
Experimentální zařízení ke studiu a k vizualizaci přestupu tepla 

z vyhřívané tyče do chladící kapaliny  

ve vertikálním mezikruhovém kanále (trubici) 
 

 

Abstrakt: 

Funkční vzorek umožňuje modelování a následnou vizualizaci nestacionárního vícefázového  

proudění s uvažováním přestupu tepla mezi tekutinou a vyhřívaným jádrem trubice. Toto  

laboratorní zařízení se též využívá k rozšíření výuky v oblasti měření termofyzikálních  

vlastností proudící látky a sledování  nestacionárních procesů v mechanice tekutin 

a termomechanice. Vlastní koncepce laboratorního zařízení umožňuje posluchačům osvojení 

si základů měření tlaků a teplot v nestacionárních podmínkách při použití odlišných měřících  

metod. Laboratorní zařízení je dále vhodné pro testování vlivů použitých čidel pro měření 

teplotního pole. 
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Popis funkčního vzorku: 

Dvoufázové proudění je speciální případ proudění, kdy proudící médium obsahuje dvě složky 

s odlišnými materiálovými a fyzikálními vlastnostmi. Jedná se například o proudění kapaliny 

či plynu s obsahem pevných částic nebo proudění směsi kapaliny a plynu, resp. plynových 

bublinek v kapalině. 

 

Obr. č.1 : Laboratorní zařízení ke studiu přestupu tepla z vyhřívané tyče 



 

Hlavní problematikou je vznik plynových bublinek, které ovlivňují proudění a přestup tepla 

z vyhřívané stěny do okolí (viz obr č.2). Schopnost předvídat velikost, vývoj a pohyb plynné 

parní složky spolu s dalšími parametry popisujícími dvoufázové proudění při varném procesu 

je důležité zejména v oblasti bezpečnosti jaderných reaktorů a dalších průmyslových 

aplikacích.  

Obr. č.2 : Ukázka varu a  vzniku parních bublin na vyhřívané tyči 

 

Laboratorní zařízení viz obrázek č.1 je tvořen vodním okruhem a maketou palivové tyče. 

Základem  vodního  okruhu   je  dávkovací  čerpadlo GRUNDFOS DME 150-4, které  

umožňuje  nastavení  průtočného množství v rozmezí průtoku 0-150l/hod.  Chladící kapalinou 

je destilovaná voda, která je čerpána z nerezové nádrže o objemu cca 200l. Ke zrovnoměrnění 

proudění je za čerpadlem umístěn tlumič pulsací.  

Obr. č.3 : Laboratorní zařízení s detailem na vstupní hlavici s vytápěnou tyčí 

 

Hlavní částí experimentálního zařízení je vstupní a výstupní hlavice (viz obr. č.3), které jsou 

propojeny nerezovou vytápěnou tyčí a  skleněnou trubicí, přes kterou můžeme sledovat výše 

popisované děje. Nerezová tyč nese na sobě distanční mřížky k držení tyče nerezové tyče 

uvnitř skleněné trubice. Ohřev nerezové tyče je realizován pomocí svařovacího agregátu 

SELCO ETG 602 a nerezová  tyč může být vytápěna v rozmezí teplot od 20°C do 800°C. 


