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Transport tepla prirodzenou konvekciou

Horizontálny valec

Nusseltovo číslo je najvyššie na spodnom okraji

horizontálneho valca, kde medzná vrstva jenajtenšia.

Vzhľadom k tomu, že uhol sa zvyšuje, hrúbka

medznej vrstvy rastie a Nusseltovo číslo sa znižuje.

Empirický vzťah pre prirodzené prúdenie:



Experimentálne zariadenie

Dĺžka : 1000 mm

Priemer: 20 mm



Konštrukcia výhrevnej patróny 

1-Zváraná vodotesná základňa (TIG), max. tlak až 60kg/cm2

2-Plášť z nerezovej ocele AISI 304/316/321/Incoloy

3-Keramický kotúče - izolátor

4-Granulometrický oxid horečnatý

5-Výhrevný vodič Ni-Cr 80/20 bod tavenia 1400°C

6-Keramické jadro

7-Pevná keramická hlava

8-Prívod

9-Tesniaci tmel



Experimentálne meranie

KET – NI 305

Teplota v komore: 20°C



Výsledky z experimentálneho merania

Výkonová krivka tepelného výkonu



Transport tepla z jedného horizontálneho 

výhrevného patróna pomocou CFD metódy

 priemer rúrky : 20 mm,

laminárne prúdenie,

 gravitačné zrýchlenie 9,81m/s2,

 Boussinesqov model pre výpočet 

hustoty vzduchu,

 zníženie podrelaxačných faktorov



Vizualizácia teplotných polí

Teplota rúrky: 30°C – 110°C     Teplota okolia :  20°C 



Výkon podľa známych KR





Meranie 10-tich horizontálnych výhrevných 

patrónov

Priebehy tepelných výkonov z 10-tich patrónov s rôznym rozstupom



Analýza transportu tepla z 10-tich 

horizontálnych patrónov 

 priemer rúrky : 20 mm,

laminárne prúdenie,

 gravitačné zrýchlenie 9,81m/s2,

 Boussinesqov model pre 

výpočet 

hustoty vzduchu,

 zníženie podrelaxačných

faktorov

 teplota okolia : 20°C

 teplota povrchu patrónov 

30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 

80°C, 90°C.



Hodnoty tepelných výkonov z programu ANSYS

Priebehy tepelných výkonov z 10-tich patrónov s rôznym rozstupom



Porovnanie výsledkov

Ansys - Workbench Meranie v Termostatickej komore



Schéma experimentálneho zariadenia
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