
 

 

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 

Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule Student 

Design the cooling system for Formula Student 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2021 

 

Miloš ZAHRADNÍK 

 

 

 

Studijní program: N2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ  

Studijní obor:  2301R000 Studijní program je bezoborový 

Vedoucí práce: Ing. Libor Červenka, Ph.D.   



 

2 
 

 

Anotační záznam 

Jméno autora:  Miloš Zahradník 

Název práce:   Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule  

Anglický název:  Design the cooling system for Formula Student  

Rozsah práce:  

41 stran 

22 obrázků 

2 tabulky 

11 grafů 

 

 

Akademický rok:  2021/2022 

Ústav:    12 120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

Studijní program:  Teoretický základ strojního inženýrství 

Vedoucí práce:  Ing. Libor Červenka, Ph.D.  

 

 

Klíčová slova:   Formule Student, Chladicí systém, Chladič 

Key words:   Formula Student, Cooling system, Radiator 

 

 

  



 

3 
 

  



 

4 
 

Abstrakt 

Cílem této práce bylo navrhnout chladicí soustavu pro vůz Formule Student. Pro návrh chladiče 

bylo využito dat o zatížení motoru ze závodní trati a naměření potřebného chladicího výkonu 

na brzdovém stanovišti. Sestavení výpočtu pro určení optimální velikosti chladiče pro 

používaný motor. V poslední části bylo provedeno kontrolní měření celého systému. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on design of the cooling system for Formula Student vehicle. 

For design of the radiator were data about engine load collected on the racing track and 

measurement of the needed cooling on the test bench was made. Based on data optimal size 

of the radiator for used engine was calculated. In addition, the control measurement of the 

designed system was made.  
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1. Úvodní seznámení s problematikou návrhu chladicích systémů pro 

formuli student 

 

Chladící systém je jednou z nejdůležitějších součástí strojů, zajišťuje předávání tepla do okolí, 

čímž udržuje pracovní teplotu strojů a umožňuje tím jejich dlouhodobé fungování. 

Spalovací motor je tepelný motor, rozšířený o zdroj tepelné energie, uvolňované spalováním. 

Tepelná energie uvolněná spalováním je převáděna na mechanickou práci pomocí klikového 

mechanismu, tato přeměna umožňuje přibližně třetinovou přeměnu tepelné energie, druhá 

třetina energie vzniklá spalováním je odváděna výfukovými plyny. Třetí díl uvolněné energie 

ze spalování paliva je potřeba odvést chladicím systémem.  

Teplota spalované směsi dosahuje hodnot kolem 2500 K, zatímco jednotlivé komponenty 

pístní soustavy musí být udržovány za mnohem nižších teplot (do 300 °C pro hliníkové slitiny), 

pístní soustava je tedy namáhána nejen mechanicky, ale též i tepelně. Návrh a dimenzování 

chladící soustavy je tedy velmi kritickým úkolem. Tepelný přenos ovlivňuje výkon motoru, jeho 

účinnost a emise. Zároveň ovlivňuje i hranici, při které se vyskytuje detonační hoření. 

Návrh chladícího systému pro vůz formule student má svá specifika, velký důraz je brán na 

celkovou hmotnost systému. Chladící systém může být dimenzován přímo na délku závodu, 

před závodem je možnost zahřátí motoru, z tohoto důvodu není nutné použít termostat. Při 

návrhu se též musí brát zřetel na umístění jednotlivých komponentů s ohledem na těžiště, ale 

i na zástavbu s ostatními díly. 

1.1. Formule Student 

Studentská formule (v originále Formula Student) je celosvětový projekt zaměřený na získání 

praktických znalostí a dovedností studentů vysokých škol. Studenti v rámci tohoto projektu 

musí navrhnout, konstrukčně vyřešit, vyrobit a otestovat jednomístný závodní vůz. Vůz vzniká 

v souladu s pravidly vydanými Formula Student Germany. Samotná soutěž v sobě obsahuje 

nejen dynamické disciplíny, ve kterých se projeví vlastnosti navrženého vozu, ale studenti též 

musí prokázat své znalosti, obhájit si svůj návrh ve statických disciplínách.  

Tým CTU CarTech je tým studentů působící na fakultě strojní ČVUT v Praze, v současné době 

vyvíjející již 14. monopost. 
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1.2. Chladící Systémy ve formuli Student 

Ve formulových vozech se nejčastěji využívá nepřímého chlazení motoru, kde je teplo 

z motoru odváděno kapalinou a následně je kapalina ochlazena v tepelném výměníku 

(chladiči). Oběh kapaliny zajišťuje vodní pumpa. Jednotlivá řešení se následně liší v umístění, 

počtu a velikosti tepelných výměníků, nebo použitím mechanických či elektrických pump. 

Pravidla 

Pravidla pro kapalinou chlazené motory předepisují použití pouze destilované vody, bez 

žádných příměsí. Chladící systém musí být zajištěn proti jakýmkoli únikům kapaliny, z tohoto 

důvodu je předepsáno použití záchytných nádob na odvětrání systému. Minimální objem 

záchytné nádoby je 10 % použitého objemu kapaliny v systému, případně 100ml, podle toho, 

který objem je větší. Záchytné nádoby musí mít odvětrávací vývod o průměru minimálně 3 

mm vyvedený mimo karoserii vozidla pod podlahu. Záchytné nádoby a veškeré komponenty 

chladícího systému musí být vyrobeny z materiálů odolávajícím teplotám 120°C. Chladící 

systém je třeba od jezdce oddělit teplotně odolným pevným materiálem, který je pevně 

připevněn a splňuje požadavky T 4.8.2. předepisující požadavky na materiál krytu. 

Obr. 1 tým CTU CarTech s vozem FS.13 
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1.1. Použitý motor 

Tým CTU CarTech používá pro pohon svých vozů motor motocyklu Yamaha YZF – R6, tento 

motor získal v průběhu předchozích let a zásluhou našich kolegů řady změn. Motor Yamaha 

YZF R6 je čtyřtaktní čtyřválcový motor o zdvihovém objemu 600 ccm. Motor používá na rozdíl 

od sériového motoru systém suché vany, kdy je zásobník oleje vyveden mimo blok motoru. 

Díky této úpravě bylo možné snížit výrazným způsobem těžiště celého motoru a zabránilo se 

odlévání oleje v průjezdu zatáčkami. Toto řešení umožnilo dále i samotný blok motoru snížit, 

avšak přineslo i řadu dalších výzev. Na místě původního umístění vodní pumpy je nyní vedeno 

vysokotlaké čerpadlo oleje. Bylo proto nutné najít pro mechanickou vodní pumpu jiné místo. 

Motor je dle pravidel vybaven restriktorem o průměru 20 mm, který omezuje množství 

nasávaného vzduchu do motoru, proto motor nedosahuje stejného výkonu, jako sériový 

motor. Náš motor má výkon 64 kW (85 koňských sil), řadí se mezi výkonnější motory v rámci 

soutěže formule student, mezi jeho přednosti patří též vysoká spolehlivost a kompaktní 

rozměry, v porovnání s jinými čtyřválcovými motory. Nevýhodou tohoto motoru je to, že se 

jedná o čtyřválcový motor, jeho hmotnost je v porovnání s jednoválcovými a dvouválcovými 

motory vyšší.  Motor je vodou chlazený s nuceným oběhem chladicí kapaliny objemovým 

čerpadlem. 

  

Obr. 2 Model motoru Yamaha YZF – R6 
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2. Komponenty nepřímého chlazení 

Na rozdíl od přímého chlazení, kdy je motor chlazen náporově, nebo za použití ventilátoru, 

přímo vzduchem, chladicí systémy nepřímé jsou konstrukčně náročnější a skládají se z více 

částí. 

2.1. Chladič 

Chladič lze považovat za tepelný výměník voda – vzduch, kdy jeho cílem je odvést teplo 

z kapaliny do okolního prostředí. Chladič je umístěn uvnitř sidepodu na boční straně auta. 

Chladič se skládá ze vstupní a výstupní komory a jádra. Jádro chladiče je tvořeno 

tenkostěnnými trubkami, kterými proudí voda mezi komorami a voštinou. Parametry, jakožto 

některé zástavbové rozměry, nabídka hustoty žebrování, též značeno FPD (fins per decimeter), 

jsou nám dány od výrobce Hanon Systems Autopal s.r.o., jedná se o dlouholetého sponzora 

našeho týmu, který nám chladiče vyrábí. Při návrhu tedy musíme vycházet z této nabídky. 

2.1.1. Typy tepelných výměníků 

Podle konstrukce lze tepelné výměníky dělit na trubkové, deskové a komorové. Některé 

tepelné výměníky též mají žebrování, které při výpočtu musíme zohlednit. Záleží také, jakým 

směrem vůči sobě obě média proudí a zda dochází k mísení. Pro každý typ tepelných výměníků 

pak platí různé výpočetní vztahy. Dobrým zdrojem pro návrh výměníků je VDI heat atlas [2] 

z kterého jsem hojně čerpal. 

Souproudý výměník je jedním ze základních typů tepelných výměníků, teplá i chladná složka 

proudí stejným směrem a výsledná teplota médií se postupně ustáluje. 

Protiproudý výměník pokud je výměník zapojen tak, že teplá a chladná složka proudí proti 

sobě, je tento výměník nazýván protiproudý, tento typ je účinnější než souproudý výměník, 

protože teplotní rozdíl obou složek je rovnoměrnější a střední logaritmický spád je vyšší. 

Výměník s příčným tokem (Cross – flow) 

Jedná se o většinu chladičů využívaných v automobilovém průmyslu. Média na sebe proudí 

v kolmém směru. V našem případě je výměník žebrovaný. 

 

2.1.2. Vstupní rozměry chladiče 

Vstupní rozměry do výpočtu chladiče jsem převzal z nabídky firmy Hanon Systems a z již 

vyrobeného tepelného výměníku z loňské sezony. Tělo i žebra jsou vyrobena z hliníku. Žebra 

mezi jednotlivými šachtami jsou tvořena z jednoho vlnového plechu, pro zjednodušení je budu 

počítat jako oddělené svislé příčky. Počet žeber vychází z parametru FPD, náš výměník 

z předchozí sezony má FPD 70, tedy 70 žeber na decimetr. FPD 70 je nejnižší hustota, jakou 

výrobce může nabídnout, nízkou hodnotu FPD jsme volili z důvodu snížení tlakové ztráty 
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chladiče a tím zvýšení průtoku vzduchu skrze chladič. Zároveň máme naměřenou tlakovou 

ztrátu této voštiny a můžeme s ní tedy počítat v CFD simulacích celé formule. Šířka chladiče je 

vždy násobkem počtu zvolených trubek. Tloušťka chladiče je dána výrobcem. Výšku a šířku 

chladiče se budeme snažit navrhnout ve výpočtu. Výpočet jsem prováděl ve výpočetním 

programu Matlab, rozměry byly zadané parametricky. 

2.1.3. Parametry médií 

Voda – parametry vzaty z tabulek viz příloha (1) pro teplotu 85°C 

𝜌H2O = 968,7 kg ⋅ m−3 

𝑣oil = 0,295 ⋅ 10−6 m2 ⋅ s−1 

𝜆oil = 0,682 W ⋅ m−1 ⋅ K−1 

𝑐H2O = 4200,6  J ⋅ kg−1 ⋅ K−1 

Vzduch – pro teplotu 30°C 

𝑇airin = 30∘C 

𝜌air 30 = 1,1450 kg ⋅ m−3 

𝑣air = 17,2 ⋅ 10−6 m2 ⋅ s−1 

𝜆air = 0,0263 W ⋅ m−1 ⋅ K−1 

𝑐pair = 1006 J ⋅ kg−1 ⋅ K−1 

 

2.1.4. Výpočet součinitele prostupu tepla 

V první části výpočtu tepelného výměníku potřebujeme zjistit celkový součinitel prostupu 

tepla chladiče, dostaneme jej z rovnice (1).  

1

𝐾𝑆
=

1

𝛼1 ⋅ 𝑆1
+

𝛿

𝜆 ⋅ 𝑆
+

1

𝛼2 ⋅ 𝑆2
 

(1)  

První část nám dává přestup tepla na straně vody, druhý člen nám určuje prostup tepla 

materiálem chladiče a třetí člen vyjadřuje přestup tepla na straně vzduchu, kde plocha S2 je 

rozšířena o plochu žeber. 
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2.1.5. Přestup tepla mezi vodou a chladičem 

Potřebujeme zjistit, zda proudění uvnitř trubek je laminární nebo turbulentní, Z tohoto 

důvodu potřebujeme spočítat Reynoldsovo číslo pomocí rovnice (2). 

𝑅𝑒 =
𝑢‾𝐻2𝑂 ⋅ 𝐷𝑒

𝑣𝐻2𝑂
 

(2)  

Kde De je charakteristický rozměr. V našem případě se jedná o 2 hkan (výška kanálu). 

Trubky vzhledem k jejich tvaru bereme jako rovnoběžné desky a využijeme vztahů pro 

výpočet proudění mezi nimi. Výpočet musíme rozdělit do dvou oblastí, do oblasti 

s laminárním a oblasti s turbulentním prouděním, pro každou z oblastí platí jiné vztahy. Pro 

Reynoldsovo číslo menší než 2200 považujeme proudění za laminární, oblast s vyšším 

Reynoldsovým číslem považujeme za oblast s turbulentním prouděním. 

Vztah pro výpočet Nusseltova čísla [3]: Laminární proudění 

𝑁𝑢𝐻2𝑂 = 7,55 +
0,024 ⋅ RePrDe𝐻20

1,14

1 + 0,0358 ⋅ RePrDe𝐻2𝑂
0,64 ⋅ Pr𝐻2𝑂

0,17 
(3)  

Vztah pro výpočet Nusseltova čísla [3]: Turbulentní proudění 

𝑁𝑢𝐻2𝑂 =

𝜉𝐻2𝑂
8 ⋅ 𝑅𝑒𝐻2𝑂 ⋅ 𝑃𝑟𝐻2𝑂

(1 + 12,7 ⋅ √𝜉𝐻2𝑂
̅̅ ̅̅ ̅̅

8 ) ⋅ (𝑃𝑟𝐻2𝑂

2
3 − 1)

⋅ (1 + (
2 ⋅ 𝑏�̌�𝑒𝑏

ℎ�̌�eb
)

2
3

) 

𝜉H2O = (1.8log10 (Re∗) − 1.5)−2 

(4)  

Do rovnic (3) a (4) potřebujeme dopočítat Prandtlovo číslo (6), k němu však potřebujeme 

znát součinitel teplotní vodivosti 𝑎𝐻2𝑂 (5) 

𝑎𝐻2𝑂 =
𝜆𝐻2𝑂

𝜌H2O 𝑐pH2O 
 

(5)  

𝑃𝑟𝐻2𝑂 =
𝑣H2O 

𝑎H2O 
 

(6)  

Následně si dopočítáme i koeficient RePrDeH2O, 

RePrDeH2O =
ReH2O ⋅ 𝑃𝑟H2O ⋅ 2 ⋅ ℎkan 

𝑏kan 
 

(7)  

Z definice pro výpočet Nusseltova čísla získáme vztah pro součinitel přestupu tepla 𝛼1 mezi 

vodou a stěnou chladiče. 

 

𝑁𝑢𝐻2𝑂 =
𝛼1 ⋅ 𝐷𝑒

𝜆H2O 
=> 𝛼1 =

𝑁𝑢H2O ⋅ 𝜆H2O 

𝐷𝑒
 

(8)  
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2.1.6. Přestup tepla mezi proudícím vzduchem a stěnou chladiče 

 

Při výpočtu přestupu tepla mezi proudícím vzduchem postupujeme obdobným způsobem, na 

základě doporučení však již uvažujeme pouze oblast turbulentního proudění. V oblasti 

turbulentního proudění dochází k účinnějšímu obtékání stěn a přestup tepla je vyšší. 

Žebrování působí jako generátor víření, díky čemuž k turbulentnímu proudění dochází dříve 

než na hranici Re = 2300. 

Nejdříve spočítáme Reynoldsovo číslo 

𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟 =
𝑢‾𝑎𝑖𝑟⋅𝐷𝑒

𝑣𝑎𝑖𝑟
=

𝑢‾𝑎𝑖𝑟⋅2⋅𝑏�̌�𝑒𝑏

𝑣𝑎𝑖𝑟
 

(9)  

Následně součinitel 𝜉 , 𝑎𝑎𝑖𝑟, Prandtlovo číslo a Nusseltovo číslo 

 

𝜉𝑎𝑖𝑟 = (1,8 ⋅ log (𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟) − 1,5)−2

𝑎𝑎𝑖𝑟 =
𝜆𝑎𝑖𝑟

𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟

𝑃𝑟𝑎𝑖𝑟 =
𝑣𝑎𝑖𝑟

𝑎𝑎𝑖𝑟

𝑁𝑢𝑎𝑖𝑟 =

𝜉𝑎𝑖𝑟
8

⋅ 𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝑃𝑟𝑎𝑖𝑟

(1 + 12,7 ⋅ √𝜉𝑎𝑖𝑟
̅̅ ̅̅ ̅

8 ) ⋅ (𝑃𝑟
𝑎𝑖𝑟

2
3 − 1)

⋅ (1 + (
2 ⋅ 𝑏�̌�𝑒𝑏

ℎ�̌�𝑒𝑏
)

2
3

)

 

Z Nusseltova čísla a rovnice (8) spočítáme součinitel přestupu tepla 𝛼2 

(10)  

𝛼2 =
𝑁𝑢air ⋅ 𝜆air 

2 ⋅ 𝑏žeb 
 

(11)  

Dále dopočítáme směnné plochy mezi hliníkem a médii a určíme výsledný součinitel přestupu 

tepla  

𝑆1 = 𝑛 ⋅ ((2 ⋅ 𝑏𝑘𝑎𝑛 + 2 ⋅ ℎ𝑘𝑎𝑛) ⋅ 𝑏𝑣𝑜�̌�𝑡 
(12)  

𝑆𝑓 = 2 ⋅ (
2 ⋅ 𝑡𝑘𝑎𝑛

log (
2 ⋅ 𝑡𝑘𝑎𝑛 + ℎ𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑘𝑎𝑛
)

+
2 ⋅ 𝑡𝑘𝑎𝑛

log (
2 ⋅ 𝑡𝑘𝑎𝑛 + 𝑏𝑘𝑎𝑛

𝑏𝑘𝑎𝑛
)

) ⋅ 𝑏𝑣𝑜�̌�𝑡 ⋅ 𝑛 + 𝑡𝑣𝑜�̌�𝑡 ⋅ ℎ2̌𝑒𝑏 ⋅ 𝑛�̌�𝑒𝑏 ⋅ (𝑛 − 1) 
(13)  
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𝑆2 = 𝑡𝑣𝑜�̌�𝑡 ⋅ (𝑏𝑣𝑜�̌�𝑡 − 𝑛Σ̌𝑒𝑏 ⋅ 𝑡Σ̌𝑒𝑏) ⋅ 2 ⋅ 𝑛 + 𝑡𝑣𝑜�̌�𝑡 ⋅ ℎΣ̌𝑒𝑏 ⋅ 2 ⋅ 𝑛že 𝑒 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ 𝜂žeb  (14)  

Pro směnnou plochu na straně vzduchu je potřeba použít účinnost žebrování, která je vyčtena 

pro daný typ výměníku určena na základě komunikace s výrobcem. 𝜂žeb = 0,985 

2.1.7. Metodika pro určení výkonu chladiče 

Pro určení celkového výkonu chladiče je možné využít středního logaritmického spádu, nebo 

například metody NTU (Number of transfer units). Využití středního logaritmického spádu pro 

naši aplikaci není vhodné, protože neznáme vstupní a výstupní teplotu z výměníku. Z tohoto 

důvodu využijeme metody NTU. 

Potřebujeme si spočítat tepelné kapacity obou médií a zjistit jejich poměr R1. 

A následně menší z tepelných kapacit použijeme pro výpočet NTU1 

Teplotu chladicího média na výstupu z výměníku získáme pomocí bezrozměrné teploty P1, tuto 

teplotu je možné získat z diagramů nebo ji spočítat z empirického vzorce vzatého z literatury 

pro daný typ výměníku. 

Automobilové výměníky tepla zpravidla bývají typu s příčným průtokem (Cross – flow), 

z literatury VDI heat atlas [3] je pro tento typ výměníků uveden výpočet přes součinitele F 

Koeficienty pro náš výměník jsou a = 0,226 ; b=1,37; c=0,486; d=0,559 

Následně pomocí součinitele F a NTU určíme bezrozměrnou teplotu P1  

Dále již podle vzorce (17) určíme teplotu na výstupu z výměníku a dopočítáme celkový tepelný 

tok. 

 

𝑅1 =
�̇�H2O ⋅ 𝑐pH2O 

�̇�air ⋅ 𝑐pair 
 

(15)  

𝑁𝑇𝑈1 =
𝐾𝑆

�̇�H2O ⋅ 𝑐pH2O 
 

(16)  

𝑇H2Oout = 𝑇H2Oin − 𝑃1 ⋅ (𝑇H2Oin − 𝑇airin ) (17)  

𝐹 = (1 + 𝑎 ⋅ 𝑅1
(𝑑⋅𝑏)

⋅ 𝑁𝑇𝑈1
𝑏)

−𝑐
 

 
(18)  

𝑃1 =
1 − 𝑒(𝑅1−1) ⋅𝑁𝑇𝑈1

⋅ 𝐹

1 − 𝑅1 ⋅ 𝑒(𝑅1−1)⋅ ⋅ 𝑁𝑇𝑈1 ⋅ 𝐹
 (19)  

�̇� = �̇�H2O ⋅ 𝑐pH2O ⋅ (𝑇H2Oin − 𝑇H2Oout ) 
(20)  
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2.2. Vodní pumpa 

Vodní pumpa se stará o rozvod chladicí kapaliny v motoru a v celém chladicím systému. 

Používají se buď pumpy mechanické, které bývají napojeny přímo na klikový hřídel, nebo se 

používají pumpy elektrické. V minulosti byla využívána elektrická pumpa, protože po přechodu 

na suchou vanu nebylo možné použít sériové mechanické vodní pumpy, avšak elektrická 

pumpa nedosahovala potřebných průtoků, byla velmi těžká a měla velký odběr. Z toho důvodu 

v loňské sezoně kolega Ing. Jan Michálek navrhl novou mechanickou vodní pumpu, která je 

napojena přímo na klikový hřídel, zároveň se podařilo vodní pumpu zpřevodovat, abychom 

dosáhli vyšších průtoků vody. 

2.3. Expanzní nádoba 

Expanzní nádoba slouží k vyrovnání rozpínavosti kapaliny vlivem zvýšení teploty, k regulaci 

tlaků a také se velmi často využívá k doplňování chladicí kapaliny. Je uzavírána přetlakovým 

víčkem, které slouží k nepřekročení maximálního nastaveného tlaku. Do expanzní nádoby bývá 

vyvedena odvzdušňovací hadička, aby ze systému měly kam unikat případné bublinky, musí 

proto být umístěna v nejvyšším bodě systému. Objem spočítáme dle vztahu (21) 

𝛥𝑉 je změna objemu vody zahřátím, což musí být rovno minimální velikosti expanzní nádoby. 

𝜌𝐻2020= 998,2 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚−3 je hustota vody při teplotě 20°C 

𝜌𝐻2100= 958,4 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚−3 je hustota vody při teplotě 100°C a tlaku 1,4 baru 

𝑉20 = 3 l = 0,003 𝑚3 je objem kapaliny v systému při teplotě 20°C 

Změna objemu vody činí 𝛥𝑉 = 0,000125 𝑚3 = 0,125 l. Pro tento objem jsem vyrobil expanzní 

nádobu svařenou z hliníkové trubky a plechů vypálených na laseru. Hliník jsem použil kvůli 

nízké hmotnosti, tloušťka stěny je 1mm, pro zajištění co nejnižší hmotnosti. 

𝛥𝑉 =
𝜌𝐻2020 ⋅ 𝑉20

𝜌𝐻20100
− 𝑉20 

(21)  

Obr. 3 Mechanická vodní pumpa s převodovkou 
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2.4. Umístění chladiče  

Chladič je uchycen pomocí silentbloků k boční straně monokoku, kolem chladiče se nachází díl 

nazývaný sidepod. Úkolem sidepodu je napomoci jak vnějšímu obtékání chladiče a tím snížení 

celkového odporu vozidla, tak i napomoci zvýšení průtoku vzduchu skrze chladič. Zatímco 

vstup do sidepodu je úzký, aby v něm vzduch proudil vysokou rychlostí, uvnitř sidepodu 

dochází k postupnému rozšíření a expanzi vzduchu, čímž se před chladičem navýší tlak, který 

pomůže snazšímu překonání odporu chladiče. Důležitá je též i oblast za sidepodem, aby v ní 

byl co nejnižší tlak, který také lépe umožní průtok vzduchu. Proto jsou za sidepodem umístěna 

malá křidélka, která vzduch v těchto místech usměrňují. 

V sidepodu je též uchycen ventilátor, který výrazným způsobem zvyšuje průtok vzduchu. 

Zvolen byl ventilátor SPAL VA67 – A101- 83A, který má vysoký tah.  

 

2.5. Výměník olej – voda 

 

Výměník olej – voda je sériový díl, který slouží ke 

snížení teploty oleje. Druhým způsobem, jak je 

možné udržovat teplotu je použití výměníku olej 

vzduch, tento výměník by však potřeboval přidaného 

ventilátoru. Výměník olej – voda umožňuje snazší 

zástavbu a jeho výkon je dostatečný k udržení 

dostatečně bezpečných teplot na straně oleje.  

  

Obr. 4 Ventilátor SPAL VA67 - A101 - 83A Graf č. 1 Charakteristika ventilátoru 

Obr. 5 Výměník olej - voda 
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3. Analýza dat 

Pro správné dimenzování chladícího systému potřebujeme zjistit vstupní parametry.  Pro co 

nejpřesnější určení potřebného chladícího tepelného výkonu jsem se rozhodl porovnat data 

ze závodní trati a data naměřená na brzdovém stanovišti. Závodní disciplína Endurance, na 

kterou celý systém dimenzujeme se na jednotlivých závodech liší svým charakterem trati. Pro 

analýzu byla použita data ze závodu FS Spain ve Španělsku, kde motor běžel v nejvyšším 

průměrném zatížení v porovnání s ostatními závody, zároveň se jedná o závod s nejvyššími 

dosaženými teplotami okolí, jedná se tedy o závod, který je pro návrh chladícího systému 

nejkritičtější. 

 

3.1. Data z brzdového stanoviště 

Na brzdovém stanovišti bylo potřeba naměřit tepelný výkon motoru pro celé spektrum otáček. 

Měření jsem provedl jak pro plné zatížení, tak i pro zatížení částečná. 

Na brzdovém stanovišti je motor usazen v rámu a napojen na dynamometr. Chladicí okruh 

motoru je napojen na deskový výměník voda – voda, kde je voda z malého okruhu ochlazována 

okruhem vnějším, který je vybaven podzemními zásobníky studené vody a chladící věží. Pro 

regulaci teploty vody v malém okruhu je okruh vybaven termostatem, díky kterému můžeme 

teplotu regulovat a držet ji tak stálou, tuto teplotu jsem nastavil na 85°C. 

Voda v chladicím okruhu je hnána zpřevodovanou mechanickou vodní pumpou stejně jako na 

formuli. Průtok jsem měřil sériově zabudovaným průtokoměrem KOBOLD DWD K04/0910 

s rozsahem 10–100 l/min a přesností 1,5 %. Pro snímání teploty vody jsem použil termočlánky 

typu J umístěné přímo ve vstupní a výstupní přírubě. 

 

Obr. 6 brzdové stanoviště 
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Naměřený objemový průtok převedu na hmotnostní průtok, vlastnosti vody pro teplotu jsou 

odečteny z tabulek (viz příloha č.1) 

 

�̇� = �̇� ⋅ 𝜌𝐻20 ⋅
1

60000
 (22)  

 

�̇� je hmotnostní tok [kg/s] 

�̇� je objemový tok [l/min] 

𝜌𝐻20 = 968,7 kg⋅m-3 hustota vody při teplotě 85°C 

 

  

Obr. 7 umístění termočlánku na vstupní přírubě motoru 
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Vypočítaný hmotnostní průtok dále převedeme na tepelný tok motoru do chladící kapaliny.  

�̇� = 𝐶𝐻20 ⋅ �̇� ⋅ (𝑇𝐸𝑁𝐺𝑂𝑈𝑇 − 𝑇𝐸𝑁𝐺𝐼𝑁) 

 
(23)  

kde 

�̇� je tepelný tok motoru do chladící kapaliny [kW] 

�̇� je hmotnostní tok [kg/s] 

𝑐𝐻20 = 4200,6 𝑘𝐽 ⋅ 𝑘𝑔−1 ⋅ 𝐾−1 je měrná tepelná kapacita vody při teplotě 85°C 

𝑇𝐸𝑁𝐺𝑂𝑈𝑇 je teplota vody na výstupu z motoru [K] 

𝑇𝐸𝑁𝐺𝐼𝑁  je teplota vody na vstupu do motoru [K] 

 

Data byla naměřena pro částečná zatížení motoru, vidíme, že s rostoucím zatížením motoru 

roste též i tepelný tok motoru do chladící kapaliny. Zatížení je vyhodnocováno pomocí 

snímání tlaku v sání.  
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Graf č. 3 Tepelný výkon v závislosti na zatížení a otáčkách motoru 
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3.2. Data ze závodní trati 

Pro analýzu jsem zvolil data ze závodu Formula Student Spain, pro zpracování dat jsem využil 

vypůjčený skript napsaný v matlabu, který v týmu k tomuto účelu využíváme. V první tabulce 

můžeme vidět procentuální využití mapy motoru během jednoho kola závodu disciplíny 

Endurance. 

Pokud bychom použili k dalšímu vyhodnocování tabulku uvedenou výše, došli bychom ke 

zkresleným výsledkům, obsahuje totiž i oblasti, ve kterých není vstřikováno palivo, což jsou 

oblasti například při brždění. V těchto oblastech, kde není vstřikováno palivo nám tedy ani 

nepřibývá žádné teplo, které bychom potřebovali odvést. Z tohoto důvodu jsem použil 

upravenou tabulku, ze které jsou odečteny oblasti, v nichž vstřikováno palivo není. 

Následně byla data využití mapy motoru roznásobena s naměřeným výkonem pro daná 

částečná zatížení, čímž vznikla následující tabulka. 

Sečtením všech buněk tabulky nám vyjde celkový potřebný chladicí výkon, konkrétně:  

�̇� = 17,045 kW, pro tento výkon budeme dimenzovat tepelný výměník.  

Tabulka 1 Procentuální využití mapy motoru 

mbar\RPM 3497 4003,811 4510,623 5017,434 5524,246 5980,376 6487,188 6993,999 7500,811 8007,622 8514,434 8970,564 9447,376 9984,187 10491 10997,81 11504,62 12011,43

400 0 0 0 0 0 0,021699 0,095478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 0 0 0 0,001263 0,05684 0,055577 0,033798 0,051867 0,026756 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480 0 0 0,00397 0,074116 0,084704 0,11382 0,101992 0,064914 0,019146 0,0138 0,021093 0,092346 0,195913 0 0 0 0 0

520 0 0,001387 0,033282 0,04299 0,116488 0,045763 0,025233 0,053781 0,088768 0,055118 0,118304 0,103132 0,126827 0,052896 0,021449 0,004038 0 0

560 0 0,013078 0 0,023249 0,042139 0,026155 0,00311 0,048065 0,162165 0,126832 0,160433 0,074189 0,127412 0,047676 0,036485 0,012356 0 0

618 0,00609012 0,003045 0 0,010658 0,009135 0,030451 0,021185 0,024313 0,15506 0,091935 0,047222 0,102928 0,186885 0,051947 0,018619 0,021004 0 0

660 0,00478595 0,004786 0 0 0,028716 0,028716 0,008537 0,014557 0,104201 0,045333 0,086536 0,064945 0,122803 0,155874 0,011402 0,012854 0,004304 0

700 0 0 0,001672 0,003343 0,005015 0,033432 0,01968 0,01144 0,021269 0,058678 0,013166 0,046707 0,116678 0,060979 0,015516 0,021851 0,013166 0

780 0 0 0 0 0 0,026272 0,02812 0,061933 0,06421 0,05104 0,046716 0,064376 0,091364 0,169565 0,007918 0,01783 0,013423 0

812 0 0 0 0 0 0,020188 0,039286 0,071173 0,096812 0,07802 0,056805 0,082258 0,157418 0,13786 0,13334 0,113659 0,018247 0

860 0 0 0 0 0 0,017858 0,020888 0,028514 0,083992 0,026061 0,035241 0,094754 0,092856 0,137212 0,131967 0,046371 0,06046 0,004664

920 0 0 0 0 0 0,004314 0,01782 0,020684 0,022486 0,005397 0,054748 0,148918 0,084875 0,125406 0,164152 0,042567 0,028449 0

955 0 0 0 0 0 0,002374 0,021522 0,009633 0,049425 0,041917 0,034388 0,048412 0,036128 0,071586 0,055846 0,04824 0,048342 0,004844

980 0 0 0 0 0 0,002479 0,007503 0 0,016251 0,026043 0,077088 0,024712 0,06641 0,103913 0,113996 0,108247 0,093643 0,009874

1000 0 0 0 0 0 0 0,04543 0,055406 0,217306 0,409576 0,476838 0,569773 0,587966 1,582222 1,717284 1,525372 0,727462 0,015382

Součet 0,01087607 0,022295 0,038924 0,155618 0,343036 0,429097 0,489582 0,51628 1,127849 1,029751 1,228579 1,517448 1,993536 2,697137 2,427973 1,974387 1,007495 0,034764

Celkový  chladící výkon 17,045 kW

Tabulka 2 Potřebný chladicí výkon 
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3.2.1. Rychlostní histogram 

Dalším z důležitých údajů pro návrh tepelného výměníku je průtok vzduchu. Vzhledem k tomu, 

že se vozidlo formule pohybuje na trati různými rychlostmi mění se tím zároveň i průtok 

vzduchu chladičem. Pro určení, jakou rychlostí se na trati v průběhu kola pohybujeme, 

využijeme rychlostního histogramu. Histogram ze stejného okruhu, tedy FS Spain získám 

zpracováním dat v programu RaceStudio. 

 

Graf č. 4 Rychlostní histogram FS Spain 

Obr. 8 Mapa trati FS Spain s rychlostním profilem 
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3.2.2. Určení průtoku vzduchu 

Měření průtoku vzduchu chladičem je vzhledem k neustáleným vírům uvnitř sidepodu v našich 

podmínkách téměř neproveditelné, případně velmi nákladné za použití Kielových trubic. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodl spolehnout na data z CFD (computational fluid dynamics) 

výpočtu.  

Data z CFD výpočtů mi poskytli kolegové z našeho aerodynamického oddělení. Pro zvýšení 

přesnosti CFD výpočtu byla naměřena charakteristika tlakové ztráty voštiny v závislosti na 

rychlosti proudění vzduchu skrze voštinu chladiče. Model sidepodu je díky tomu velmi přesný 

a mohu jej použít pro můj výpočet. Pro zvýšení průtoku vzduchu je využíváno ventilátoru SPAL, 

který je v CFD výpočtu zadefinován jako tlakový skok. Byla též provedena pro porovnání i 

simulace s využitím MRF pro větráky SPAL, která dávala srovnatelné výsledky. Abychom se co 

nejvíce srovnali s podmínkami na trati bylo provedeno více výpočtů pro různé rychlosti 

formule. 

Rychlost vozu [km/h] 40 54 60 70 80 100 

Průtok vzduchu 

chladičem  [kg/s] 

0,1624 0,1806 0,189 0,2058 0,2226 0,2646 

Tabulka 3 Průtok vzduchu chladičem 

Zvýšení průtoku vzduchu chladičem je jedním z cílů aerodynamického oddělení, lze tedy 

předpokládat, že se povede tyto hodnoty průtoků vzduchu v budoucnu zvýšit. 

  

Obr. 9 CFD výpočet celé formule - rozložení tlaku 
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4. Návrh chladiče 

Z analýzy dat víme, že požadovaný chladící výkon tepelného výměníku je 17,045 kW. 

Vzhledem ke zvolené koncepci vozu, kdy jsou celé výfukové svody umístěny velmi kompaktně 

mezi blokem motoru a monokokem, je možné mít dva shodné chladiče, každý uvnitř jednoho 

sidepodu. Tato koncepce přináší výhody v podobě menších rozměrů chladičů, díky čemuž i 

sidepody mohou být kompaktnějších rozměrů a klesá tím odpor vzduchu. Sidepody jsou při 

této koncepci též účinnější, do obou chladičů proudí čistý studený vzduch a vnitřní tvar 

sidepodu napomáhá lepšímu průtoku vzduchu chladičem.  

 

4.1.  Určení velikosti chladiče 

Pro určení velikosti chladiče jsem vytvořil script v programu Matlab ve kterém se dá spočítat 

součinitel prostupu tepla, přestup tepla mezi proudící vodou a chladičem, přestup tepla mezi 

chladičem, přestup tepla mezi chladičem a vzduchem, z čehož se určí celkový součinitel 

přestupu tepla. Následně je na základě dat z tabulek VDI Atlas metodou NTU dopočítán 

chladicí výkon tepelného výměníku. Dále jsou uvedeny výsledky tohoto výpočtu. 

  

Obr. 10 Model zástavby motoru 
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4.1.1. Vliv průtoku vody a vzduchu 

Níže na grafu si můžeme všimnout, jakou důležitost při návrhu výměníku má průtok vzduchu. 

Z toho důvodu pro návrh velikosti výměníku budu muset zohlednit různou rychlost vozidla na 

trati v průběhu kola. Naopak u průtoku vody vidíme, že po překročení hranice 7 l/min již 

tepelný výkon výměníku neroste tak znatelně, pro výpočet tedy použiji pro zjednodušení 

odhadnutou hodnotu, protože bychom se měli s jistotou pohybovat nad hranicí 7l/min. Zvolím 

pro výpočet průtok vody 15 l/min. 

4.1.2. Vliv vstupní teploty vody do výměníku 

Nezanedbatelný vliv na velikost tepelného výkonu 

má též teplota vody. Zatímco teplotu vzduchu 

nemůžeme ovlivnit, teplota vody je již závislá na 

našem návrhu. Na základě předchozí zkušenosti a 

skutečnosti, že v systému máme tlak až 1,4 baru, se 

budeme snažit systém naladit na teplotu vody 

100°C. Při teplotě 100°C je dostatečně velká mezera 

od kritických teplot pro motor, zároveň ale systém 

nebude zbytečně předimenzován. V případě, že by 

nám narostla teplota nad 100°C stoupne nám tím i 

tepelný výkon a systém by se měl opět ustálit. 

 

  

Graf č. 5 Závislost tepelného výkonu na průtoku vzduchu a vody 

Graf č. 6 Závislost tepelného výkonu na vstupní 
teplotě vody 
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4.1.3. Závislost šířky / výšky chladiče 

Porovnání závislosti tepelného výkonu na výšce a šířce chladiče jsem provedl z důvodu, abych 

zjistil, který z rozměrů je kritičtější a je lepší jej zachovat, případně co nejvíce zvětšit. Ukázalo 

se, že velikost chladičů je spíše závislá na celkové ploše chladiče, než na jednom konkrétním 

rozměru, mohu tedy mít úplnou návrhovou volnost chladičů, vzhledem k možnosti naklonění 

chladičů se po konzultaci s aerodynamickým oddělením bude prodlužovat výška chladiče, 

zatímco jeho šířka již zůstane fixní, díky tomu může aerodynamické oddělení pracovat na 

vývoji vnějšího tvaru sidepodu nezávisle na určení konečné velikosti chladiče. 

 

  

Graf č. 7 Závislost tepelného výkonu na výšce/ šířce voštiny 
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4.1.4. Určení konečné velikosti chladiče 

Výpočet chladiče jsem následně provedl pro zadané parametry z dat, konkrétně pro dané 

průtoky vzduchu z CFD výpočtu, průtok vody 15l/min a teplotu vody na vstupu 100°C. 

Rychlost vozidla [km/h] 40 60 70 80 100   

Výška chladiče [mm] 
\průtok vzduchu [kg/s] 0,162 0,189 0,206 0,223 0,265 

1 chladič 
[W] 

2 chladiče 
[kW] 

200 6565 7220 7613 7993 8890 7455 14,9 

210 6672 7338 7737 8123 9036 7576 15,2 

220 6775 7451 7857 8249 9176 7694 15,4 

230 6875 7561 7973 8371 9311 7807 15,6 

240 6971 7667 8085 8489 9443 7917 15,8 

250 7065 7771 8194 8603 9570 8024 16,0 

260 7156 7871 8300 8715 9694 8127 16,3 

270 7244 7968 8403 8823 9814 8228 16,5 

280 7330 8063 8503 8928 9932 8326 16,7 

290 7414 8156 8601 9031 10046 8422 16,8 

300 7495 8246 8696 9131 10157 8515 17,0 

310 7575 8334 8789 9228 10266 8606 17,2 

320 7653 8420 8880 9324 10372 8694 17,4 

330 7729 8504 8969 9417 10476 8781 17,6 

340 7803 8586 9055 9508 10577 8866 17,7 

350 7876 8666 9140 9597 10677 8949 17,9 

360 7947 8745 9223 9685 10774 9030 18,1 

370 8016 8822 9305 9770 10869 9110 18,2 

380 8084 8897 9385 9854 10963 9188 18,4 

390 8151 8971 9463 9937 11055 9264 18,5 

400 8216 9044 9540 10017 11145 9339 18,7 

četnost 0,189 0,281 0,258 0,189 0,083   

Tabulka 4 Určení velikosti chladiče 

V tabulce výše jsou uvedeny výsledky výpočtu, v oranžovém poli jsou hodnoty tepelného 

výkonu chladiče pro danou výšku s daným průtokem vzduchu. Ve spodním řádku je uvedená 

četnost zastoupení jednotlivých hodnot z rychlostního histogramu. Sloupek vpravo udává 

součet jednotlivých hodnot tepelného výkonu roznásobených četností. V posledním sloupci již 

vidíme konečný celkový tepelný výkon tepelných výměníků. 

Rozhodl jsem se zvolit výšku chladiče 300 mm, která vyhovuje požadovanému tepelnému 

výkonu výměníku. Celkový tepelný výkon tohoto chladiče na trati FS Spain bude: 

 �̇� = 17kW . 
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4.2. Návrh komor chladiče 

Komory chladičů slouží k rozvedení vody do chladicích trubek, ve kterých dochází k ochlazení 

chladicí kapaliny. Důležitými parametry pro návrh komor je celková tlaková ztráta chladiče, 

rozložení průtoku vody jednotlivými trubkami chladiče a omezení plynoucí ze zástavbových 

požadavků. 

Jedním z ovlivňujících faktorů rozložení průtoku vody je umístění vstupního a výstupního 

napojení na vedení chladícího okruhu. Pro zjištění přibližného rozložení jsme využili počítačové 

simulace na zjednodušeném modelu chladiče.  Metodiku CFD výpočtu mi vyřešilo naše 

aerodynamické oddělení. 

Simulovaný model pro CFD výpočet byl zjednodušen zvláště zkrácením celého chladiče, díky 

tomu byl výrazně snížen výpočetní čas. Chladicím médiem byla zvolena voda, vstupní 

podmínkou byla zadaná rychlost vody na vstupu. Rychlost vody vycházela z tehdy 

předpokládaného průtoku vody �̇�=65 l/min, což odpovídá návrhovému průtoku vody při 

středních otáčkách motoru 9000 ot/min. Pro průměr vedení D=18 mm vychází rychlost vody 

v= 1 m/s. Bohužel v této době nebylo možné provést měření skutečných průtoků vody ve 

vedení a vznikla při tomto předpokladu chyba, kdy jsem použil návrhový průtok vodní pumpy, 

avšak vodní vedení je rozděleno do dvou větví, simulace tedy počítá s více než dvojnásobným 

průtokem vody, proto pro nás nemohou být absolutní hodnoty průtoků směrodatné a simulaci 

lze z tohoto důvodu použít pouze pro porovnání jednotlivých variant mezi sebou. 

 

 

Obr. 11 Model chladiče pro CFD výpočet – typ N 
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První variantou chladiče je typ N, kdy je vstup a výstup umístěn přes úhlopříčku v rozích, toto 

řešení bylo využíváno již v minulosti, současně se jedná o nejčastěji používané rozložení i 

v průmyslovém odvětví. Též je tato varianta v naší aplikaci vhodnější pro zástavbu. 

Druhou variantou je typ I, ve které je umístěn vstup a výstup ve středu chladiče nad sebou. 

Dále byly vyzkoušeny i další varianty typu U a postranní I. Tyto varianty však se neukázaly jako 

vhodné, typ U vykazoval vysokou tlakovou ztrátu a postranní typ I neměl rovnoměrný průtok 

trubkami. 

 

Pro vyhodnocení jsem si vynesl průtoky vody jednotlivými trubkami. Typ I ukazuje vyšší průtok 

vody střední částí chladiče, avšak na bocích je průtok nižší. Typ N naopak udává vyšší průtoky 

po bočních stranách. Oba typy byly poté porovnány se simulací proudění vzduchu skrze 

sidepod. Pro konečné rozhodnutí však největší roli hrál celkový průtok skrze chladič, který byl 

ve prospěch chladiče typu  N konkrétně �̇�N = 45,38 l/min, zatímco celkový průtok chladičem 

typu I byl o trochu nižší, konkrétně �̇�I = 44,50 l/min. Chladič typu N byl zvolen, poskytuje vyšší 

průtok, což též znamená i nižší tlakovou ztrátu a zároveň umožňuje snazší zástavbu. 

Obr. 13 CFD simulace proudění – typ N Obr. 12 CFD simulace proudění – typ I 

Graf č. 8 Rozložení průtoků vody 



 

31 
 

V minulosti jsme využívali pro výrobu komor chladičů hliníkové plechy, které byly zakruženy a 

následně svařeny, toto řešení představuje náročnost na výrobní čas a požaduje též využití více 

technologií. Hliníkové svary také často obsahují trhlinky, kterými by mohlo docházet k úniku 

chladicí kapaliny. Po konzultaci s našimi partnery jsme se rozhodli pro minimalizaci svarových 

spojů využitím výroby pomocí 3D tisku metodou DMLM z materiálu AlSi10Mg. Využití 3D tisku 

nám umožňuje volnost při návrhu komor, zároveň můžeme využít velmi tenkých stěn. Tištěné 

díly z hliníku jsou též mnohdy pórovité, je potřeba využít přípravek pro odstranění porezity. 

Využil jsem přípravku Dichtol, který k utěsnění podobných porezit a netěsností slouží. 

Tloušťka materiálu komory byla určena na 1,2 mm, v první vývojové verzi byly vyzkoušeny 

komory o tloušťce stěny 1 mm, avšak jejich porezita byla příliš vysoká a docházelo k únikům 

kapaliny, proto bylo potřeba zvýšit tloušťku stěny na 1,2 mm, kdy se již po ošetření úniky 

kapaliny neobjevovaly. Vytištěné komory byly následně navařeny na samotný chladič, aby bylo 

možné komory navařit, je nutné na nich udělat patku s větší tloušťkou materiálu, konkrétně 

po konzultaci s výrobcem chladičů Hanon Systems Autopal s.r.o., jsme se dohodli na patce 

výšky 10 mm a tloušťky alespoň 2 mm. 

 

 

 

 

Obr. 14 - Vyrobené komory 
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5.  Kontrolní měření 

 

Navržený chladící systém byl nainstalován na vůz FS.13, vůz byl z důvodů náročnosti sezony 

dokončen až ke konci měsíce června, do závodů tedy chybělo velmi málo času a nebylo proto 

možné provést dostatek předsezónních testování. Nicméně bylo zřejmé, že na navrženém 

chladicím systému je něco v nepořádku. Teploty při ostré simulaci disciplíny Endurance 

vystoupaly příliš vysoko. Teplota vody (snímaná sériovým termočlánkem umístěným u výstupu 

vody z motoru) dosáhla hodnot až TH2O max = 119,6 °C a teplota oleje Toil max = 132,4 °C. Tedy 

teploty mnohem vyšší, než bylo předpokládáno. 

Obr. 15 Navržený chladicí systém 

Obr. 16 Data z testovací jízdy – nefunkční chlazení 



 

33 
 

Vzhledem k tomu, že návrh  vycházel z velké části z předešlých let, konečná navržená velikost 

chladičů je velmi podobná velikosti chladičů z předchozích let a stejně tak již mechanická vodní 

pumpa byla vyzkoušena na předchozí formuli, kde se takto vysokých teplot nedosahovalo, bylo 

zřejmé, že zde vznikl nějaký nový problém. 

Úpravy na sidepodech provedlo naše aerodynamické oddělení, bylo proto možné, že problém 

mohl být ve zmenšení průtoku vzduchu chladičem, i přes to, že dle CFD simulací se dosáhlo 

vyšších průtoků. Z tohoto důvodu byly na formuli nasazeny lehce modifikované loňské 

sidepody, a následně s nimi odjetá testovací jízda. Problém s vysokými teplotami přetrvával a 

teploty byly velmi podobné. Navrátily se tedy zpět nové sidepody. 

Další úpravou bylo přidání odvzdušňovací hadičky z nejvyššího bodu motoru, do té doby jsme 

vždy systém odvzdušnili pouze před vyjetím na trať, vyhnali jsme bublinky odvzdušňovacím 

šroubkem, ale bublinky nebyly odváděny přímo za jízdy. Proto jsem na výstupní přírubu 

z motoru navařil trubičku, ze které jsem vedl hadičku do expanzní nádobky, aby bublinky 

mohly unikat i za běhu motoru.  

 

Při prvních jízdách se zdálo, že je problém vyřešen, že ono odvzdušnění systému pomohlo, ale 

nebylo tomu tak. Vysoké teploty se znovu někdy při některých testováních i závodech 

objevovaly a celý chladicí systém se choval nepředvídatelně. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

nainstalovat více teploměrů do chladicího vedení, aby bylo možné celý systém lépe 

zanalyzovat. Cílem bylo naměřit teplotní spád na chladiči. 

  

Obr. 17 výstupní příruba s odvzdušňovací hadičkou 
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5.1.  Měření teplotního spádu chladiče 

Pro měření teploty jsem použil Termistory NTC B57045K0103K000 EPCOS, které jsou pro 

rozsah teplot -20÷125 °C a jsou osazeny závitem M3, stačilo tedy navařit na vedení vody 

návarek a do něho vyříznout závit. Stejným termistorem jsem snímal teplotu před chladičem 

a za chladičem. 

Měření probíhalo na testovacím okruhu za teploty okolního vzduchu Tair = 20°C, nejdříve odjel 

první jezdec vzdálenost poloviny disciplíny Endurance, následovala rychlá výměna jezdců a 

jízda druhé části disciplíny. Na grafu níže vidíme změnu teplotního spádu po výměně jezdců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je provedeno měření jak teplot samotného chladiče, tak i průtoku vody ve vedení na formuli. 

Pouze potřeba sepsat. 

Problém se zavzdušňováním systému a jeho řešení 

 

  

Obr. 18 Termistor pro měření teploty vody na výstupu z 
chladiče 

Neběžící motor, 

voda zahřátá po 

předchozím 

jezdci 

Start motoru a 

rozjezd, postupné 

ustálení rozdílu 

teplot 

Oblast ustáleného rozdílu 

teplot Δ T = 8,8 °C 

Teplota na vstupu do chladiče 

Teplota na výstupu z chladiče 

Graf č. 9 Teplotní spád na chladiči 
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5.2. Měření průtoku vody 

Pro měření průtoku vody je možné využít více druhů průtokoměrů, existují průtokoměry 

objemové (turbínkové, lopatkové), indukční, ultrazvukové a další. Vzhledem k dostupnosti a 

nutnosti osadit chladicí okruh přímo na formuli, jsem zvolil lopatkový objemový průtokoměr 

YF – S 201 jenž disponuje nízkou cenou a malými rozměry. Obsahuje vrtulku a hallův snímač, 

jenž pošle signál při každé otočce, signál z průtokoměru jsme snímali osciloskopem, který nám 

dokázal spočítat frekvenci pulzů. Měření jsme mohli provést na dílně, vytočili jsme motor na 

dané otáčky, počkali jsme na ustálení signálu a odečetli jsme frekvenci, z které jsem dopočítal 

průtok vody.  

�̇� =
𝑘 ⋅ 𝑁

𝜏
 (24)  

, kde �̇� [l/min] je průtok vody, k = 4,5 [-] je kalibrační faktor průtokoměru, N [-] je počet pulzů 

a 𝜏 [min] značí časový úsek. 

Použil jsem 3 průtokoměry, jeden pro levou větev okruhu, druhý pro pravou větev, třetí snímal 

průtok vody k výměníku olej – voda, čtvrtým signálem snímaným na osciloskopu byly otáčky 

motoru.  

Obr. 19 Průtokoměr YF - S 201 

Obr. 20 Signál z osciloskopu 
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5.2.1. Měření průtoku zavzdušněného vedení 

Při měření průtoků se často na osciloskopu objevovaly různé pulzy, z tohoto důvodu jsou 

výsledky s větší odchylkou. Při prvním měření jsem naměřil velmi nízké průtoky vody. 

 

Příčinou takto nízkých průtoků se ukázalo být nedostatečné odvzdušnění, které vycházelo 

z návrhové chyby ve vedení trubek, vedení totiž nebylo správně vyspádované a v místě nad 

chladičem vznikala vzduchová bublina, která způsobila obrovskou tlakovou ztrátu. Pro 

potvrzení jsem provedl druhé měření, které jsem provedl s odmontovanými chladiči a 

správným vyspádováním. 
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Graf č. 10 Průtoky vody – zavzdušněno 

Obr. 21 Oblast s tvořící se bublinou Obr. 22 Druhé měření s vyspádovaným 
vedením 
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5.2.2. Měření průtoku odvzdušněného vedení 

 

Druhé měření již ukázalo průtoky podobné předpokladu. Můžeme si všimnout, že průtok levou 

stranou je lehce vyšší než průtok pravou stranou, to je způsobeno různou tlakovou ztrátou 

obou větví. Při návrhu vedení jsem se totiž musel přizpůsobit zástavbě, a proto je každý okruh 

trochu jiný. 

V odvzdušněném systému se pohybují průtoky vody v pracovních otáčkách nad 10 l/min, 

v této oblasti již nehrozí, že by se objevoval problém s chlazením vzniklý nedostatečným 

průtokem vody, viz graf č.4 z kterého vyplývá, že při překročení určitého průtoku již citlivost 

celkového chladicího výkonu na další zvyšování průtoku je malá. 

 

Velmi odstrašujícím zjištěním je tento objevený problém s odvzdušněním, který byl 

pravděpodobnou příčinou problémů s chlazením v průběhu sezony. Tlaková ztráta, která 

vznikla nedostatečným odvzdušněním, měla na celkový průtok vody obrovský vliv. 

Pro návrh chladicího systému následujícího vozu bude potřeba provést značné úpravy vedení 

vody, aby nedošlo v žádné oblasti ke vzniku bubliny, případně aby všechny oblasti, kde by 

mohlo k zavzdušnění dojít, byly vybaveny odvzdušňovací hadičkou, aby se problém 

s chlazením již neopakoval. 
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Graf č. 11 Průtoky vody – odvzdušněno 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout chladicí systém pro vůz formule student.  

V první části jsem se věnoval objasnění problematiky návrhu jednotlivých součástí, studiu 

zdrojů a následnému návrhu jednotlivých komponent.  

Zvláštní důraz jsem věnoval optimalizaci velikosti chladiče, což byl hlavní cíl této práce. Pro 

návrh jsem provedl měření na brzdovém stanovišti, pro částečná zatížení motoru, tyto data 

jsem následně porovnal s daty ze závodní trati na Španělském okruhu v Barceloně. Vyšlo mi, 

že chladicí systém musí být navržen na chladicí výkon 17 kW.   

Vytvořil jsem skript v programu Matlab pro výpočet velikosti chladiče, díky tomuto skriptu 

jsem mohl sledovat závislost chladicího výkonu na různých parametrech a následně jsem díky 

tomu mohl dojít k optimální velikosti navrženého chladiče. Navržený systém využívá 2 chladičů 

umístěných symetricky v sidepodech, chladiče jsou délky 300mm, mají v řadě každý 21 trubek. 

Zvolená hustota vlnovce byla zachována na FPD 70. Pro snížení tlakové ztráty a rovnoměrného 

rozložení průtoků vody skrze chladič jsem zvolil komory s rozložením vstupních otvorů přes 

úhlopříčku.  

Během sezony se však s chladicím systémem objevily problém a chladicí výkon se zdál být 

nedostatečný. Tyto problémy však vznikly nedostatečným odvzdušněním systému, navržený 

systém funguje správně, pouze pokud je správně odvzdušněný, z tohoto důvodu se systém 

vedení vody jeví jako nešťastně navržený, poněvadž není permanentně samo odvzdušňován. 

Pro následující sezonu již byly, na základě zjištění této práce, provedeny na chladicím okruhu 

úpravy, vedení je správně vyspádované a všechna kritická místa je možné odvzdušnit. 

 

Za podmínek, kdy byl systém správně odvzdušněn, viz testovací jízda graf č.9, fungoval plně 

dle očekávání. Naměřený teplotní spád na chladiči 8,8 °C odpovídá předpokládanému 

teplotnímu spádu dle výpočtu v Matlabu. Metodika výpočtu tedy byla provedena správně. 

Zároveň se během tohoto měření držela teplota vody v optimálních hodnotách. Lze tedy 

usoudit, že návrh byl ověřen a ukázal se být funkčním. 
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8. Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
 A  plocha

 b  šířka 
 C 𝑝  měrná tepelná kapacita 

 h  výška 

 K  součinitel přestupu tepla 

�̇�  hmotnostní průtok 

 n  počet 

 Nu  Nusseltovo číslo 
 P1  bezrozměrná teplota 

 Pr  Prandtlovo číslo 
�̇�  tepelný výkon 

 R1  poměr tepelných kapacit 

 S  plocha 

 T  teplota 

 t  tloušt'ka 
𝑘 kalibrační faktor průtokoměru

�̇�  objemový průtok 

𝑁 počet pulzů

𝛼  součinitel přestupu tepla 

𝛿  tloušt'ka stěny 

𝜂  účinnost 

𝜆  součinitel prostupu tepla 

𝜌  hustota 

𝑣  kinematická viskozita 
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9. Přílohy 

 


