejvy((í 
hodnoty !"!  mají kruhové kanálky (p#ibli'n$ o 80 % více ne' sinusoida, p#i 
uva'ování pln$ vyvinutého proud$ní), poté kanálky tvaru rovnoramenného 
trojúhelníku (p#ibli'n$ o 10 % více ne' sinusoida) a nejni'(í hodnoty !"!  mají 
sinusové kanálky. Také je patrn& rozdíl mezi hodnotami !"!  u toto'n&ch geometrií, 
nejpatrn$j(í rozdíl je u univerzálních vztah" u kruhové geometrie, kde je k dispozici 
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velké mno'ství vztah", a tak i rozptyl hodnot je vysok&, p#i%em' je nutné 
poznamenat, 'e se zde projevuje typ vyvíjení proud$ní. Jak ji' bylo zmín$no d#íve, 
hodnoty Nusseltova %ísla p#i kombinované vyvíjení proud$ní (zde v grafu: r"'ov$) 
jsou obecn$ vy((í ne' u teplotn$ vyvíjecího se proud$ní (zde v grafu: mod#e). 
Obr. 5.2 je zpracován pro konstantní pom$r stran. Nusseltovo %íslo v nekruhov&ch 
kanálcích je funkcí pom$ru stran % – to zachycuje Obr. 5.3.  V grafu jsou zobrazeny 
hodnoty !"!  v závislosti na pom$ru stran a dané okrajové podmínce. Rozdíl mezi 
hodnotami !"!  a !"$  u sinusové geometrie je p#ibli'n$ 30 %. Obr. 5.4 zachycuje 
závislost !"!  na % pro r"zné geometrie kanálku. Je zde vid$t, 'e p#i jiné hodnot$ % ne' pro kter& je sestaven Obr. 5.2, m"'e b&t hodnota !"!  vy((í pro sinusoidu ne' 
pro rovnoramenn& trojúhelník. V grafu je také vid$t, 'e !"!  pro rovnostrann& 
trojúhelník je konstantní obdobn$ jako u kruhu.  

 
Obr. 5.3 Graf závislosti "#!  na pom!ru stran % 
pro sinusov" kanálek, zpracováno dle vztah% z 

[43] 

 
Obr. 5.4 Graf závislosti "#!  na pom!ru stran % 

pro r%zné geometrie kanálk%, zpracováno dle 
vztah% z [43] 

 
U nekruhov&ch kanálk" v laminárním re'imu proud$ní je nutné pou'ít vztahy pro 
Nusseltovo %íslo pro geometrii odpovídající skute%né geometrii kanálku. V p#ípad$ 
zkouman&ch RRV je to sinusov& kanálek. P#i zobrazení grafu závislosti !"!  na Re 
pro rozsah Re odpovídající zkouman&m podmínkám RRV lze získat Obr. 5.5.  

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,5 1 1,5 2

Nu
T
[-]

# [-]

NuT NuH
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,5 1 1,5 2

Nu
T
[-]

# [-]

Sinusovka
Troj. rovnostrann!
Kruh
Troj. rovnoramenn!



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 54 

 
Obr. 5.5 Graf závislosti "#!  na Re pro zkoumané rotory, sinusov" kanálek 

 
Na Obr. 5.5 jsou zachyceny hodnoty !"!  pro pln$ vyvinuté proud$ní (vztahy pro 
sinusoidu dle Shah a Bhatti, Karabulut et al.), pro !"!  s vlivem oblasti, na které se 
proud$ní vyvíjí, je pou'it vztah Yilmaz a Cihan – platí pro v(echny ostatní k#ivky 
v grafu.  
Hodnoty !"!  dle vztah" Shah a Bhatti, Karabulut et al. jsou stejné pro v(echny 
rotory, resp. se li(í v rámci desetin procenta, a proto jsou zde k#ivky !"!  t$chto 
vztah" zobrazeny pouze jednou a platí pro v(echny rotory. Pro hodnoty !"!  dle 
vztahu Yilmaz a Cihan je z grafu je patrné, 'e rotor %. 5, u kterého je nejvy((í podíl 
oblasti vyvíjejícího se proud$ní ku délce kanálku, jsou hodnoty !"!  nejvy((í, naopak 
u rotor" %. 1 a 2 je situace p#esn$ opa%ná.  Je nutné zmínit, 'e vztah Yilmaz a Cihan 
(4.38) nemá p#esn$ definovan& rozsah platnosti (#$,'O) a typ vyvíjení proud$ní 
(teplotn$, kombinovan$). Vzhledem k tomu, 'e do rovnice vstupují parametry E,5K,#$,'O se dá p#edpokládat, 'e se obecn$ jedná o univerzální vztah pro !"! , 
kter& zahrnuje vliv vstupní oblasti.  
 
Záv#r 
Vzhledem k tomu, 'e rozdíl mezi hodnotami !"!  pro pln$ vyvinuté proud$ní 
a pln$ vyvinuté proud$ní s vlivem vstupní oblasti je pom$rn$ mal&, li(í se dle autor" 
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a chyb$ se kterou mohou b&t kriteriální rovnice sestaveny, je pro dan& rozsah 
zkou(en&ch pr"tok" v RRV vhodné pou'ít vztah pro pln$ vyvinuté proud$ní dle 
Shah a Bhatti (4.33). Hodnoty tohoto vztahu navíc byly, jak ji' bylo zmín$no d#íve, 
ov$#eny Niu a Zhangem. Pro ov$#ení vlivu Nusseltova %ísla na ú%innost bude pozd$ji 
provedeno podrobn$j(í porovnání v&po%tu teplotního faktoru v&m$níku dle modelu Y 0 !Z[< s r"zn&mi hodnotami !"! . 
 

5.2. Porovnání $ % &'(R model" 
Porovnání jednotliv&ch model" Y 0 !Z[< bylo provedeno pro rotor %. 2, jeho' 
geometrické parametry a fyzikální vlastnosti materiálu (slitina hliníku AW-8011A 
H18) jsou shrnuty v  Tab. 5.1. 
Termofyzikální vlastnosti vzduchu (Q2, -,'O, … ) jsou v tomto p#ípad$ vypo%teny 

iterativn$ v programu MATLAB. Zvolí se vstupní teploty vzduchu, objemov& pr"tok 
na stran$ teplého vzduchu 89 *, kriteriální rovnice, model pro v&po%et teplotního 
faktoru Y 0 !Z[<, rozsah v&po%tu otá%ek rotoru ! (!=73/7 a' ! +>? s krokem !=7+2). 

Itera%ní v&po%et probíhá následovn$: 
1) ! =  !=73/7, zvolí se prvotní odhad teplotního faktoru (S.(/=7 = 1 %), odkud se 

ze znám&ch vstupních teplot N*#( B N)#( z rovnice (3.3) p#i uva'ování T8 = 1 
vypo%ítají v&stupní teploty N)', N*', 

2) aritmetick&m pr"m$rem se ze vstupní a v&stupní teploty v daném kanálku 
ur%í st#ední teplota v daném kanálku N"#* B N"#), odkud se ur%í termofyzikální 
vlastnosti vzduchu,    

3) prob$hne iterace, která p#i uva'ování zadané konstantní hodnoty 89 *  
vypo%ítá 89),  tak, aby se p#i dan&ch termofyzikálních vlastnostech vzduchu 
rovnala pr"toková charakteristika jedné (T8 = 1). 89) se postupn$ zv$t(uje 
o krok 0,001 m-. h,%, dokud je chyba $ = B\W(1 0 T8) > 0,001, 

4) p#i nyní znám&ch objemov&ch pr"tocích ob$ma kanálky 89 *, 89) a st#edních 
teplotách v kanálcích (termofyzikálních vlastnostech) se ur%í rychlost 
proud$ní v kanálku "<, #$ v kanálku, !" a sou%initel p#estupu tepla K, a dal(í 
parametry I9 ,T9,T8,T/8,!Z[<, Y@A<, 

5) dle zvoleného modelu Y 0 !Z[< se vypo%ítá teplotní faktor za dan&ch 
vstupních podmínek, 
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6) z nov$ vypo%teného teplotního faktoru, nyní p#i uva'ování reálné hodnoty3 T8 
z kroku 3) a vypo%ítané ú%innosti z kroku 5) se ur%í z rovnice (3.3) nové 
v&stupní teploty N)', N*' a v&po%et se vrátí do bodu 2) a kroky 2) a' 6) se 
opakují, dokud chyba   $ = B\W]S 0 S2B+?+C;é^ > 0,0001, 

7) hodnota otá%ek se z p#edchozí hodnoty ! otá%ek zv&(í o p#ednastaven& krok !=7+2, 

8) v&po%et v krocích 2) a' 6) se opakuje pro nové ! s tím rozdílem, 'e v první 
iteraci jsou ji' známé hodnoty N3DE#* B N3DE#), 89) a stejn$ tak termofyzikální 

vlastnosti vzduchu z p#edchozího kroku !, 
9) v&po%et v krocích 2) a' 8) pokra%uje, dokud není spln$na podmínka ! > !"39, 
10) v(echny d"le'ité (mezi)v&sledky jsou ulo'eny do prom$nné vysledky_all 

v programu MATLAB, odkud je mo'né jejich p#ekopírování a dal(í 
vyhodnocení v MS Excel. 

 
Pro následující porovnání byl sou%initel p#estupu tepla uvnit# kanálku vypo%ten 
z Nusseltova %ísla pro pln$ vyvinuté laminární proud$ní v sinusovém kanálku dle 
vztahu Shah a Bhatti (4.33) – %ást kanálku s vyvíjejícím se proud$ním nebyla 
uva'ována, d"vod je diskutovan& v p#edchozí kapitole. Dal(í p#edpoklady pro #e(ení 
(nap#. zanedbání tepelné ztráty v&m$níku, ustálen& stav, dokonale t$sn& v&m$ník) 
jsou shrnuty v kapitole 4.1. Objemov& pr"tok na stran$ teplého vzduchu byl zvolen 89 * = 1400; 2800; 4200 m-. h,%, na stran$ chladného vzduchu 89) byl vypo%ten tak, aby T8 = 1, viz postup iterace v&(e. V&po%et byl proveden v softwaru MATLAB, s krokem !=7+2 = 0,01  ot. min,%. Data byla zpracována v MS Excel. 

 

 
3 Reáln! +' není p"esn! rovno jedné, ale blí#í se této hodnot! 
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Obr. 5.6 Graf závislosti teplotního faktoru na otá$kách, rotor $. 2, ,- & = 2800 .(./)* pro  

modely 0 1 "23" uvedené v popisku  

 
Obr. 5.7 Graf závislosti teplotního faktoru na otá$kách, rotor $. 2, ,- & = 2800 .(./)* pro modely  0 1 "23" uvedené v popisku. Detail oblasti nízk"ch otá$ek 

 
Porovnání model" pro pr"tok 89 * = 2800 m-. h,%  je zachyceno na Obr. 5.6 a Obr. 
5.7. Z obrázku je patrné, 'e hodnota teplotního faktoru model" se li(í p#edev(ím p#i 
nízk&ch hodnotách otá%ek !. Büyükalaca a Yilmaz [30] uvádí, 'e p#i nízk&ch 
hodnotách ! @ 0 platí S = T/8 (závislost je v grafu nazna%ena %ernou p#ímkou). Této 
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k#ivce se od hodnoty p#ibli'n$ ! < 1,25 ot. min,% p#ibli'ují v(echny modely krom$ 
Büyükalaca a Yilmaz, kter& se p#ibli'uje a' pro ! < 1,0 ot. min,%. Obdobné pr"b$hy 
lze vid$t i pro pr"toky  89 * = 1400 a 4200 m-. h,% (viz P#íloha %. 3, kde se nachází 
i procentuální porovnání teplotních faktor") s tím rozdílem, 'e pro 89 * = 1400 m-. h,% je závislost S = T/8 strm$j(í ne' pro 89 * = 2800 m-. h,% a modely 
Kays a London, Worsøe-Schmidt a Shah tuto k#ivku protínají. Naopak pro 89 * = 4200 m-. h,% je závislost S = T/8 mén$ strmá ne' u 89 * = 2800 m-. h,% 
a modely Worsøe-Schmidt a Shah tuto k#ivku neprotínají a jsou od ní více vzdálené. 
Z procentuálního porovnání ú%inností Tab. 5.4 a P#íloha %. 3 je vid$t, 'e v oblasti 
nízk&ch otá%ek je vysok& rozdíl teplotních faktor". Po odtr'ení k#ivky Kays a London 
od S = T/8 k#ivka Kays a London prudce klesá a rozdíl ú%innosti mezi Kays a London 
a Seo et al. se pohybuje a' v #ádu desítek procent. 
Pro v(echny objemové pr"toky sledují modely Büyükalaca a Yilmaz, Seo et al. k#ivku S = T/8 a' do S = 0 % pro ! = 0 ot. min,%. Z tohoto hlediska se jedná o správn$ 
fyzikáln$ definované modely, kde na rozdíl od ostatních model" nedochází s malou 
zm$nou ! k tém$# skokovému poklesu S na nulovou hodnotu, n&br' dochází 
k pozvolnému poklesu S na nulovou hodnotu p#i ! = 0 ot. min,%.  
Pro st#ední hodnoty otá%ek 2 > ! > 14 ot. min,% je maximální rozdíl model" 
Worsøe-Schmidt a Seo et al. od modelu Kays a London do 1 %, maximální rozdíl 
modelu Büyükalaca a Yilmaz od modelu Kays a London je do 18 % pro v(echny 
zkoumané pr"toky.  
Pro vysoké hodnoty otá%ek ! J 14 ot. min,% se v(echny k#ivky p#ibli'ují stejné 
asymptotické hodnot$ S = 81,9 % pro 89 * = 2800 m-. h,%, S = 90,1 % pro 89 * = 1400 m-. h,% a S = 75,0 % pro 89 * = 2800 m-. h,%, kde je odchylka ostatních 
model" od modelu Kays a London do 1,5 %. V&jimkou je model Shah, kter& bere 
v úvahu podélnou vodivost materiálu rotoru, kterou ostatní modely nezohled)ují. 
Hodnota S modelu Shah je p#ibli'n$ o 7 a' 2 % p#i 89 * = 1400 a) 4200 m-. h,% ni'(í 
ne' u Kays a London (p#i ! = 16 ot. min,%). V&sledky modelu Shah jsou v rozporu 
s %lánkem od autor" Porowski a Szczechowiak [76], kte#í analyzovali vliv podélné 
vodivosti na ú%innost a podle jejich zji(t$ní nedochází k poklesu ú%innosti v celém 
rozsahu otá%ek, n&br' pouze v oblasti otá%ek nízk&ch. Nicmén$, model Shah je 
v nízk&ch otá%kách mimo rozsah platnosti, a proto není jisté, zdali jsou tato tvrzení 
správná. 
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Tab. 5.4 Porovnání hodnot teplotních faktor%, rotor $. 2,  ,- & = 2800 .(./)*, procentuální hodnoty 

vzta'eny ke Kays a London 

Model S [TU.FVW;8] 0,75 1,00 2,00 3,50 7,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

Kays a London 
L [%] 22,4 47,3 72,8 78,9 81,3 81,7 81,8 81,9 81,9 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Worsøe-Schmidt 
L [%] 21,4 46,7 72,7 78,9 81,2 81,7 81,8 81,9 81,9 XL [%] -4,3 -1,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Büyükalaca a Yilmaz 
L [%] 33,1 40,9 60,0 71,7 78,9 80,5 80,9 81,2 81,4 XL [%] 48,0 -13,6 -17,6 -9,2 -2,9 -1,5 -1,0 -0,8 -0,6 

Seo et al. 
L [%] 45,1 54,6 72,4 78,9 81,3 81,7 81,8 81,8 81,9 XL [%] 101,5 15,4 -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Shah 
L [%] 21,6 45,8 70,4 76,4 78,6 79,0 79,1 79,2 79,2 XL [%] -3,2 -3,2 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

 
Platnost okrajov$ch podmínek model% 
Platnost analyzovan&ch model" je shrnuta v Tab. 4.1. Platné oblasti jsou v grafech 
zobrazeny plnou %arou, neplatné %árkovanou %arou. Okrajové podmínky, které 
nejsou dále v textu zmín$ny (T8, <), jsou spln$ny u v(ech model". 
Model Kays a London nemá p#esn$ uveden& rozsah platnosti, auto#i uvádí pouze, 'e 
model je platn& pro S < 90 % , model je tak platn& v celém rozsahu zkou(en&ch 
pr"tok" v rozmezí ! = 0 a) 16 ot. min,%. Ostatní modely mají omezenou platnost, 
kterou shrnuje Tab. 5.5. Z tabulky je patrné, 'e s rostoucím objemov&m pr"tokem 89 * 
se dolní hranice platnosti model" posouvá k vy((ím hodnotám otá%ek – to je dáno 
tím, 'e hodnota T/8, která ur%uje platnost model", je závislá na 89 *. Hodnota !Z[< je 
dal(í ur%ující parametr platnosti, nicmén$ rozsah tohoto parametru neomezuje 
posuzované modely a' na Büyükalaca a Yilmaz, kter& má definovan& velmi mal& 
rozsah platnosti !Z[< – tento model pro 'ádné zkou(ené parametry rotoru %. 2 
neplatí. Podrobn$ji je platnost T/8 a !Z[< pro jednotlivé modely vzhledem k rozsahu 
analyzovan&ch dat uvedena v Elektronické p#íloze %. 1. Tab. 5.5 tak udává v&slednou 
oblast platnosti jako oblast, kde jsou spln$ny v(echny z okrajov&ch podmínek. 
 
Vychází-li se z p#edpokladu, 'e pro nízké hodnoty otá%ek ! @ 0 platí S = T/8, tak je 
pro 89 * = 2800 m-. h,%  z Obr. 5.7 patrné, 'e modely Büyükalaca a Yilmaz, Seo et al. 
se chovají podle tohoto p#edpokladu – kopírují k#ivku S = T/8, i kdy' jsou v této 
oblasti neplatné. Naopak model Shah a London, kter& nemá omezenou platnost, se 
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po odtr'ení od k#ivky S = T/8 blí'í k nulové hodnot$ S p#i nenulové hodnot$ !, co', 
jak ji' bylo zmín$no, je fyzikáln$ nesprávn$. Modely Worsøe-Schmidt a Shah jsou 
pro nízké hodnoty ! neplatné, nicmén$ se postupn$ p#ibli'ují ke k#ivce S = T/8 
a teoreticky mohou b&t platné a' do odtr'ení od této k#ivky.  
 

Tab. 5.5 Platnost model% vzhledem k otá$kám " [45..67)*] pro rotor $. 2 

MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 
Model od do od do od do 
Kays a London 0,32 16,00 0,63 16,00 0,94 16,00 
Worsøe-Schmidt 1,02 5,08 2,03 10,13 3,03 15,17 
Büyükalaca a Yilmaz - - - - - - 
Seo et al. 1,02 16,00 2,03 16,00 3,03 16,00 
Shah 2,03 16,00 4,05 16,00 6,07 16,00 

 
Záv#r 
Otázkou z"stává, jaká je reálná platnost model". P#i vzniku nového modelu jsou 
hodnoty ú%innosti %asto porovnávány s ji' existujícími modely (typicky 
Kays a London), nebo jsou provedeny experimenty, na základ$ kter&ch se ur%í 
platnost modelu. Tyto experimenty nejsou obsáhlé (nap#. Büyükalaca a Yilmaz), 
a proto mají modely nízk& rozsah platnosti, i kdy' to nemusí nutn$ znamenat, 'e 
mimo udávan& rozsah platnosti model neplatí. Zdali jsou modely platné v (ir(ím 
pásmu vstupních parametr" se musí ov$#it experimentáln$. 
Z porovnání model" se zdá b&t vhodné pou'ít pro dal(í anal&zu RRV model 
Seo et al., kter& velmi dob#e kopíruje uznávan& model Kays a London pro st#ední 
a vysoké otá%ky. I p#es to, 'e v oblasti nízk&ch otá%ek model Seo et al. formáln$ 
neplatí, kopíruje p#i nízk&ch otá%kách vztah S = T/8, a proto se zdá b&t vhodn& 
a platn& pro pou'ití v celém rozsahu otá%ek v%etn$ ! @ 0. Alternativou by bylo 
pou'ít model Büyükalaca a Yilmaz, kter& p#i nízk&ch otá%kách kopíruje vztah S = T/8, av(ak p#i st#edních otá%kách se znateln$ odli(uje od uznávaného modelu 
Kays a London.  
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5.3. Vliv volby kriteriální rovnice Nusseltova !ísla na teplotní faktor 
Rozdílné hodnoty Nusseltova %ísla vzhledem k okrajov&m podmínkám (geometrie 
kanálku, vliv vstupní oblasti, …) ji' byly diskutovány. V aktuálním odstavci je cílem 
ukázat vliv volby kriteriální rovnice pro !"! , a tedy i sou%initele p#estupu tepla K na 
teplotní faktor vypo%ten& modelem Y 0 !Z[< p#i zachování v(ech okrajov&ch 
podmínek (rozm$ry, materiál rotoru, objemové pr"tok 89 *). V&po%et probíhá 
iterativn$ (viz p#edchozí kapitola) zde s krokem !=7+2 = 0,1 ot. min,%, termofyzikální 

vlastnosti a objemov& pr"tok chladného proudu vzduchu 89) se m$ní dle odpovídají 
hodnoty teplotního faktoru vypo%teného p#i pou'ití dané kriteriální rovnice pro !"! . 
Pro v&po%et je pou'it model Seo et al. 
Fathieh et al. [77] uvádí, 'e p#esnost model" je siln$ závislá na volb$ sou%initele 
p#estupu tepla K, a tedy i na hodnot$ Nusseltova %ísla.  
To je patrné na Obr. 5.9, kter& zachycuje graf závislosti teplotního faktoru na 
otá%kách se vstupní hodnotou !"!  dle r"zn&ch kriteriálních rovnic. Z grafu je 
patrné, 'e k#ivky teplotních faktor" stanovené z !"!  pro kruhovou geometrii se blí'í 
k 90 %, pro trojúhelníkovou geometrii k 85 % a pro sinusoidu k 83 % (pro rotor %. 2 
a 89 * = 2800 m-. h,%). Obr. 5.9 tak v podstat$ kopíruje chování Nusseltova %ísla pro 
konst. #$, viz Obr. 5.2. D"vodem je, 'e s vy((í hodnotou !", p#i ostatních 
parametrech konst., roste hodnota !Z[<, díky které roste hodnota ú%innosti 
protiproudého v&m$níku Y<, která ji' p#ímo ovliv)uje hodnotu teplotního faktoru 
RRV. 
Zajímavé je porovnání vlivu Nusseltova %ísla na teplotní faktor. Pokud se bude 
pova'ovat hodnota !"!  a tomu odpovídající hodnota teplotního faktoru pro 
sinusovou geometrii dle Shah a Bhatti jako správná, bude u korelace s nejvy((í 
hodnotou !"!  (Baehr a Stephan) nár"st !"!  85,1 % oproti Shah a Bhatti, p#i%em' 
nár"st teplotního faktoru bude „pouze“ 8,9 % oproti Shah a Bhatti (rotor %. 2 
a 89 * = 2800 m-. h,%). Vzhledem k tomu, 'e vztah dle Baehr a Stephan je funkcí #$, 
resp. objemového pr"toku vzduchu 89 *, bude tato hodnota vy((í p#i vy((ím 
objemovém pr"toku vzduchu a ni'(í p#i ni'(ím objemovém pr"toku vzduchu, viz 
Tab. 5.6. V&sledky v&po%t" pro ostatní rotory jsou tabulkov$ uvedeny v P#íloze %. 4. 
Odtud vypl&vá, v návaznosti na p#edchozí kapitoly, 'e nejvy((í hodnoty !"!  se 
dosáhne p#i uva'ování vztah" s vlivem vstupní oblasti u nejkrat(ího v&m$níku. 
Konkrétn$ se jedná o rotor %. 5, kter& je ze v(ech rotor" nejkrat(í a p#i nejvy((ím 
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objem. pr"toku 89 * = 4200 m-. h,% je zde nejvy((í nár"st !"!  91,4 % (dle vztahu 
Gnielinski), tomu odpovídá nár"st teplotního faktoru 21,2 % oproti Shah a Bhatti.  
V rámci vztah" pro sinusovou geometrii je nár"st hodnoty teplotního faktoru oproti 
vztahu Shah a Bhatti nejvy((í u rotoru %. 5 p#i 89 * = 4200 m-. h,% a to 3,8 % (dle 
vztahu Yilmaz a Cihan) a 2 % (dle vztahu Karabulut et al.). 

 
Obr. 5.8 Graf závislosti 8 na ", rotor $. 2, ,- & = 2800 .(./)* pro kriteriální rovnice "#!  uvedené 

v popisku 

 
Obr. 5.9 Graf závislosti 8 na ", rotor $. 2, ,- & = 2800 .(./)*pro kriteriální rovnice "#!  uvedené 

v popisku, detail 
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Tab. 5.6 Porovnání teplotních faktor% p#i " =  16 45..67)*, rotor $. 2, 98 vzta'eno k Shah a Bhatti 
(sinusoida). Hodnoty "#!  odpovídají objemovému pr%toku ,- & MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

Korelace G. SY 
[-] 

XSY 
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SY 
[-] 

XSY 
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SY 
[-] 

XSY 
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

Graetz a Nusselt K 3,66 79,9 94,2 4,6 3,66 79,9 89,0 8,6 3,66 79,9 84,2 12,2 
ASHRAE K 3,69 81,3 94,3 4,6 3,72 82,6 89,1 8,8 3,74 83,9 84,5 12,6 
Hausen K 3,69 81,3 94,3 4,6 3,72 82,7 89,1 8,8 3,74 84,0 84,5 12,6 
Gnielinski K 3,71 82,1 94,3 4,7 3,75 84,3 89,2 8,9 3,79 86,4 84,7 12,8 
Baehr a Stephan K 3,72 82,9 94,3 4,7 3,77 85,1 89,2 8,9 3,80 86,9 84,7 12,8 
Martin K 3,67 80,6 94,2 4,6 3,69 81,4 89,0 8,7 3,71 82,4 84,4 12,4 
Shah Gz<33 K 3,68 80,8 94,2 4,6 3,70 81,9 89,1 8,7 3,72 83,0 84,4 12,5 
Shah a Bhatti S 2,03 0,0 90,1 0,0 2,03 0,0 81,9 0,0 2,03 0,0 75,1 0,0 
Karabulut et al. S 2,15 5,7 90,6 0,5 2,15 5,7 82,7 1,0 2,15 5,7 76,1 1,3 
Yilmaz a Cihan S 2,12 4,0 90,4 0,4 2,15 5,5 82,7 0,9 2,18 7,0 76,3 1,6 
Shah a Bhatti RT 2,25 10,4 90,9 0,9 2,25 10,4 83,3 1,7 2,25 10,4 76,8 2,3 
Yilmaz a Cihan RT 2,43 19,6 91,6 1,6 2,47 21,3 84,6 3,2 2,51 23,2 78,7 4,8 

 
Záv#r 
Sou%initel p#estupu tepla K má zásadní vliv na hodnotu ú%innosti, správná volba 
kriteriální rovnice se tak ukazuje jako zásadní, na co' poukazuje Fathieh et al. [77]. 
Jak ji' bylo zmín$no, není mo'né pou'ít nap#. vztahy pro kruhovou geometrii pro 
v&m$ník sinusov&mi kanálky, které vedou k procentuálnímu nár"stu teplotního 
faktoru a' o 21 % oproti vztahu Nusseltova %ísla pro sinusovou geometrii. 
  



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 64 

5.4. Vliv iterace na ú!innost 
Iterace byla v kapitole 5.3 nedílnou sou%ástí v&po%tu teplotního faktoru, kde se 
zjednodu(en$ #e%eno z prvotního odhadu teplotního faktoru (a tedy 
i termofyzikální vlastností vzduchu) iterativn$ vypo%ítal teplotní faktor „správn&“, 
odpovídající zadan&m vstupním parametr"m. Iterace vede ke slo'it$j(ímu postupu 
v&po%tu teplotního faktoru, ale p#esn$j(ím v&sledk"m. Na druhou stranu, v p#ípad$ 
mal&ch itera%ních krok", anebo v&po%tu velkého rozsahu vstupních parametr" m"'e 
vést ke znatelnému nár"stu v&po%etního %asu oproti v&po%tu bez iterace. V této 
kapitole je cílem ukázat rozdíl mezi itera%ním a neitera%ním v&po%tem teplotního 
faktoru.  
Neitera%ní v&po%et probíhá tak, 'e pro dané vstupní parametry rotoru (geometrie, 89 *, vstupní teploty, kriteriální rovnice pro v&po%et !") se odhadne ú%innost 
a objemov& pr"tok vzduchu na stran$ chladného vzduchu 89).  Na základ$ 
odhadnut&ch parametr" se vypo%ítá st#ední teplota v kanálku a termofyzikální 
vlastnosti vzduchu. Odtud se ur%í závislé veli%iny ("<,#$,!",K,I9 ,T9,!Z[<,T8,T/8) 
a následn$ se vypo%ítá ú%innost pro rychlost otá%ení rotoru !=73/7. Následn$ se zv&(í ! o krok !=7+2 a v&po%et ú%innosti prob$hne znovu, termofyzikální vlastnosti 

z"stávají konst., m$ní se pouze prom$nné funk%n$ závislé na hodnot$ otá%ek ! (nap#. T/8). V&po%et je tak úpln$ stejn& jako v p#ípad$ s iterací, nicmén$ 
termofyzikální vlastnosti a 89) se ji' nem$ní p#i zv&(ení !, v(echny veli%iny 
("<,#$,!",K,I9 ,T9,!Z[<,T8,T/8) jsou tak konstantní na celém rozsahu v&po%tu od !=73/7 do ! +>?.  
V&sledkem toho p#ístupu bude ur%itá chyba, která se bude odvíjet od správnosti 
odhadu ú%innosti4 a 89), ale také v jakém rozsahu ! bude v&po%et probíhat (resp. jak 
se na daném rozsahu ! bude m$nit ú%innost). Dá se o%ekávat, 'e pokud bude v celém 
rozsahu ! malá zm$na ú%innosti (oblast s vysokou hodnotou !), nebudou se 
termofyzikální vlastnosti ve skute%ném (itera%ním) v&m$níku v&razn$ li(it, naopak 
pokud v celém rozsahu ! je velká zm$na ú%innosti (oblast ! @  0), bude zm$na 
termofyzikální vlastností markantní. Pro eliminaci chyby v p#ípad$ neitera%ního 
v&po%tu by bylo mo'né rozd$lit cel& zkouman& rozsah ! na intervaly, v kter&ch se 

 
4 V této kapitole je pou#it pojem ú$innost namísto pojmu teplotní faktor. Odhad parametr% vede na 
stav, kdy +' : 1 a tedy 0 : 8 



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 65 

odhadnou ú%innosti a 89) zvlá(+. Ur%ité „manuální iterace“ se dá takté' dosáhnout 
tím, 'e po odhadu ú%innosti a 89) se na základ$ vypo%ítané ú%innosti a T8, na místo 
p"vodního odhadu ú%innosti dosadí hodnota nov$ vypo%tené ú%innosti a 89)  se upraví 
tak, aby se T8 =_ 1.  
 
V rámci neitera%ního v&po%tu byly zvoleny v'dy %ty#i varianty odhadu vstupních 
parametr": 

- varianta !. 1 má hodnoty odhadu ú%innosti a 89) zvoleny z v&sledk" kapitoly 
5.3 pro model Seo et al. p#i pou'ití kriteriální rovnice Shah a Bhatti pro 
sinusoidu p#i ! =  16 ot. min,%. Tj. neznámé vstupní parametry pro 
neitera%ní v&po%et jsou zvoleny z v&sledk" iterovaného v&po%tu p#i 
maximálních otá%kách, 

- varianta !. 2 má hodnotu odhadu 89)  zvolenou z v&sledku iterovaného 
v&po%tu (viz varianta %. 1), hodnota odhadu ú%innosti je provedena nezávisle 
na v&sledcích z kapitoly 5.3,  

- varianta !. 3 má hodnotu odhadu ú%innosti z v&sledku iterovaného v&po%tu 
(viz varianta %. 1), hodnota odhadu 89) je provedena nezávisle na v&sledcích 
z kapitoly 5.3, 

- varianta !. 4 má hodnoty odhadu ú%innosti a 89)  provedeny nezávisle na 
v&sledcích z kapitoly 5.3. 

Odhady parametr" jsou zachyceny v Tab. 5.7. Z odchylek ú%inností neiterovan&ch 
v&po%t" od iterovan&ch byly sestaveny grafy a tabulková srovnání pro rotor %. 2, která 
jsou k nalezení v P#íloze %. 5. 
 
Graf závislosti odchylky ú%innosti na otá%kách je pro rotor %. 2 p#i pr"toku 89 * = 2800 m-. h,% zachycen na Obr. 5.10, ostatní grafy viz P#íloha %. 5.  
Z Obr. 5.10 je patrné, 'e u varianty %. 1 se ú%innost bez iterace odchyluje v oblasti 
nízk&ch otá%ek, a to p#edev(ím tam, kde ú%innost prudce roste s ! – pro rotor %. 2 p#i 89 * = 2800 m-. h,% se jedná p#ibli'n$ o oblast ! > 2 ot. min,%. V oblasti nad ! > 2 ot. min,% je odchylka ji' tém$# nulová. Varianta %. 2 se chová obdobn$ jako 
varianta %. 1, nicmén$ pro ! > 2 ot. min,% je odchylka nenulová. Varianta %. 3 má 
vy((í odchylku pro ! > 2 ot. min,% ne' varianta %. 2 a to z d"vodu, 'e v&stupní 
teploty vzduchu z kanálku (a následn$ st#ední teploty vzduchu a termofyzikální 
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vlastnosti vzduchu) se z odhadu ú%innosti vypo%ítají z rovnice (3.3) s p#edpokladem T8 = 1, nicmén$ u varianty %. 3 se T8 ` 1. U varianty %. 4 se ke stejnému principu 
p#ipojí je(t$ hor(í odhad ú%innosti, a proto je zde odchylka ú%innosti nejvy((í a to 
p#ibli'n$ 3,3 % p#i ! =  16 ot. min,%.  
 
Obdobné chování odchylky lze pozorovat i pro pr"toky 89 * = 1400 a 4200 m-. h,%. 
Odchylka je zpravidla nejvy((í v oblasti prudkého r"stu ú%innosti. Z v&sledk" lze 
dále usoudit, 'e d"le'itou roli pro ur%ení správné hodnoty ú%innosti (malá odchylka) 
hraje volba objemového pr"toku 89) tak, aby hodnota T8 co nejvíce blí'ila jedné, a dále 
také správn& odhad ú%innosti. Pro dosa'ení malé odchylky lze p#i in'en&rském 
v&po%tu bez „automatické iterace“ odhadované vstupní parametry postupn$ 
upravovat dle v&sledk" v&po%tu. Nicmén$ chyb$ v oblasti nízk&ch hodnot otá%ek se 
nedá vyhnout, #e(ením je automatická iterace, anebo rozd$lení v&po%tu do n$kolika 
úsek" otá%ek, v kter&ch se provede odhad ú%innosti a 89) zvlá(+. 
 

 
Obr. 5.10 Odchylka ú$innosti neiterovaného v"po$tu od iterovanému v"po$tu, rotor $. 2, ,- & = 2800 .(./)* pro varianty odhadu $. 1 a' 4 
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Tab. 5.7 Tabulka odhad% vstupních parametr%, rotor $. 2 

Varianta odhadu !.  MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

1 
MNC [FE.O;8] 1 389,1 2 762,5 4 124,3 Z [%] 90,1 81,9 75,1 

2 
MNC [FE.O;8] 1 389,1 2 762,5 4 124,3 Z [%] 85,0 75,0 70,0 

3 
MNC [FE.O;8] 1 300,0 2 700,0 3 950,0 Z [%] 90,1 81,9 75,1 

4 
MNC [FE.O;8] 1 300,0 2 600,0 3 900,0 Z [%] 80,0 75,0 70,0 

 

5.5. Vliv pr"toku vzduchu, geometrie a otá!ek na teplotní faktor 
Vstupní data pro porovnání byla získána itera%ním v&po%tem, p#i%em' bylo vyu'ito 
ji' vypo%ítan&ch dat z kapitoly 5.3 a to dat vypo%ten&ch pro kriteriální rovnici !"!  
dle Shah a Bhatti v sinusovém kanálku, modelu Seo et al. a kroku !=7+2 =  0,1 ot. min,%. 
 
Z grafu závislosti ú%innosti na otá%kách Obr. 5.11 (pro objem. pr"tok 89 * = 2800 m-. h,%) je vid$t, 'e v oblasti nízk&ch otá%ek ú%innost prudce roste a od 
ur%it&ch otá%ek je ji' prakticky konstantní. To, jak prudce roste (p#i 89 * = konst.), se 
odvíjí od parametru T/8, kter& je závisl& na hmotnosti rotoru I/ a m$rné tepelné 
kapacit$ materiálu rotoru. Rotory %. 1 a' 5 jsou vyrobeny ze stejného materiálu 
(Q2#/ = konst.), rotory %. 2 a' 5 mají stejnou geometrii, li(í se pouze v délce v&m$níku, 

na které je závislá teplosm$nná plocha a hmotnost I/. Rotor %. 1 má odli(nou 
geometrii, a to p#edev(ím tlou(+ku plechu, ale také jin& pom$r v&(ky a (í#ky kanálku, 
kter& ale vede k nár"stu !"!  pouze o 0,08 % oproti ostatním rotor"m (p#i pou'ití 
stejného vztahu pro !"!  dle Shah a Bhatti). Rotory jsou po stránce hmotnosti 
se#azeny od nejhmotn$j(ího rotor %. 1 po nejmén$ hmotn& rotor %. 5 (viz. Tab. 5.1), 
%emu' odpovídá i nejvy((í hodnota T/8 u rotoru %. 1 a nejni'(í u rotoru %. 5 p#i dané 
hodnot$ !, viz Obr. 5.12. Z tohoto grafu je patrn& sklon k#ivek, kter& je nejstrm$j(í 
u rotoru %. 1 a postupn$ se sni'uje a' na nejmén$ strm& u rotoru %. 5. Sm$rnice k#ivek T/8 0 ! se tak promítá do sm$rnice k#ivek S 0 !.  
Na hmotnosti rotoru závisí hodnota otá%ek, p#i kter&ch je dosa'eno tém$# maximální 
hodnoty teplotního faktoru, na Obr. 5.11 zachyceno te%kovanou %arou. Platí tak, 'e 
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%ím mén$ hmotn& rotor, tím pozvoln$j(í nár"st ú%innosti se zvy(ující se hodnotou ! a tedy del(í úsek na kterém teplotní faktor roste. 
 

 
Obr. 5.11 Graf závislosti teplotního faktoru na N pro ,- & = 2800 .(./)* pro rotory $. 1 a' 5 

 

 
Obr. 5.12 Graf závislosti parametru ++' na ", ,- & = 2800 .(./)* pro rotory $. 1 a' 5 
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Teplotní faktor v oblasti, kde je teplotní faktor tém$# maximální, je závisl& p#edev(ím 
na hodnot$ parametru !Z[<. Pro pr"tok 89 * = 2800 m-. h,% je grafická 
závislost !Z[< na ! zachycena na Obr. 5.13. V grafu nejprve hodnota !Z[< 
s rostoucím ! klesá, co' je zp"sobeno tím, 'e s rostoucím ! se objemov& pr"tok 89) odpovídající T9"(> zv$t(uje tak aby T8 = 1 a odtud z rovnice (4.1) vypl&vá klesající 
hodnota !Z[<. Pro vy((í hodnoty ! je 89) tém$# konstantní a proto je !Z[< tém$# 
konstantní.  
Z grafu je také vid$t, 'e hodnota !Z[< pro rotor %. 1 a 2 je tém$# toto'ná, proto'e 
rotory %. 1 a 2 mají prakticky stejné teplosm$nné plochy – tomu odpovídá i tém$# 
toto'n& teplotní faktor t$chto rotor" p#i otá%kách ! > 6 ot. min,%. 
 

 
Obr. 5.13 Graf závislosti "23" na N, ,- & = 2800 .(./)* pro rotory $. 1 a' 5 

 
Tabulkové porovnání rotor" p#i pr"toku 89 * = 2800 m-. h,% je zachyceno v Tab. 5.8, 
kde rotor %. 2 slou'í jako rotor referen%ní. Je vid$t, 'e p#i nejni'(ích otá%kách je rozdíl 
teplotního faktoru nejvy((í a postupn$ se sni'uje. Nap#. p#i otá%kách ! = 0,1 ot. min,% je teplotní faktor u rotoru %. 1 o 45,2 % vy((í, ni'(í u rotoru %. 3 
o 18,3 %, u rotoru %. 4 o 35,7 % a u rotoru %. 5 o 52,2 % oproti rotoru %. 2. 
Pro ostatní pr"toky jsou tabulky a grafy k nalezení v P#íloze %. 6. Odkud pro pr"tok 89 * = 1400 m-. h,% platí: hodnoty T/8 jsou vy((í ne' pro pr"tok 89 * = 2800 m-. h,% vlivem ni'(ího objemového pr"toku, a tedy i hodnot T9. K#ivky T/8 0 ! mají strm$j(í sklon, co' vede k dosa'ení tém$# maximální hodnoty teplotního 
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faktoru rychleji a spole%n$ s vy((í hodnotou !Z[< (op$t vlivem ni'(í T9) jsou hodnoty 
ú%innosti vy((í ne' u 89 * = 2800 m-. h,%. P#i ! = 16 ot. min,% teplotní faktor rotoru 
%. 1 je 90,2 %, rotoru %. 2 je 90,1 %, rotoru %. 3 je 88,5 %, rotoru %. 4 je 86,4 % a rotoru 
%. 5 je 83,3 %.  
Pro pr"tok 89 * = 4800 m-. h,%, vy((í T9 zp"sobí naopak ni'(í sklon k#ivek T/8 0 ! 
a ni'(í hodnotu !Z[<  oproti pr"toku 89 * = 2800 m-. h,%. Ni'(í sklon k#ivek T/8 0 ! 
zp"sobí v$t(í oblast, na které teplotní faktor s otá%kami roste a' do hodnoty tém$# 
maximálního teplotního faktoru.  
 

Tab. 5.8 Tabulkové porovnání (v"b!r hodnot) pro ,- & = 2800 .(./)* 

Rotor !.  S [ot.min-1] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 

L [%] 8,2 42,4 64,3 73,0 76,9 80,9 81,8 82,0 XL [%] 45,2 32,0 17,7 10,2 6,3 1,5 0,4 0,2 [@F [-] 0,1 0,3 0,7 1,0 1,4 2,7 5,5 10,9 X[@F [%] 38,3 37,9 38,0 38,1 38,2 38,4 38,4 38,4 S\]9 [-] 4,70 4,65 4,61 4,60 4,59 4,59 4,59 4,59 XS\]9 [%] 0,23 -0,04 -0,02 0,08 0,16 0,27 0,30 0,31 

2 

L [%] 5,7 32,1 54,6 66,3 72,4 79,7 81,5 81,9 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 3,9 7,9 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 4,69 4,65 4,61 4,60 4,59 4,58 4,57 4,57 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

L [%] 4,6 27,1 48,3 60,5 67,3 76,3 78,8 79,4 XL [%] -18,3 -15,4 -11,5 -8,8 -7,0 -4,2 -3,3 -3,1 [@F [-] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,4 6,7 X[@F [%] -15,0 -14,9 -14,8 -14,8 -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 S\]9 [-] 3,99 3,96 3,93 3,91 3,91 3,89 3,89 3,89 XS\]9 [%] -14,97 -14,86 -14,82 -14,83 -14,85 -14,90 -14,92 -14,93 

4 

L [%] 3,6 22,0 41,1 53,3 60,8 71,7 75,2 76,0 XL [%] -35,7 -31,3 -24,7 -19,5 -16,0 -10,0 -7,7 -7,3 [@F [-] 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 1,4 2,8 5,5 X[@F [%] -30,0 -29,8 -29,7 -29,7 -29,7 -29,8 -29,8 -29,9 S\]9 [-] 3,29 3,27 3,24 3,23 3,22 3,21 3,21 3,21 XS\]9 [%] -29,95 -29,76 -29,68 -29,69 -29,73 -29,81 -29,85 -29,86 

5 

L [%] 2,7 16,9 33,0 44,6 52,4 65,2 70,0 71,2 XL [%] -52,2 -47,5 -39,6 -32,7 -27,6 -18,1 -14,0 -13,0 [@F [-] 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 1,1 2,2 4,4 X[@F [%] -44,9 -44,7 -44,6 -44,6 -44,6 -44,7 -44,8 -44,8 S\]9 [-] 2,58 2,57 2,56 2,55 2,54 2,53 2,52 2,52 XS\]9 [%] -44,95 -44,72 -44,60 -44,60 -44,63 -44,73 -44,79 -44,80 
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Porovnání pro rotor %. 2 v kombinaci s objemov&mi pr"toky je v Tab. 5.9 (ostatní 
rotory viz P#íloha %. 6). Z v&sledk" je patrné, 'e s rostoucím objemov&m pr"tokem 
roste T9, tedy klesají hodnoty T/8,!Z[<, proto klesá i teplotní faktor – v&m$ník 
vzhledem ke sv&m konstruk%ním parametr"m nedoká'e p#enést ve(kerou energii 
mezi proudy vzduchu. 
Dále je z tabulky vid$t, 'e %ím ni'(í teplosm$nná plocha rotoru, tím je citlivost S na 
sní'ení/zv&(ení pr"toku vy((í. Tento jev vychází z S 0 !Z[< charakteristiky, viz 
Obr. 4.1. Uva'uje-li se rotor s nízkou teplosm$nnou plochou, hodnota !Z[< je 
obecn$ nízká a klesá s rostoucím objemov&m pr"tokem. P#i nízk&ch hodnotách !Z[< @ 0 je zm$na teplotního faktoru se zm$nou !Z[< resp. objemového pr"toku 
vzduchu vysoká. Naopak, p#i vysok&ch hodnotách teplosm$nné plochy je hodnota !Z[< obecn$ vysoká a teplotní faktor se se zm$nou hodnoty !Z[<, resp. objemového 
pr"toku vzduchu m$ní málo.  
 

Tab. 5.9 Tabulkové porovnání (v"b!r hodnot), rotor $. 2 

M=N  [m3.h-1] S [ot.min-1] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 400 

L [%] 13,3 59,2 79,7 85,8 87,9 89,5 89,9 90,1 XL [%] 135,0 84,3 46,0 29,4 21,5 12,4 10,4 10,0 [@F [-] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 3,9 7,9 15,7 X[@F [%] 99,5 98,2 98,3 98,7 98,9 99,3 99,4 99,4 S\]9 [-] 9,36 9,21 9,15 9,13 9,13 9,12 9,12 9,12 XS\]9 [%] 99,48 98,18 98,31 98,68 98,94 99,33 99,42 99,44 

2 800 

L [%] 5,7 32,1 54,6 66,3 72,4 79,7 81,5 81,9 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 3,9 7,9 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 4,69 4,65 4,61 4,60 4,59 4,58 4,57 4,57 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 200 

L [%] 3,4 20,9 39,4 51,5 59,1 70,5 74,2 75,1 XL [%] -39,5 -34,9 -27,9 -22,2 -18,3 -11,6 -8,9 -8,4 [@F [-] 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 2,6 5,3 X[@F [%] -33,3 -33,1 -33,0 -33,0 -33,0 -33,1 -33,2 -33,2 S\]9 [-] 3,13 3,11 3,09 3,08 3,07 3,06 3,06 3,06 XS\]9 [%] -33,28 -33,08 -32,99 -33,00 -33,03 -33,12 -33,17 -33,18 
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6. V!PO"ET TLAKOVÉ ZTRÁTY 
6.1. Porovnání vztah" pro místní a t#ecí tlakovou ztrátu 
Místní tlaková ztráta 
Pro porovnání vztah" pro místní ztrátu byly z Tab. 4.6 vybrány ty vztahy, jejich' 
okrajové podmínky vyhovují podmínkám v RRV. Z pom$rn$ omezeného mno'ství 
vztah" tak byly vybrány Kays a London [25] pro kruh (4.60) a trojúhelník (4.61) 
a Idelchik"v [64] vztah pro tenkou desku (4.62). Ostatní vztahy platí bu, pro 
turbulentní proud$ní, anebo jsou neplatné pro po'adovanou hodnotu  
parametru 1. 
 
Místní tlaková ztráta je vypo%tena ze zjednodu(ené rovnice (4.50), kde %len t#ecí 
ztráty 4(4 5*⁄ = 0. Termofyzikální vlastnosti vzduchu jsou ur%eny p#i teplot$ 17,5 °C, 
co' je teplota odpovídající referen%ní hustot$ - = 1,2 kg. m,-. V&po%et byl proveden 
v MS Excel. 
 
Vypo%ítaná místní tlaková ztráta pro rotor %. 2 a' 5 je vlivem stejné geometrie toto'ná 
((í#ka v&m$níku zde nehraje roli) a je vid$t na Obr. 6.1. V grafu je vid$t typick& 
parabolick& tvar k#ivek tlakové ztráty. Nejvy((í tlakovou ztrátu má trojúhelníkov& 
kanálek, kruhov& kanálek dle Kays a London (4.60) má v pr"m$ru o 44 % tlakovou 
ztrátu ni'(í a vztah pro tenkou desku s kruhov&mi otvory dle Idelchik (4.62) má 
tlakovou ztrátu v pr"m$ru o 59 % ni'(í oproti Kays a London trojúhelníkovému 
kanálku (4.61). U rotoru %. 1 jsou hodnoty místní tlakové ztráty vy((í ne' u rotoru 
%. 2 a' 5 a to vlivem rozdílné geometrie kanálku, která vede na ni'(í hodnotu 
parametru 1, která se projeví vy((í hodnotou sou%initele místní ztráty /)'#+. U rotoru 
%. 1 zárove) rozdílná geometrie zp"sobí lehce vy((í hodnoty rychlostí v kanálku "' (p#ibli'n$o 2,5 % oproti rotor"m %. 2 a' 5). Tyto dva jevy spole%n$ vedou na vy((í 
tlakovou ztrátu +,;'). Hodnoty tlakové ztráty jsou pro Kays a London kruhov& 
kanálek (4.60)  v pr"m$ru o 42 % tlakovou ztrátu ni'(í a vztah pro tenkou desku 
s kruhov&mi otvory dle Idelchik  (4.62) má tlakovou ztrátu v pr"m$ru o 58 % ni'(í 
oproti Kays a London trojúhelníkovému kanálku (4.61). Vypo%ítané hodnoty místní 
tlakové ztráty pro posuzované objemové pr"toky 89 * = 1400, 2800 a 4200 m-. h,% 
(odpovídá #$ = 93, 186 a 279 pro rotor %. 2 a' 5 a  #$ = 94, 188 a 282 pro rotor %. 1) 
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jsou vid$t v Tab. 6.1, odkud je patrné, 'e hodnoty místní tlakové ztráty se blí'í nule a 
jsou prakticky zanedbatelné. 

 
Obr. 6.1 Graf závislosti místní tlakové ztráty na Re. Barevné odli&ení vztah%: rotor $. 1 – oran'ová, 

rotor $. 2 a' 5 – zelená 

 
Tab. 6.1 Tabulka hodnot místní tlakové ztráty 9;,$# 
Rotor !. MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

X ^ GAC
 [P

a]
 1 

Kays a London, K 0,07 0,26 0,60 
Kays a London, T 0,11 0,45 1,02 
Idelchik (4.60) 0,04 0,19 0,46 

2 a" 5 
Kays a London, K 0,04 0,18 0,40 
Kays a London, T 0,08 0,32 0,72 
Idelchik (4.60) 0,03 0,13 0,32 

X ^ GAC
 [%

] 1 
Kays a London, K -41,5 -41,5 -41,5 
Kays a London, T 0,0 0,0 0,0 

Idelchik (4.60) -61,4 -57,6 -55,3 

2 a" 5 
Kays a London, K -44,3 -44,3 -44,3 
Kays a London, T 0,0 0,0 0,0 
Idelchik (4.60) -62,3 -58,6 -56,4 

 
T"ecí tlaková ztráta 
T#ecí tlaková ztráta byla vypo%ítána za stejn&ch p#edpoklad" jako místní tlaková 
ztráta dle zjednodu(eného vztahu (4.50) p#i uva'ování /)'#+ = 0. Vztahy pro (#$ 
z p#ehledu v Tab. 4.5 byly vybrány dle platn&ch okrajov&ch podmínek pro zkoumané 
rotory, v&jimkou je vztah Yilmaz a Cihan, kde nejsou definovány okrajové podmínky 
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– vzhledem k dobré shod$ tohoto vztahu se vztahem Shah a Bhatti p#i v&po%tu !"!  
v p#edchozí kapitole byl pou'it i v této kapitole. 
 
Graf závislosti tlakové ztráty t#ením vypo%tené z r"zn&ch vztah" pro (#$ Tab. 4.5 na 
Reynoldsov$ %ísle pro rotor %. 2 zachycuje Obr. 6.2. V grafu je vid$t typická lineární 
závislost mezi tlakovou ztrátou a #$, kter& odpovídá objemovému pr"toku 89 *. 
Reynoldsovo %íslo zobrazené v grafu odpovídá laminární oblasti proud$ní – je ale 
patrné, 'e pro vysoká Reynoldsova %ísla je hodnota tlakové ztráty extrémn$ vysoká. 
V RRV se hodnoty #$ pohybují v daleko u'(ím pásmu, p#ibli'n$ do hodnoty #$ = 300 a) 400 (nap#. 89 = 4200 m-. h,% odpovídá #$ = 280). Obr. 6.2 zachycuje 
pouze rotor %. 2, grafická závislost pro ostatní rotory bude toto'ná s tím rozdílem, 'e 
délka rotoru 4 se promítne do hodnoty +,./. Ostatní rotory, které jsou krat(í, tak 

budou mít ni'(í hodnotu +,./ p#i stejné hodnot$ #$ – p#ímky tak budou mén$ strmé. 

Naopak rotor %. 1, kter& má stejnou délku rotoru jako rotor %. 2, bude vlivem rozdílné 
geometrie kanálku (p#edev(ím ni'(í hydraulick& pr"m$r) mít tlakovou ztrátu vy((í 
ne' rotor %. 2 – p#ímky budou naopak strm$j(í, viz P#íloha %. 7. 
 

 
Obr. 6.2 Graf závislosti t#ecí ztráty na Re, rotor $. 2, pro vztahy &'$ uvedené v popisku. Barevné 

odli&ení vztah%: r%'ová – kruh, zelená – rovnoramenn" trojúhelník, fialová – sinusoida 
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Z tabulky Tab. 6.2, pro rotor %. 2 a' 5 je patrné, 'e hodnoty +,./ jsou pro sinusovou 

geometrii velmi podobné: +,./ dle Karabulut et al. je o 0,1 % vy((í a +,./ dle Yilmaz 

a Cihan je o 2,9 % vy((í ne' +,./ dle Shah a Bhatti. Hodnoty +,./ pro kanálek tvaru 

rovnoramenného trojúhelníku jsou dle Shah a Bhatti vy((í o 20,8 % a dle  
Yilmaz a Cihan vy((í o 21,6 % oproti Shah a Bhatti pro sinusovou geometrii. Pokud 
by byl kanálek pova'ován jako kruhov&, bude hodnota tlakové ztráty o 48,2 % vy((í 
oproti Shah a Bhatti pro sinusovou geometrii. 
Hodnoty (#$ pro rotor %. 1 jsou vlivem velmi podobné geometrie kanálku prakticky 
toto'né jako pro rotor %. 2 a' 5. Z tabulky je patrné, 'e vliv geometrie (tj. volba vztahu 
pro (#$) na tlakovou ztrátu hraje zásadní roli – hodnoty tlakové ztráty vlivem volby 
odli(né geometrie se mohou li(it a' o desítky procent.  
 

Tab. 6.2 Porovnání vztah% &'$ 
Vztah  Geometrie 

Rotor !. 1 Rotor !. 2 a" 5 !"# [-] X!"# [%] !"# [-] X!"# [%] 
16 kruh 16,00 48,2 16,00 48,2 
Shah a Bhatti sinusoida 10,80 0,0 10,79 0,0 
Karabulut et al. sinusoida 10,81 0,2 10,81 0,1 
Yilmaz a Cihan sinusoida 11,11 2,9 11,11 2,9 
Shah a Bhatti rovnoramenn! trojúhelník 13,04 20,8 13,04 20,8 
Yilmaz a Cihan rovnoramenn! trojúhelník 13,12 21,6 13,12 21,6 

 
Rotor %. 1 a rotory %. 2 a' 5 mají nepatrn$ odli(nou hodnotu %, která se projeví na 
zm$n$ hodnoty (#$. Geometrie kanálku odpovídající hodnot$ % m"'e b&t prakticky 
libovolná – vliv zm$ny hodnoty (#$ s % zachycuje Obr. 6.3. Z grafu je patrné, 'e 
hodnota (#$ pro sinusoidu roste s rostoucí %, hodnota (#$ pro rovnoramenn& 
trojúhelník nejprve roste a poté klesá, p#i hodnot$ % = 1,1 jsou si hodnoty (#$ pro 
sinusoidu a rovnoramenn& trojúhelník rovny. Hodnota (#$ pro kruh je konstantní. 
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Obr. 6.3 Graf závislosti &'$ na %, zpracováno dle vztah% Shah a Bhatti [43] 

 

6.2. Porovnání tlakové ztráty zkouman$ch rotor" 
V p#edchozí kapitole byly samostatn$ porovnány vztahy místních a t#ecích tlakov&ch 
ztrát. Pro v&po%et hodnot celkové tlakové ztráty byl zvolen vztah pro:  

- místní tlakovou ztrátu: Kays a London pro trojúhelníkovou geometrii [25] – 
vztah (4.61), 

- t#ecí tlakovou ztrátu: Shah a Bhati [43] – vztah (4.53). 
Vztah Kays a London pro místní tlakovou ztrátu byl zvolen z d"vodu, 'e hodnoty 
nap#. (#$ a !"!  pro trojúhelníkovou geometrii se p#ibli'ují hodnotám pro sinusovou 
geometrii více ne' hodnoty pro kruhovou geometrii. Nejp#esn$j(í by byly hodnoty 
sou%initele místní tlakové ztráty p#ímo pro sinusovou geometrii, z provedené re(er(e 
literatury ale vypl&vá, 'e tyto hodnoty zatím nebyly nik&m publikovány. Vzhledem 
k tomu, jak nízké jsou hodnoty místní tlakové ztráty pro zkoumané objemové 
pr"toky a geometrii rotor" vzhledem ke t#ecí ztrát$, by bylo mo'né i místní ztrátu 
zanedbat. Vztah Shah a Bhati pro t#ecí tlakovou ztrátu byl zvolen z toho d"vodu, 'e 
se jedná o korelaci vypo%ten&ch hodnot (#$ dle Shah, které b&vají v p#ípad$ nov$ 
vypo%ten&ch hodnot pova'ovány za referen%ní. Vztah navíc vykazuje dobrou shodu 
s ostatními vztahy pro (#$ v sinusovém kanálku. Hodnoty tlakové ztráty jsou 
vypo%ítány dle zjednodu(eného vztahu pro tlakovou ztrátu (4.50) za uva'ování v&(e 
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zmín$n&ch vztah" pro místní a t#ecí tlakovou ztrátu. Termofyzikální vlastnosti jsou 
ur%eny pro teplotu 17,5 °C odpovídající referen%ní hustot$ - = 1,2 kg. m,-. V&po%et 
byl proveden v programu MATLAB. 
 
Tlaková ztráta je stanovena jako sou%et místní a t#ecí tlakové ztráty – jedná se tak 
v podstat$ o sou%et hodnot z graf" na Obr. 6.1 a Obr. 6.2, co' zachycuje Obr. 6.4. 
V&sledná závislost v Obr. 6.4 p"sobí lineárn$, ale není tomu tak, závislost je 
parabolická. D"vodem vzhledu lineární charakteristiky je, 'e hodnota podílu místní 
tlakové ztráty a tlakové ztráty t#ením je velmi nízká – místní tlaková ztráta se 
prakticky neprojeví. Proto p#ibli'n$ platí, 'e ztrojnásobením objemového pr"toku 
vzduchu se tlaková ztráta zv&(í trojnásobn$. Rotory %. 1 a 2 mají stejnou (í#ku, ale 
odli(nou geometrii (kanálky rotoru %. 2 mají vy((í hydraulick& pr"m$r ne' kanálky 
rotoru %. 2), co' vysv$tluje rozdílné hodnoty tlakové ztráty p#i stejném objemovém 
pr"toku. Rotory %. 2 a' 5 mají stejnou geometrii, li(í se pouze (í#kou rotoru, která se 
p#ímo projevuje na hodnot$ tlakové ztráty – platí tak, 'e %ím vy((í (í#ka, tím strm$j(í 
sklon k#ivky a vy((í hodnota tlakové ztráty. 

 
Obr. 6.4 Graf závislosti tlakové ztráty na objemovém pr%toku ,- & pro rotory $. 1 a' 5  

 
Z Obr. 6.4 a Tab. 7.1 je patrné, 'e p#i objemovém pr"toku 89 * = 4200 m-. h,% má 
nejvy((í tlakovou ztrátu rotor %. 1 a to 148,4 Pa, tlaková ztráta rotoru %. 1 je o 5,6 % 
vy((í ne' tlaková ztráta rotoru %. 2 (140,5 Pa), rotor %. 3 má tlakovou ztrátu 119,6 Pa 
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a je o 14,9 % ni'(í ne' u rotoru %. 2, tlaková ztráta rotoru %. 4 je 98,5 Pa a je o 29,8 % 
ni'(í ne' u rotoru %. 2, rotor %. 5 má tlakovou ztrátu 77,6 Pa a je o 44,8 % ni'(í ne' 
u rotoru %. 2. Hodnoty tlakové ztráty byly vyhodnoceny pro objemov& pr"tok na 
stran$ teplého vzduchu, na stran$ chladného vzduchu jsou tlakové ztráty vlivem 
v&po%tu p#i referen%ní hustot$ - = 1,2 kg. m,- toto'né. 
  



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 79 

7. DISKUSE V!SLEDK$ 
Na Obr. 7.1 je zachyceno porovnání teplotního faktoru (p#i ! = 16 ot. min,%) a tlakové ztráty rotor" v závislosti na objemovém pr"toku 89 *. 
V grafu je vid$t, 'e s rostoucí hodnotou objemového pr"toku roste tlaková ztráta, ale 
klesá teplotní faktor. Cílem v&m$ník" je poskytnout co nejvy((í teplotní faktor a co 
nejni'(í tlakovou ztrátu p#i dan&ch podmínkách. P#i 89 * = 2800 m-. h,% je z Tab. 7.1 
patrné, 'e rotor %. 1 má pouze o 0,2 % vy((í teplotní faktor ne' rotor %. 2, ale zárove) 
o 5,6 % vy((í tlakovou ztrátu, která se projeví na vy((í energetické náro%nosti systému 
(vy((í spot#eba elektrické energie ventilátory). V kone%ném d"sledku bude i samotná 
v&robní cena rotoru %. 1 vy((í a to z toho d"vodu, 'e rotor %. 1 má o 38 % vy((í 
hmotnost, viz Tab. 5.1. Z Obr. 7.1 je vid$t, 'e k#ivky tlakové ztráty mají vy((í sklon 
ne' k#ivky teplotního faktoru – nap#. p#i sní'ení objemového pr"toku vzduchu roste 
teplotní faktor pomaleji, ne' klesá tlaková ztráta. Také je patrné, 'e tlakovou ztrátu 
lze sní'it sní'ením tlou(+ky rotoru, nap#. pro rotor %. 3 p#i 89 * = 2800 m-. h,% platí, 
'e vzhledem k rotoru %. 2 se teplotní faktor sní'í o 3,1 %, ale tlaková ztráta se sní'í 
o 14,9 %, p#i%em' se tlou(+ka rotoru sní'í o 15,0 %. Procentuální sní'ení (í#ky tak 
p#ibli'n$ odpovídá procentuálnímu sní'ení tlakové ztráty (p#i porovnávání rotor" 
jinak stejné geometrie). 
Obecn$ se tak jeví jako vhodn$j(í pou'ívat rotory men(ích (í#ek a vy((ích 
hydraulick&ch pr"m$r" kanálk" rotoru – kde obojí vede k ni'(í tlakové ztrát$. Na 
druhou stranu z teoretického hlediska dojde p#i sní'ení hydraulického pr"m$ru ke 
sní'ení sou%initele p#estupu tepla. Je také nutné uvést, 'e Nusseltovo %íslo je závislé 
na pom$ru stran kanálku % = &/'. P#i zm$n$ parametr" & a ' tak dojde nejenom 
ke zm$n$ hodnoty hydraulického pr"m$ru, ale i hodnoty Nusseltova %ísla a následn$ 
vlivem obou zm$n !" a 5* ke zm$n$ sou%initele p#estupu tepla K. Zm$nou 
parametr" & a ' se zm$ní hodnoty (#$, /)'#+ a tedy i tlaková ztráta. Zm$nou t$chto 
parametr" je hodnota !"!  rotoru %. 2 o 0,08 % vy((í, (#$ o 0,05 % vy((í a 5* o 1,4 % 
ni'(í ne' u rotoru %. 2 (obojí dle vztah" Shah a Bhati, sinusoida), ale hodnota 
teplotního faktoru rotoru %. 1 se zv&(í p#i 89 * = 4200 m-. h,% o 0,3 % a tlaková ztráta 
o 5,6 % oproti rotoru %. 2 p#i ! = 16 ot. min,%. Z toho je vid$t jist& nepom$r mezi 
procentuální zm$nou vstup" a v&stup".  
P#i konstrukci rotor" s men(í (í#kou klesne teplotní faktor, kter& je mo'né 
kompenzovat zv&(ením vn$j(ího pr"m$ru rotoru 5% (zde lze narazit na omezení 
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v podob$ maximálního rozm$ru vzduchotechnické jednotky – nap#. z d"vodu 
omezen&ch rozm$r" strojovny). 
Zp$tné získávání tepla je nezbytné aplikovat pro vzduchotechnické jednotky v jin&ch 
ne' obytn&ch budovách s tepelnou ú%inností vy((í ne' 73 % (Na#ízení komise (EU) 
%. 1253/2014) – tato hranice je nazna%ena na Obr. 7.1. Z grafu je vid$t, 'e hranici 
minimálního teplotního faktoru 73 % splní v celém rozsahu zadan&ch objemov&ch 
pr"tok" pouze rotory %. 1 a 2, rotor %. 3 splní tuto hranici pro 89 * > 4000 m-. h,%, 
rotor %. 4 splní tuto hranici pro 89 * > 3300 m-. h,% a rotor %. 5 splní tuto hranici pro 89 * > 2600 m-. h,%. 
Z p#edchozích porovnání rotor" %. 1 a 2 je patrné, 'e nepatrnou zm$nou geometrie je 
mo'né prakticky zachovat hodnotu teplotního faktoru, p#i%em' se sní'í hodnota 
tlakové ztráty a hmotnost v&m$níku. Závislost teplotního faktoru a tlakové ztráty je 
multiparametrová závislost S,+, = ((&,',4,5<,5%,89 *,89),!, N*, N)). Na otázku, 
jaké parametry je vhodné zvolit pro zkonstruování co „nejlep(ího“ rotoru, není 
mo'né jednodu(e odpov$d$t. Je mo'né vyrobit rotor s velmi vysok&m teplotním 
faktorem, za p#edpokladu vysoké teplosm$nné plochy a hmotnosti. V&sledkem bude 
ale vysoká po#izovací cena takového rotoru. Kompromisem bude v'dy v&kon 
(teplotní faktor) a v&robní cena. Pro posouzení co „nejlep(ího rotoru“ by bylo nutné 
provést v&po%et teplotního faktoru pro (iroké spektrum geometrií a z v&sledk" 
provést detailní ekonomick& rozbor v&robních náklad", ale také provozních náklad" 
a následné doby návratnosti systému, co' bude mimo jiné záviset na lokalit$ 
provozování systému VZT se ZZT (st#ední, severní, ji'ní Evropa apod.), 
tepeln$technick&ch parametrech budovy, typu, zp"sobu vyu'ití a obsazenosti 
budovy, ceny energií, regulace ZZT a systému HVAC budovy, %i z ekologického 
hlediska na produkci skleníkov&ch plyn" (p#i v&rob$ ZZT %i p#i v&rob$ energie pro 
VZT systém) aj. Konkrétní rotor tak m"'e b&t rentabilní pro budovu A, ale pro 
budovu B ve stejné lokalit$ u' nikoliv. 
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Obr. 7.1 Porovnání 9; a 8 na ,- & p#i " = 16 45..67)*  

 
Tab. 7.1 Porovnání hodnot 9; a 8 p#i " = 16 45..67)* 

Rotor !. MN= [FE.O;8]  1400 2800 4200  Rotor !. MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

1 
X^ [Pa] 49,2 98,7 148,4  

1 
L [Pa] 90,2 82,0 75,3 X(X^) [%] 5,5 5,6 5,6  XL [%] 0,1 0,2 0,3 

2 
X^ [Pa] 46,7 93,5 140,5  

2 
L [Pa] 90,1 81,9 75,1 X(X^) [%] 0,0 0,0 0,0  XL [%] 0,0 0,0 0,0 

3 
X^ [Pa] 39,7 79,5 119,5  

3 
L [Pa] 88,5 79,4 71,9 X(X^) [%] -15,0 -14,9 -14,9  XL [%] -1,7 -3,1 -4,3 

4 
X^ [Pa] 32,7 65,5 98,5  

4 
L [Pa] 86,4 76,0 67,7 X(X^) [%] -29,9 -29,9 -29,8  XL [%] -4,1 -7,3 -9,8 

5 
X^ [Pa] 25,7 51,6 77,6  

5 
L [Pa] 83,3 71,2 62,1 X(X^) [%] -44,9 -44,8 -44,8  XL [%] -7,6 -13,0 -17,2 

 
Tab. 7.2 Porovnání d%le'it"ch hodnot rotor%, procentuální hodnoty vzta'eny k Rotor%m $. 2 a' 5 

  Rotor !. 1 Rotor !. 2 a" 5 SYH  [-] 2,25 2,25 SYH  [%] 0,08 0,00 !"# [-] 10,80 10,79 !"# [%] 0,05 0,00 <= [mm] 1,30 1,32 <= [%] -1,36 0,00 
! [-] 0,4135 0,4122 
! [%] 0,31 0,00 
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8. ZÁV%R 
Práce se v$novala rota%ním v&m$ník"m – jedná se o v&m$níky pat#ící do skupiny 
regenera%ních v&m$ník", tedy vyu'ívající akumula%ní hmoty, která p#edává energii 
mezi proudy teplého a chladného vzduchu. V p#ípad$ vzduchotechnick&ch 
v&m$ník" je uspo#ádání v&m$ník" protiproudé, akumula%ní hmota je tvo#ena 
rotorem tvaru soust#edn&ch válc", kter& obsahuje soustavu paralelních kanálk" 
tvaru sinusoidy. Jedná se o tzv. kompaktní v&m$ník – plocha takového v&m$níku 
dosahuje vysoké hodnoty teplosm$nné plochy 3000 m& na m- pr"to%né plochy 
v&m$níku. 
V první %ásti práce jsou popsány typy rota%ních regenera%ních v&m$ník" – 
kondenza%ní, entalpické, sorp%ní a pou'ívané hygroskopické materiály. Dále jsou 
popsány základní konstruk%ní prvky v&m$ník". Dal(í kapitola se v$novala teorii 
v&m$ník" – obecnému popisu metody Y 0 !Z[, která slou'í k v&po%tu teplotní 
ú%innosti rekupera%ních v&m$ník". Dále je popsán rozdíl mezi teplotní ú%inností 
a teplotním faktorem. Dal(í kapitola se zab&vá modifikovanou metodou Y 0 !Z[<, 
která vychází z metody Y 0 !Z[. Hlavní rozdíl mezi metodami je to, 'e Y 0 !Z[< je 
metoda ur%ená pro regenera%ní v&m$níky tepla – v metod$  Y 0 !Z[< proto dochází 
k n$kolika zm$nám. Bezrozm$rná veli%ina !Z[< obsahuje pouze hodnoty 
teplosm$nn&ch ploch, sou%initel" p#estupu tepla a minimální pr"to%né tepelné 
kapacity. Tepelná vodivost materiálu mezi proudy tekutiny, kterou veli%ina !Z[ 
obsahuje, se metodicky (z d"vodu odli(ného typu v&m$níku) nahrazuje nov&m 
bezrozm$rn&m parametrem T/8, kter& popisuje hodnotu tepelného toku mezi proudy 
vzduchu akumula%ní hmotou vzta'enou k minimální pr"to%né tepelné kapacit$. 
Parametr T/8 je proto definován za pou'ití %ty# základních parametr" rotoru: rychlosti 
otá%ení rotoru, minimální pr"to%né tepelné kapacity proud" vzduchu, m$rné tepelné 
kapacity rotoru a hmotnosti rotoru. 
Je popsán princip metody Y 0 !Z[< v%etn$ shrnutí dostupn&ch model" pro v&po%et 
teplotního faktoru rota%ních v&m$ník". Jedná se o modely: Kays a London [25], 
Worsøe-Schmidt [31], Büyükalaca a Yilmaz [30], Seo et al. [32] a Shah [33]. Dále se 
práce zab&vala popisem p#enosu tepla v kanálcích v&m$níku – p#edev(ím se jednalo 
o re(er(i kriteriálních rovnic pro v&po%et Nusseltova %ísla v oblasti laminárního 
proud$ní, ale také nap#íklad v&po%tu délky kanálku, na kterém se proud$ní teplotn$ 
%i kombinovan$ (teplotn$ a zárove) hydrodynamicky) vyvíjí. Re(er(e se soust#edila 
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p#edev(ím na vliv tvaru kanálku na Nusseltovo %íslo, kde bylo nezbytné hledat 
kriteriální rovnice pro kanálek tvaru sinusoidy, kter& je pro vzduchotechnické 
rota%ní v&m$níky typick&. Kriteriální rovnice jsou p#ehledn$ tabulkov$ shrnuty 
v%etn$ okrajov&ch podmínek. Jsou zmín$na i n$která specifika tzv. mikrokanálk". 
Dále je provedena re(er(e vztah" pro ur%ení tlakové ztráty místní a t#ecí a op$t je 
dbáno na vztahy pro sinusovou geometrii kanálk". 
Jsou porovnány hodnoty !" vypo%ítané odli(n&mi kriteriálními rovnicemi pro 
referen%ní rotor %. 2 a je diskutován vliv typu proud$ní (pln$ vyvinuté, vyvíjející se) 
na hodnotu !". Odtud je vybrána jedna kriteriální rovnice (Shah a Bhati [43] pro 
pln$ vyvinuté proud$ní a sinusovou geometrii). Na základ$ vybrané kriteriální 
rovnice je proveden itera%ní v&po%et teplotního faktoru pro objemové pr"toky 
vzduchu 1400, 2800 a 4200 m-. h,% pro p$t zadan&ch rotor" metodikou Y 0 !Z[<. Na 
základ$ získan&ch teplotních faktor" je diskutována fyzikální správnost a platnost 
okrajov&ch podmínek analyzovan&ch model". Pro dal(í v&po%ty je vybrán model 
Seo et al. [32]. Na základ$ vybraného modelu je proveden detailní v&po%et teplotního 
faktoru v závislosti na otá%kách rotoru pro r"zné kriteriální rovnice Nusseltova %ísla 
s okrajovou podmínkou konstantní teploty na st$n$ !"! . Hodnota !"!  p#i pou'ití 
kriteriální rovnice pro kruhovou geometrii m"'e b&t a' o 86 % vy((í ne' pro geometrii 
sinusovou – to se projeví nár"stem teplotního faktoru a' o 21 %. P#i pou'ití 
kriteriálních rovnic pro rovnoramenn& trojúhelník, kter& je geometricky blí'e 
sinusoid$ ne' kruh, je nár"st teplotního faktoru a' 9 %. V&sledky potvrzují tvrzení 
n$kter&ch autor", 'e v laminárním re'imu proud$ní má geometrie (tvar kanálku) 
zásadní vliv na p#estup tepla a nelze vyu'ít p#epo%et Nusseltova %ísla p#es 
hydraulick& pr"m$r, jako je tomu v turbulentním proud$ní. 
Pro referen%ní rotor %. 2 bylo provedeno porovnání vlivu v&po%tu s iterací a bez 
iterace – v&po%et bez iterace se v závislosti na kvalit$ odhadu dvou neznám&ch 
parametr": ú%innosti a objemového pr"toku na stran$ chladného vzduchu li(í 
p#edev(ím p#i nízk&ch otá%kách, p#ibli'n$ do 6 %.  
V dal(í %ásti je diskutován vliv rychlosti otá%ení rotoru, objemového pr"toku 
vzduchu a geometrie na teplotní faktor. Obecn$ platí, 'e s rostoucí hodnotou otá%ek 
roste i teplotní faktor. Rychlost r"stu teplotního faktoru s otá%kami závisí na 
hmotnosti rotoru a pr"toku vzduchu. -ím je vy((í hmotnost rotoru a/nebo ni'(í 
objemov& pr"tok vzduchu (respektive hodnota parametru T/8), tím rychleji roste 
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teplotní faktor s otá%kami. Od ur%ité rychlosti otá%ení se ji' teplotní faktor prakticky 
nem$ní. Hodnota otá%ek, od kter&ch se ji' teplotní faktor nem$ní, závisí op$t na 
hodnot$ T/8 – %ím vy((í je tato hodnota, tím ni'(í hodnota !, od které je teplotní faktor 
konstantní. Na hodnotu teplotního faktoru v této oblasti mají spole%n& vliv hodnoty  T/8 a !Z[<, markantn$j(í je vliv hodnoty !Z[<. Pro dosa'ení vysokého teplotního 
faktoru je proto nutné dosahovat vysok&ch hodnot !Z[< – to lze realizovat vysokou 
teplosm$nnou plochou v&m$ník". Dále platí, 'e %ím ni'(í objemov& pr"tok, tím vy((í 
teplotní faktor. Z v&sledk" vypl&vá, 'e sní'ením objemového pr"toku o polovinu lze 
zv&(it teplotní faktor a' o 17 % (v závislosti na parametrech rotoru). 
Na základ$ dostupn&ch vztah" je vypo%tena místní a t#ecí tlaková ztráta, vztahy jsou 
mezi sebou porovnány. Z porovnání jsou vybrány vztahy: Shah a Bhati [43] pro t#ecí 
ztrátu v sinusovém kanálku a vztah Kays a London [25] v trojúhelníkovém kanálku 
pro ztrátu místní. Na základ$ vybran&ch vztah" jsou vypo%ítány tlakové ztráty pro 
jednotlivé rotory. Tlaková ztráta má tém$# lineární závislost na objemovém pr"toku 
– to je zp"sobeno nízkou hodnotou místní ztráty vzhledem ke ztrát$ t#ecí. Hodnota 
tlakové ztráty tak odpovídá (í#ce rotoru – %ím (ir(í rotor, tím vy((í tlaková ztráta. Na 
hodnot$ tlakové ztráty se také projevuje odli(ná geometrie rotoru %. 1 a rotor" 
%. 2 a' 5 – rotor %. 1 má vy((í tlakovou ztrátu oproti rotor"m %. 2 a' 5 a to p#edev(ím 
vlivem ni'(ího hydraulického pr"m$ru kanálku. 
Na záv$r je diskutován spole%n& vliv geometrie a objemového pr"toku na teplotní 
faktor a tlakovou ztrátu. Lze doporu%it rotory s kanálky vy((ích hydraulick&ch 
pr"m$r", ni'(ích (í#ek rotoru a sní'ení teplosm$nné plochy zkrácením v&m$níku 
nahradit zv&(ením pr"m$ru rotoru. Zárove) platí, 'e malá zm$na geometrie se m"'e 
projevit nízkou zm$nou teplotního faktoru, ale vysokou zm$nou tlakové ztráty. 
Nalezení „co nejlep(ího“ rotoru by vy'adovalo v&po%et teplotního faktoru a tlakové 
ztráty v co nej(ir(ím m$#ítku a následné podrobné ekonomické zhodnocení nejenom 
v&robních, ale i provozních náklad" systému VZT s takov&mto v&m$níkem.  
Je také nezbytné zmínit, 'e v(echny teoretické v&po%ty a v&sledky jsou zalo'eny na 
kriteriálních rovnicích, modelech a zjednodu(eních. V(echny v&sledky je proto nutné 
ov$#it experimentáln$. V(echny v&sledky jsou prezentovány graficky a tabulkov$. 
Tabulkov& v&b$r z hodnot v&sledk" je k nalezení v p#ílohách této práce. Ve(keré 
v&sledky jsou k dispozici v Elektronické p#íloze %. 1. V Elektronické p#íloze %. 2 je 
k dispozici také v&po%etní skript v prost#edí MATLAB.   
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10. P&ÍLOHY 
Elektronická p#íloha !. 1 – Excel s v$sledky a vyhodnocením dat 
vypo!ítan$ch v programu MATLAB a ostatními v$po!ty „EL01.xlsx“ 
Elektronická p#íloha !. 2 – Slo%ka obsahující v$po!etní skript a 
pomocné funkce ve formátu .m programu MATLAB „EL02“ 
 
 
P#íloha !. 1 Prolo%ení dat &)\  a !"# v závislosti na * dle tabulkov$ch 
hodnot Karabulut et al. 
P#íloha !. 2 Tabulka koeficient" pro v$po!et místní tlakové ztráty 
P#íloha !. 3 Porovnání model" $ % &'(R pro rotor !. 2 
P#íloha !. 4 Porovnání vlivu Nusseltova !ísla a objemového pr"toku na 
teplotní faktor 
P#íloha !. 5 Odchylky ú!innosti neitera!ního od itera!ního v$po!tu 
pro rotor !. 2 
P#íloha !. 6 +,,-_ . &'(R v závislosti na otá!kách rotoru a objemovém 
pr"toku vzduchu 
P#íloha !. 7 Porovnání hodnot t#ecí ztráty 
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P#íloha !. 1 Prolo%ení dat &)\  a !"# v závislosti na * dle tabulkov$ch 
hodnot Karabulut et al. 

P#íloha %. 1.1 Prolo'ení dat pro sinusoidu 

 
 
P#íloha %. 1.2 Prolo'ení dat pro rovnoramenn& trojúhelník 

 
Pozn.: prolo"ení bod# `a),b./ není p%esné, chybí hodnoty bod# v intervalu $ = 1,87 ac 1  
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P#íloha !. 2 Tabulka koeficient" pro v$po!et místní tlakové ztráty 

P#íloha %. 2.1 Tabulka hodnot koeficient" /F pro vztah dle Idelchik (4.63) 

" 
"# 

30 40 60 100 200 400 dRE e. dRE f. dRE dRI e. dRI dRJ e. dRJ dRK 
0 1,94 1,38 1,14 0,89 0,69 0,64 0,39 0,3 0,22 0,15 0,11 0,04 0,01 0 
0,2 1,78 1,36 1,05 0,85 0,67 0,57 0,36 0,26 0,2 0,13 0,09 0,03 0,01 0 
0,3 1,57 1,16 0,88 0,75 0,57 0,43 0,3 0,22 0,17 0,1 0,07 0,02 0,01 0 
0,4 1,35 0,99 0,79 0,57 0,4 0,28 0,19 0,14 0,1 0,06 0,04 0,02 0,01 0 
0,5 1,1 0,75 0,55 0,34 0,19 0,12 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0 
0,6 0,85 0,56 0,3 0,19 0,1 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,7 0,58 0,37 0,23 0,11 0,06 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,8 0,4 0,24 0,13 0,06 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,9 0,2 0,13 0,08 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,95 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
P#íloha %. 2.2 Tabulka hodnota /)' ke vztahu dle Idelchik (4.69) 

" 
"# 

10 20 30 40 50 100 200 500 dRE e. dRE f. dRE g. dRE dRI > dRI 
0,1 5,00 3,20 2,40 2,00 1,80 1,30 1,04 0,82 0,64 0,50 0,80 0,75 0,50 0,45 
0,2 5,00 3,10 2,30 1,84 1,62 1,20 0,95 0,70 0,50 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40 
0,3 5,00 2,95 2,15 1,70 1,50 1,10 0,85 0,60 0,44 0,30 0,55 0,55 0,35 0,35 
0,4 5,00 2,80 2,00 1,60 1,40 1,00 0,78 0,50 0,35 0,25 0,45 0,50 0,30 0,30 
0,5 5,00 2,70 1,80 1,46 1,30 0,90 0,65 0,42 0,30 0,20 0,40 0,42 0,25 0,25 
0,6 5,00 2,60 1,70 1,35 1,20 0,80 0,56 0,35 0,24 0,15 0,35 0,35 0,20 0,20 
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P#íloha !. 3 Porovnání model" $ % &'(R pro rotor !. 2  

P#íloha %. 3.1 Závislost teplotního faktoru na otá%kách, rotor %. 2, 89 * = 1400 m-. h,% pro modely Y 0 !Z[< uvedené v popisku 
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Model N [TU.FVW;8] 0,50 0,75 1,00 2,00 3,50 7,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

Kays a London 
L [%] 51,8 72,4 79,9 87,5 89,2 89,9 90,0 90,0 90,0 90,1 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Worsøe-Schmidt 
L [%] 50,8 71,9 79,6 87,4 89,2 89,9 90,0 90,0 90,0 90,1 XL [%] -1,9 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Büyükalaca a Yilmaz 
L [%] 42,0 54,5 63,2 79,3 86,0 89,0 89,6 89,8 89,8 89,9 XL [%] -19,0 -24,7 -20,9 -9,3 -3,7 -1,0 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 

Seo et al. 
L [%] 59,2 72,6 79,7 87,9 89,4 89,9 90,0 90,0 90,0 90,1 XL [%] 14,2 0,3 -0,3 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Shah 
L [%] 48,0 67,1 74,1 81,1 82,7 83,3 83,4 83,4 83,5 83,5 XL [%] -7,2 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 
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P#íloha %. 3.2 Závislost teplotního faktoru na otá%kách, rotor %. 2, 89 * = 4200 m-. h,% pro modely Y 0 !Z[< uvedené v popisku 
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Model N [TU.FVW;8] 1,00 2,00 3,50 7,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

Kays a London 
L [%] 7,1 57,0 69,1 73,7 74,5 74,8 74,9 75,0 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Worsøe-Schmidt 
L [%] 8,4 57,3 69,2 73,7 74,6 74,8 74,9 75,0 XL [%] 17,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Büyükalaca a Yilmaz 
L [%] 29,6 47,3 60,3 70,2 72,6 73,4 73,9 74,3 XL [%] 314,6 -17,0 -12,7 -4,8 -2,5 -1,8 -1,3 -1,0 

Seo et al. 
L [%] 39,4 59,1 69,0 73,8 74,6 74,8 75,0 75,1 XL [%] 450,6 3,8 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Shah 
L [%] 7,0 55,9 67,8 72,3 73,1 73,4 73,5 73,6 XL [%] -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 
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P#íloha !. 4 Porovnání vlivu Nusseltova !ísla a objemového pr"toku na 
teplotní faktor 

P#íloha %. 4.1 Porovnání teplotních faktor" p#i ! =  16 ot. min,%, rotor %. 1, aS vzta'eno k Shah a Bhatti (sinusoida). Hodnoty !"!  
odpovídají objemovému pr"toku 89 * 

MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

Korelace G. SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%] 

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%] 

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%] 

XL 
[%] 

Graetz a Nusselt K 3,66 79,8 94,3 4,6 3,66 79,8 89,1 8,6 3,66 79,8 84,4 12,2 
ASHRAE K 3,69 81,2 94,3 4,6 3,72 82,5 89,2 8,8 3,74 83,8 84,7 12,5 
Hausen K 3,69 81,2 94,3 4,6 3,72 82,6 89,2 8,8 3,74 83,9 84,7 12,5 
Gnielinski K 3,71 82,0 94,3 4,6 3,75 84,2 89,3 8,9 3,79 86,3 84,9 12,8 
Baehr a Stephan K 3,72 82,7 94,4 4,7 3,77 85,0 89,3 8,9 3,80 86,8 84,9 12,8 
Martin K 3,67 80,5 94,3 4,6 3,69 81,3 89,2 8,7 3,71 82,3 84,6 12,4 
Shah Gz<33 K 3,68 80,7 94,3 4,6 3,70 81,8 89,2 8,7 3,72 82,9 84,6 12,4 
Shah a Bhatti S 2,04 0,0 90,2 0,0 2,04 0,0 82,0 0,0 2,04 0,0 75,3 0,0 
Karabulut et al. S 2,15 5,7 90,6 0,5 2,15 5,7 82,8 1,0 2,15 5,7 76,3 1,3 
Yilmaz a Cihan S 2,12 4,0 90,5 0,4 2,15 5,5 82,8 0,9 2,18 7,1 76,5 1,6 
Shah a Bhatti RT 2,25 10,4 91,0 0,9 2,25 10,4 83,4 1,7 2,25 10,4 77,0 2,3 
Yilmaz a Cihan RT 2,44 19,7 91,6 1,6 2,47 21,4 84,7 3,2 2,51 23,2 78,9 4,8 

 
P#íloha %. 4.2 Porovnání teplotních faktor" p#i ! =  16 ot. min,%, rotor %. 3, aS vzta'eno k Shah a Bhatti (sinusoida). Hodnoty !"!  odpovídají objemovému 
pr"toku 89 * 

MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

Korelace G. SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

Graetz a Nusselt K 3,66 79,9 93,3 5,3 3,66 79,9 87,2 9,9 3,66 79,9 81,9 13,9 
ASHRAE K 3,69 81,5 93,3 5,4 3,73 83,1 87,4 10,2 3,76 84,6 82,2 14,4 
Hausen K 3,69 81,6 93,3 5,4 3,73 83,2 87,4 10,2 3,76 84,7 82,2 14,5 
Gnielinski K 3,71 82,5 93,3 5,4 3,77 85,1 87,5 10,3 3,82 87,5 82,5 14,7 
Baehr a Stephan K 3,73 83,3 93,4 5,5 3,78 85,8 87,6 10,3 3,82 87,8 82,5 14,8 
Martin K 3,68 80,7 93,3 5,4 3,70 81,8 87,3 10,1 3,72 83,1 82,1 14,3 
Shah Gz<33 K 3,68 81,0 93,3 5,4 3,71 82,3 87,4 10,1 3,73 83,6 82,2 14,3 
Shah a Bhatti S 2,03 0,0 88,5 0,0 2,03 0,0 79,4 0,0 2,03 0,0 71,9 0,0 
Karabulut et al. S 2,15 5,7 89,1 0,6 2,15 5,7 80,2 1,1 2,15 5,7 72,9 1,5 
Yilmaz a Cihan S 2,12 4,2 88,9 0,5 2,16 6,0 80,3 1,2 2,20 7,9 73,3 2,1 
Shah a Bhatti RT 2,25 10,4 89,5 1,1 2,25 10,4 80,9 1,9 2,25 10,4 73,8 2,6 
Yilmaz a Cihan RT 2,44 19,9 90,2 1,9 2,48 22,0 82,4 3,8 2,53 24,2 75,9 5,7 
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P#íloha %. 4.3 Porovnání teplotních faktor" p#i ! =  16 ot. min,%, rotor %. 4, aS vzta'eno k Shah a Bhatti (sinusoida). Hodnoty !"!  
odpovídají objemovému pr"toku 89 * 

MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

Korelace G. SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

Graetz a Nusselt K 3,66 79,9 91,9 6,4 3,66 79,9 84,9 11,7 3,66 79,9 78,7 16,2 
ASHRAE K 3,70 81,9 92,0 6,5 3,74 83,8 85,1 12,0 3,78 85,6 79,2 17,0 
Hausen K 3,70 81,9 92,0 6,5 3,74 83,8 85,1 12,1 3,78 85,7 79,2 17,0 
Gnielinski K 3,72 83,1 92,0 6,5 3,79 86,1 85,3 12,3 3,85 89,1 79,5 17,4 
Baehr a Stephan K 3,74 83,9 92,1 6,5 3,80 86,7 85,3 12,3 3,85 89,1 79,5 17,4 
Martin K 3,68 80,9 91,9 6,4 3,71 82,3 85,0 11,9 3,74 84,0 79,1 16,8 
Shah Gz<33 K 3,69 81,3 92,0 6,4 3,72 82,9 85,1 12,0 3,75 84,4 79,1 16,8 
Shah a Bhatti S 2,03 0,0 86,4 0,0 2,03 0,0 76,0 0,0 2,03 0,0 67,7 0,0 
Karabulut et al. S 2,15 5,7 87,0 0,7 2,15 5,7 76,9 1,3 2,15 5,7 68,9 1,7 
Yilmaz a Cihan S 2,13 4,6 86,9 0,6 2,17 6,8 77,1 1,5 2,22 9,1 69,6 2,7 
Shah a Bhatti RT 2,25 10,4 87,5 1,3 2,25 10,4 77,7 2,3 2,25 10,4 69,8 3,0 
Yilmaz a Cihan RT 2,45 20,3 88,4 2,3 2,50 22,9 79,5 4,6 2,55 25,6 72,4 6,8 

 
P#íloha %. 4.4 Porovnání teplotních faktor" p#i ! =  16 ot. min,%, rotor %. 5, aS vzta'eno k Shah a Bhatti (sinusoida). Hodnoty !"!  
odpovídají objemovému pr"toku 89 * 

MN= [FE.O;8] 1400 2800 4200 

Korelace G. SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

SYH  
[-] 

XSYH  
[%] 

L 
[%]  

XL 
[%] 

Graetz a Nusselt K 3,66 79,9 89,9 7,9 3,66 79,9 81,4 14,3 3,66 79,9 74,2 19,4 
ASHRAE K 3,71 82,4 90,0 8,1 3,76 84,8 81,8 14,8 3,81 87,1 74,9 20,6 
Hausen K 3,71 82,5 90,0 8,1 3,76 84,9 81,8 14,8 3,81 87,2 74,9 20,6 
Gnielinski K 3,74 83,9 90,1 8,1 3,82 87,8 82,0 15,1 3,89 91,4 75,3 21,2 
Baehr a Stephan K 3,76 84,7 90,1 8,2 3,82 88,0 82,0 15,2 3,89 91,1 75,3 21,2 
Martin K 3,69 81,3 89,9 8,0 3,73 83,2 81,7 14,6 3,77 85,5 74,8 20,3 
Shah Gz<33 K 3,70 81,7 90,0 8,0 3,74 83,7 81,7 14,7 3,78 85,6 74,8 20,3 
Shah a Bhatti S 2,03 0,0 83,3 0,0 2,03 0,0 71,2 0,0 2,03 0,0 62,1 0,0 
Karabulut et al. S 2,15 5,7 84,0 0,9 2,15 5,7 72,3 1,5 2,15 5,7 63,4 2,0 
Yilmaz a Cihan S 2,14 5,2 84,0 0,8 2,20 8,1 72,8 2,2 2,26 11,1 64,5 3,8 
Shah a Bhatti RT 2,25 10,4 84,6 1,6 2,25 10,4 73,2 2,7 2,25 10,4 64,3 3,6 
Yilmaz a Cihan RT 2,46 21,0 85,7 2,9 2,53 24,4 75,4 5,8 2,60 27,8 67,5 8,7 
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P#íloha !. 5 Odchylky ú!innosti neitera!ního od itera!ního 
v$po!tu pro rotor !. 2 

P#íloha %. 5.1 Odchylky ú%innosti neitera%ního v&po%tu od itera%ního v&po%tu,  
rotor %. 2, 89 * = 1400 m-. h,% pro variantu odhadu %. 1 a' 4 
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Odhad !.  N [TU.FVW;8] 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 8,00 16,00 

ref* 

h [%] 13,3 59,2 79,7 85,8 87,9 89,9 90,1 XZ [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 1 317,6 1 359,9 1 379,2 1 385,0 1 387,0 1 388,9 1 389,1 XMNC [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

h [%] 12,9 58,7 79,6 85,8 87,9 89,9 90,1 XZ [%] -3,1 -0,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 XMNC [%] 5,4 2,1 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

h [%] 12,9 58,8 79,7 85,8 88,0 90,0 90,2 XZ [%] -3,1 -0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 MNC [FE.O;8] 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 1 389,1 XMNC [%] 5,4 2,1 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

3 

h [%] 13,7 62,3 83,4 89,3 91,2 92,9 93,1 XZ [%] 3,2 5,4 4,6 4,1 3,7 3,3 3,3 MNC [FE.O;8] 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 XMNC [%] -1,3 -4,4 -5,7 -6,1 -6,3 -6,4 -6,4 [F [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 X[F [%] -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 

4 

h [%] 13,7 62,1 83,1 89,0 90,9 92,7 92,8 XZ [%] 3,0 5,0 4,3 3,7 3,4 3,1 3,0 MNC [FE.O;8] 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 XMNC [%] -1,3 -4,4 -5,7 -6,1 -6,3 -6,4 -6,4 [F [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 X[F [%] -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 
*ref je referen&ní v!po&et s iterací (v!sledky z kapitoly 5.3, model Seo et al. p%i pou"ití kriteriální rovnice Shah a 
Bhatti pro sinusoidu p%i ` =  16 ot. min;!) 
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P#íloha %. 5.2 Odchylka ú%innosti neitera%ního v&po%tu od itera%ního v&po%tu, 
rotor %. 2, 89 * = 2800 m-. h,% pro variantu odhadu %. 1 a' 4 

Odhad !.  N [TU.FVW;8] 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 8,00 16,00 

ref* 

h [%] 5,7 32,1 54,6 66,3 72,4 81,5 81,9 XZ [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 2 621,3 2 669,6 2 711,2 2 733,0 2 744,4 2 761,7 2 762,5 XMNC [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

h [%] 5,5 31,6 54,2 66,1 72,3 81,5 81,9 XZ [%] -3,1 -1,7 -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 XMNC [%] 5,4 3,5 1,9 1,1 0,7 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

h [%] 5,5 31,6 54,3 66,2 72,4 81,6 82,0 XZ [%] -3,2 -1,6 -0,5 -0,1 0,0 0,1 0,1 MNC [FE.O;8] 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 2 762,5 XMNC [%] 5,4 3,5 1,9 1,1 0,7 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

3 

h [%] 5,6 32,2 55,3 67,3 73,5 82,6 83,0 XZ [%] -1,8 0,4 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 MNC [FE.O;8] 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 XMNC [%] 3,0 1,1 -0,4 -1,2 -1,6 -2,2 -2,3 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

4 

h [%] 5,7 33,3 57,0 69,1 75,3 84,2 84,6 XZ [%] 0,5 3,8 4,4 4,2 4,0 3,3 3,3 MNC [FE.O;8] 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 XMNC [%] -0,8 -2,6 -4,1 -4,9 -5,3 -5,9 -5,9 [F [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 X[F [%] -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 
*ref je referen&ní v!po&et s iterací (v!sledky z kapitoly 5.3, model Seo et al. p%i pou"ití kriteriální rovnice Shah a 
Bhatti pro sinusoidu p%i ` =  16 ot. min;!) 
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P#íloha %. 5.3 Odchylka ú%innosti neitera%ního v&po%tu od itera%ního v&po%tu, 
rotor %. 2, 89 * = 4200 m-. h,% pro variantu odhadu %. 1 a' 4 
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Odhad !.  N [TU.FVW;8] 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 8,00 16,00 

ref* 

h [%] 3,4 20,9 39,4 51,5 59,1 74,2 75,1 XZ [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 3 925,9 3 973,5 4 024,3 4 058,2 4 079,4 4 121,8 4 124,3 XMNC [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

h [%] 3,3 20,5 38,9 51,3 58,9 74,2 75,1 XZ [%] -2,9 -2,0 -1,1 -0,6 -0,3 0,0 0,0 MNC [FE.O;8] 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 XMNC [%] 5,1 3,8 2,5 1,6 1,1 0,1 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

h [%] 3,3 20,5 39,0 51,3 59,0 74,2 75,1 XZ [%] -3,0 -2,0 -1,0 -0,5 -0,2 0,1 0,1 MNC [FE.O;8] 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 4 124,3 XMNC [%] 5,1 3,8 2,5 1,6 1,1 0,1 0,0 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

3 

h [%] 3,4 21,2 40,4 53,1 61,0 76,2 77,1 XZ [%] -1,5 1,6 2,7 3,0 3,1 2,8 2,7 MNC [FE.O;8] 3 950,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0 XMNC [%] 0,6 -0,6 -1,8 -2,7 -3,2 -4,2 -4,2 [F [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X[F [%] -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 

4 

h [%] 3,4 21,4 40,8 53,6 61,5 76,7 77,5 XZ [%] -0,9 2,6 3,7 4,0 4,0 3,4 3,3 MNC [FE.O;8] 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 XMNC [%] -0,7 -1,8 -3,1 -3,9 -4,4 -5,4 -5,4 [F [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 X[F [%] -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 
*ref je referen&ní v!po&et s iterací (v!sledky z kapitoly 5.3, model Seo et al. p%i pou"ití kriteriální rovnice Shah a 
Bhatti pro sinusoidu p%i ` =  16 ot. min;!) 
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P#íloha !. 6 +, ,i_ a &'(R v závislosti na otá!kách rotoru a objemovém 
pr"toku vzduchu 

P#íloha %. 6.1 Hodnocené parametry pro 89 * = 1400 m-. h,% pro rotory %. 1 a' 5 

 

 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16

$
[%
]

N [ot.min-1 ]

1 2 3 4 5

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14 16

C r
* [
-]

N [ot.min-1 ]

1 2 3 4 5



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 107 

 
 
  

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16

NT
U 0

[-]

N [ot.min-1 ]

1 2 3 4 5



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 108 

Rotor !.  N [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 

L [%] 18,9 70,2 84,9 88,1 89,1 89,8 90,1 90,2 XL [%] 42,3 18,7 6,6 2,7 1,3 0,3 0,1 0,1 [@F [-] 0,1 0,7 1,4 2,0 2,7 5,4 10,9 21,8 X[@F [%] 38,2 37,9 38,2 38,3 38,4 38,4 38,4 38,4 S\]9 [-] 9,37 9,21 9,16 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 XS\]9 [%] 0,12 -0,06 0,13 0,23 0,27 0,30 0,31 0,31 

2 

L [%] 13,3 59,2 79,7 85,8 87,9 89,5 89,9 90,1 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 3,9 7,9 15,7 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 9,36 9,21 9,15 9,13 9,13 9,12 9,12 9,12 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

L [%] 10,9 52,2 74,5 82,2 85,2 87,8 88,3 88,5 XL [%] -18,0 -11,7 -6,5 -4,2 -3,1 -1,9 -1,8 -1,7 [@F [-] 0,1 0,4 0,8 1,3 1,7 3,3 6,7 13,4 X[@F [%] -14,9 -14,8 -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 -15,0 -15,0 S\]9 [-] 7,96 7,85 7,79 7,77 7,76 7,76 7,76 7,75 XS\]9 [%] -14,93 -14,80 -14,85 -14,90 -14,92 -14,95 -14,95 -14,95 

4 

L [%] 8,6 44,3 67,6 77,1 81,2 85,3 86,1 86,4 XL [%] -35,4 -25,2 -15,2 -10,2 -7,6 -4,7 -4,2 -4,1 [@F [-] 0,1 0,3 0,7 1,0 1,4 2,8 5,5 11,0 X[@F [%] -29,9 -29,6 -29,7 -29,8 -29,8 -29,9 -29,9 -29,9 S\]9 [-] 6,56 6,48 6,43 6,41 6,40 6,39 6,39 6,39 XS\]9 [%] -29,89 -29,65 -29,71 -29,79 -29,84 -29,90 -29,91 -29,91 

5 

L [%] 6,4 35,3 58,3 69,5 75,1 81,5 82,9 83,3 XL [%] -52,1 -40,3 -26,8 -18,9 -14,6 -9,0 -7,8 -7,6 [@F [-] 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 2,2 4,3 8,7 X[@F [%] -44,9 -44,6 -44,6 -44,7 -44,8 -44,8 -44,9 -44,9 S\]9 [-] 5,16 5,11 5,07 5,05 5,04 5,03 5,03 5,03 XS\]9 [%] -44,87 -44,55 -44,60 -44,70 -44,76 -44,85 -44,87 -44,87 

 
  



2 – T!P – 2021  Bc. Filip Cizner 

 109 

P#íloha %. 6.2 Hodnocené parametry pro 89 * = 4200 m-. h,% pro rotory %. 1 a' 5 
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Rotor !.  N [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 

L [%] 5,0 28,7 49,2 60,0 65,7 72,9 74,8 75,3 XL [%] 45,8 37,6 25,1 16,5 11,2 3,4 0,8 0,3 [@F [-] 0,0 0,2 0,5 0,7 0,9 1,8 3,6 7,3 X[@F [%] 38,3 38,1 38,0 38,0 38,1 38,3 38,4 38,4 S\]9 [-] 3,14 3,11 3,09 3,08 3,07 3,07 3,06 3,06 XS\]9 [%] 0,26 0,05 -0,02 0,02 0,09 0,23 0,29 0,30 

2 

L [%] 3,4 20,9 39,4 51,5 59,1 70,5 74,2 75,1 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 2,6 5,3 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 3,13 3,11 3,09 3,08 3,07 3,06 3,06 3,06 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

L [%] 2,8 17,4 33,9 45,7 53,4 66,1 70,7 71,9 XL [%] -18,1 -16,5 -13,8 -11,4 -9,6 -6,2 -4,7 -4,3 [@F [-] 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 2,2 4,5 X[@F [%] -15,0 -14,9 -14,8 -14,8 -14,8 -14,9 -14,9 -14,9 S\]9 [-] 2,66 2,65 2,63 2,62 2,62 2,60 2,60 2,60 XS\]9 [%] -14,98 -14,90 -14,84 -14,83 -14,84 -14,87 -14,90 -14,91 

4 

L [%] 2,2 14,0 28,1 38,9 46,6 60,4 66,2 67,7 XL [%] -35,4 -33,0 -28,7 -24,5 -21,1 -14,3 -10,8 -9,8 [@F [-] 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,9 3,7 X[@F [%] -30,0 -29,8 -29,7 -29,7 -29,7 -29,8 -29,8 -29,8 S\]9 [-] 2,19 2,18 2,17 2,16 2,16 2,15 2,15 2,14 XS\]9 [%] -29,97 -29,84 -29,73 -29,70 -29,70 -29,76 -29,81 -29,83 

5 

L [%] 1,7 10,6 21,9 31,4 38,6 53,0 60,0 62,1 XL [%] -51,8 -49,3 -44,3 -39,2 -34,7 -24,8 -19,2 -17,2 [@F [-] 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,5 2,9 X[@F [%] -45,0 -44,8 -44,7 -44,6 -44,6 -44,7 -44,7 -44,8 S\]9 [-] 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,69 1,69 1,69 XS\]9 [%] -44,97 -44,81 -44,68 -44,62 -44,62 -44,67 -44,73 -44,76 
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P#íloha %. 6.3 Tabulkové porovnání rotor %. 1 

M=N  [FE.O;8] S [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 400 

L [%] 18,9 70,2 84,9 88,1 89,1 89,8 90,1 90,2 XL [%] 130,5 65,7 32,2 20,7 15,8 11,0 10,1 9,9 [@F [-] 0,1 0,7 1,4 2,0 2,7 5,4 10,9 21,8 X[@F [%] 99,3 98,1 98,6 99,0 99,2 99,4 99,4 99,4 S\]9 [-] 9,37 9,21 9,16 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 XS\]9 [%] 99,27 98,12 98,60 98,97 99,17 99,39 99,43 99,43 

2 800 

L [%] 8,2 42,4 64,3 73,0 76,9 80,9 81,8 82,0 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,1 0,3 0,7 1,0 1,4 2,7 5,5 10,9 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 4,70 4,65 4,61 4,60 4,59 4,59 4,59 4,59 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 200 

L [%] 5,0 28,7 49,2 60,0 65,7 72,9 74,8 75,3 XL [%] -39,2 -32,2 -23,4 -17,8 -14,6 -9,9 -8,5 -8,3 [@F [-] 0,0 0,2 0,5 0,7 0,9 1,8 3,6 7,3 X[@F [%] -33,3 -33,0 -33,0 -33,0 -33,1 -33,2 -33,2 -33,2 S\]9 [-] 3,14 3,11 3,09 3,08 3,07 3,07 3,06 3,06 XS\]9 [%] -33,26 -33,03 -32,99 -33,04 -33,08 -33,15 -33,17 -33,18 

 
P#íloha %. 6.4 Tabulkové porovnání rotor %. 3 

M=N  [FE.O;8] S [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 400 

L [%] 10,9 52,2 74,5 82,2 85,2 87,8 88,3 88,5 XL [%] 135,8 92,4 54,3 35,9 26,6 15,1 12,1 11,6 [@F [-] 0,1 0,4 0,8 1,3 1,7 3,3 6,7 13,4 X[@F [%] 99,6 98,3 98,2 98,5 98,8 99,2 99,3 99,4 S\]9 [-] 7,96 7,85 7,79 7,77 7,76 7,76 7,76 7,75 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 800 

L [%] 4,6 27,1 48,3 60,5 67,3 76,3 78,8 79,4 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,4 6,7 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 3,99 3,96 3,93 3,91 3,91 3,89 3,89 3,89 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 200 

L [%] 2,8 17,4 33,9 45,7 53,4 66,1 70,7 71,9 XL [%] -39,4 -35,8 -29,8 -24,5 -20,6 -13,4 -10,3 -9,4 [@F [-] 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 2,2 4,5 X[@F [%] -33,3 -33,1 -33,0 -33,0 -33,0 -33,1 -33,1 -33,2 S\]9 [-] 2,66 2,65 2,63 2,62 2,62 2,60 2,60 2,60 XS\]9 [%] -33,29 -33,12 -33,01 -33,00 -33,02 -33,10 -33,15 -33,16 
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P#íloha %. 6.5 Tabulkové porovnání rotor %. 4 

M=N  [FE.O;8] S [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 400 

L [%] 8,6 44,3 67,6 77,1 81,2 85,3 86,1 86,4 XL [%] 136,0 100,9 64,6 44,5 33,6 19,0 14,6 13,7 [@F [-] 0,1 0,3 0,7 1,0 1,4 2,8 5,5 11,0 X[@F [%] 99,7 98,5 98,2 98,4 98,6 99,1 99,3 99,3 S\]9 [-] 6,56 6,48 6,43 6,41 6,40 6,39 6,39 6,39 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 800 

L [%] 3,6 22,0 41,1 53,3 60,8 71,7 75,2 76,0 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 1,4 2,8 5,5 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 3,29 3,27 3,24 3,23 3,22 3,21 3,21 3,21 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 200 

L [%] 2,2 14,0 28,1 38,9 46,6 60,4 66,2 67,7 XL [%] -39,2 -36,5 -31,7 -27,0 -23,3 -15,7 -12,0 -10,9 [@F [-] 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,9 3,7 X[@F [%] -33,3 -33,2 -33,0 -33,0 -33,0 -33,1 -33,1 -33,1 S\]9 [-] 2,19 2,18 2,17 2,16 2,16 2,15 2,15 2,14 XS\]9 [%] -33,30 -33,15 -33,04 -33,01 -33,01 -33,08 -33,13 -33,15 

 
P#íloha %. 6.6 Tabulkové porovnání rotor %. 5 

M=N  [FE.O;8] S [TU.FVW;8] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 16,0 

1 400 

L [%] 6,4 35,3 58,3 69,5 75,1 81,5 82,9 83,3 XL [%] 135,5 109,3 76,9 56,0 43,4 24,9 18,4 16,9 [@F [-] 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 2,2 4,3 8,7 X[@F [%] 99,8 98,8 98,3 98,3 98,5 98,9 99,1 99,2 S\]9 [-] 5,16 5,11 5,07 5,05 5,04 5,03 5,03 5,03 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 800 

L [%] 2,7 16,9 33,0 44,6 52,4 65,2 70,0 71,2 XL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [@F [-] 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 1,1 2,2 4,4 X[@F [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S\]9 [-] 2,58 2,57 2,56 2,55 2,54 2,53 2,52 2,52 XS\]9 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 200 

L [%] 1,7 10,6 21,9 31,4 38,6 53,0 60,0 62,1 XL [%] -39,0 -37,2 -33,5 -29,7 -26,3 -18,7 -14,4 -12,8 [@F [-] 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,5 2,9 X[@F [%] -33,3 -33,2 -33,1 -33,0 -33,0 -33,1 -33,1 -33,1 S\]9 [-] 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,69 1,69 1,69 XS\]9 [%] -33,31 -33,19 -33,09 -33,04 -33,02 -33,06 -33,11 -33,13 
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P#íloha !. 7 Porovnání hodnot t#ecí ztráty 

P#íloha %. 7.1 Graf závislosti t#ecí ztráty na #$, rotor %. 1, pro vztahy (#$ uvedené 
v popisku. Barevné odli(ení vztah": r"'ová – kruh, zelená – rovnoramenn& 
trojúhelník, fialová – sinusoida 

 
P#íloha %. 7.2 Graf závislosti t#ecí ztráty na #$, rotor %. 3, pro vztahy (#$ uvedené 
v popisku. Barevné odli(ení vztah": r"'ová – kruh, zelená – rovnoramenn& 
trojúhelník, fialová – sinusoida 
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P#íloha %. 7.3 Graf závislosti t#ecí ztráty na #$, rotor %. 4, pro vztahy (#$ uvedené 
v popisku. Barevné odli(ení vztah": r"'ová – kruh, zelená – rovnoramenn& 
trojúhelník, fialová – sinusoida 

 
P#íloha %. 7.4 Graf závislosti t#ecí ztráty na #$, rotor %. 5, pro vztahy (#$ uvedené 
v popisku. Barevné odli(ení vztah": r"'ová – kruh, zelená – rovnoramenn& 
trojúhelník, fialová – sinusoida 
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