
 119

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY 
 

Tepelné procesy sa riadia fyzikálnymi zákonitosťami prestupu tepla. Základnými 
tepelnými procesmi sú ohrev a chladenie. Pri ohreve a chladení látok sa môže meniť ich 
skupenstvo. Ide o topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzáciu, sublimáciu a desublimáciu. 

Ohrev a chladenie sa realizuje prestupom tepla medzi látkami. Prestup tepla je proces, 
s ktorým sa stretávame nielen v prírode, ale aj vo všetkých oblastiach materiálnej činnosti 
človeka. Spracovanému materiálu je potrebné dodať teplo napríklad v železiarňach pri tavbe 
rúd alebo v potravinárskom priemysle pri pasterizácii. Veľmi často je v praxi potrebné teplo 
látkam odoberať, napr. pri kondenzácii pár. Nároky na rýchlosť prestupu tepla bývajú rôzne. 
Niekedy je potrebné, aby prestup tepla prebiehal rýchlo a niekedy sa požaduje, aby výmena 
tepla s okolím bola čo najpomalšia.  

 
4.1 VÝMENNÍKY TEPLA 

 
Zariadenia, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali efektívny prestup tepla medzi 

tekutinami, sa nazývajú výmenníky tepla. 
Výmenníky tepla môžeme rozdeliť na: 

- kontaktné výmenníky - prestup tepla v nich prebieha pri bezprostrednom 
styku látok,  

- povrchové výmenníky (rekuperátory) - vyznačujú sa tým, že pracovné látky, 
medzi ktorými sa odovzdáva teplo, oddeľuje pevná stena elementov tvoriacich 
teplovymenný povrch, 

- regeneračné výmenníky (regenerátory) - prestup tepla medzi dvoma hlavnými 
látkami je sprostredkovaný treťou teplonosnou látkou, ktorá akumuluje teplo 
prijaté od teplejšej látky a odovzdáva ho látke chladnejšej. 

 
4.1.1 Teória prestupu tepla 

 
Poznanie zákonitostí prestupu tepla a možností konštrukčného riešenia zariadení 

umožňujúcich prestup tepla má v praxi veľký význam nielen z technologických dôvodov, ale 
aj z energetického hľadiska. Je to dané tým, že vo väčšine prevádzok sa najviac energie 
spotrebováva práve na ohrev a chladenie.  

Prestup tepla medzi látkami môže prebiehať: 
- vedením (kondukciou), 
- prúdením (konvekciou), 
- sálaním (radiáciou). 

Vedenie tepla je spôsob jeho prenosu, pri ktorom sa odovzdávanie tepelnej energie 
deje vplyvom vzájomných nárazov atómov.   

Prúdenie je prenos tepla prostredníctvom tekutiny prúdiacej z miesta s vyššou 
teplotou do miesta s teplotou nižšou.  

Sálanie je prestup tepla, pri ktorom sa teplo šíri vo forme elektromagnetického 
žiarenia s vlnovou dĺžkou od 10 do 400 μm. V tomto prípade na prechod tepla medzi 
telesami, na rozdiel od vedenia a prúdenia, nie je potrebné hmotné prostredie.  
 Výmena tepla vo výmenníkoch býva proces, na ktorom sa zvyčajne podieľajú všetky 
tri spôsoby prestupu tepla, čiže vedenie, prúdenie aj sálanie. Najčastejšie sa používajú 
výmenníky, v ktorých prevláda prestup tepla prúdením. Návrh a tepelný výpočet výmenníkov 
preto vychádza zo všeobecných zákonitostí termokinetiky a mechaniky tekutín. 



Prestup tepla môže byť: 
- ustálený (stacionárny), 
- neustálený (nestacionárny). 

Ustálený prestup tepla je taký, pri ktorom na rôznych miestach teplovýmennej 
plochy sú rozdielne teploty, ale tieto sa s časom nemenia. Takýto dej prebieha v kontinuálne 
pracujúcich výmenníkoch pri prestupe tepla v plynných alebo kvapalných látkach. 

Neustálený prestup tepla sa vyznačuje tým, že teploty v ktoromkoľvek mieste 
teplovýmennej sústavy sa s časom menia. Neustálený prestup tepla sa v technickej praxi 
vyskytuje veľmi často, najmä v periodickej prevádzke ohrievacích alebo chladiacich aparátov 
a nádob.  

Prívod tepla do ohrievanej látky môže byť:  
- priamy – realizovaný v kontaktných výmenníkoch, 
- nepriamy – realizovaný v povrchových a regeneračných výmenníkoch.  

 
4.1.1.1 Priamy ohrev 

Priamy ohrev je možné realizovať ako prestup tepla medzi látkami: 
- rovnakého skupenstva, 
- rôzneho skupenstva. 

 
Priamy ohrev prestupom tepla medzi látkami rovnakého skupenstva 

Ak sa prestup tepla uskutočňuje medzi látkami rovnakého skupenstva, ktoré sa 
zmiešavajú, tak podľa zákona o zachovaní energie platí, že súčet tepiel privedených 
jednotlivými látkami sa rovná teplu celkovému. Ak je každé privedené teplo Q1 až Qn  
vyjadrené rovnicou: 

TcmQ ⋅⋅=  , J (4.1) 

kde: m   -  hmotnosť látky, kg 
 c    -  hmotnostná tepelná kapacita látky, J/kg.K 
 T    -  teplota látky, K 

potom sa výsledná teplota zmesi Tz dá vypočítať podľa vzťahu: 
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Priamy ohrev prestupom tepla medzi látkami rôzneho skupenstva 

 V praxi je často využívaný aj ohrev s prestupom tepla medzi látkami rôzneho 
skupenstva, napr. priamy ohrev vody, vodných roztokov či suspenzií sýtou parou, ktorá 
v kvapaline kondenzuje a odovzdáva jej svoje skupenské teplo. Kondenzát sa pritom mieša 
s ohrievanou kvapalinou. 
 
4.1.1.2 Nepriamy ohrev 

Pri nepriamom ohreve sú tekutiny od seba oddelené tuhou stenou - teplovýmennou 
plochou výmenníka.  

Za predpokladu, že kvapalina je ohrievaná alebo chladená bez zmeny svojho 
skupenstva a prestup tepla je ustálený, pre výpočet základných parametrov výmenníkov, 
platia nasledovné vzťahy.  
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Veľkosť teplovýmennej plochy výmenníka vypočítame podľa vzťahu: 

sTk
QS
Δ⋅

=
&

 , m2 (4.3) 

kde:   -  tepelný tok, W Q&
 k     -  celkový súčiniteľ prestupu tepla, W/m2.K 
 ΔTs  -  stredný teplotný rozdiel, K 

Úpravou vzťahu 4.3 je možné zistiť maximálny tepelný tok vo výmenníku so známou 
veľkosťou teplovýmennej plochy. 

Tepelný tok Q sa určuje zo vzťahu vyjadrujúceho základnú tepelnú bilanciu: &

)TT(.c.mQ p 12 −= &&  , W (4.4) 

kde:   -  hmotnostný tok látky, kg/s m&
 cp   -  hmotnostná tepelná kapacita látky, J/kg.K 
 T1   -  nižšia teplota látky,  K 
 T2   -  vyššia teplota látky, K 

 
Na obr. 4.1 je znázornený priebeh teplôt pozdĺž teplovýmennej plochy jednoduchého 

výmenníka. Stredný teplotný rozdiel ΔTs sa najčastejšie definuje ako aritmetický teplotný 
rozdiel ΔTsar , prípadne sa môže definovať aj ako logaritmický teplotný rozdiel ΔTsln. 
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Obr. 4.1  Priebeh teplôt vo výmenníku tepla 

a - ohrev kvapaliny kvapalinou v súprúdnom výmenníku, b - ohrev kvapaliny 
kondenzujúcou parou v súprúdnom výmenníku, c - ohrev kvapaliny kvapalinou 
v protiprúdnom výmenníku 

T1, T´1 - teploty na vstupe, T2, T´2 - teploty na výstupe, Tp - teplota pary  
1 – vstup výmenníka, 2 – výstup výmenníka 
 
Stredný aritmetický teplotný rozdiel je definovaný vzťahom: 
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Stredný logaritmický teplotný rozdiel je definovaný vzťahom: 

2

1

21
ln

ln
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TTTs

Δ
Δ
Δ−Δ

=Δ  , K (4.6) 

kde: ΔT1  -  teplotný rozdiel medzi látkou odovzdávajúcou a látkou prijímajúcou teplo na   
vstupe výmenníka, K  

 ΔT2  -  teplotný rozdiel medzi látkou odovzdávajúcou a látkou prijímajúcou teplo látok 
na výstupe výmenníka, K 

 Pri výpočte veľkosti teplovýmennej plochy, podľa vzťahu 4.3, je potrebné poznať aj 
celkový súčiniteľ prestupu tepla k.  

Pre rovinnú stenu (obr. 4.2) je celkový súčiniteľ prestupu tepla definovaný vzťahom: 
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α

 , W/ m2.K (4.7) 

kde: α1  -  súčiniteľ prestupu tepla z tekutiny na stenu, W/m2.K 
 δi     -  hrúbka i-tej steny, m 
 λi     -  tepelná vodivosť i-tej steny, W/m.K 
 α2    -  súčiniteľ prestupu tepla zo steny do tekutiny, W/m2.K 
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 Obr. 4.2   Prestup tepla zloženou (viacvrstvovou) rovinnou stenou 
 λ - tepelná vodivosť steny, α - súčiniteľ prestupu tepla 

 z tekutiny na stenu, δ - hrúbka steny 

Súčiniteľ prestupu tepla vedením cez stenu je prevrátená hodnota súčtu jednotlivých 
tepelných odporov. Tepelný odpor R jednoduchej alebo zloženej rovinnej steny určuje vzťah:  

R = ∑
=

n

i i

i

1 λ
δ

 , m2.K/W (4.8) 

Pri valcových (rúrkových) plochách je celkový súčiniteľ prestupu tepla definovaný 
vzťahom: 

∑
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kde:  r1  -  vnútorný polomer plochy, m 
 ri+1 -  vonkajší polomer plochy, m  



 Pre výpočet veľkosti teplovýmennej plochy, prípadne množstva tepla prechádzajúceho 
danou plochou, je potrebné určenie súčiniteľov prestupu tepla α. Súčiniteľ prestupu tepla α sa 
vypočíta zo vzťahu: 

l
Nu λα ⋅

=    , W/m2.K              (4.10) 

kde: Nu -  Nusseltovo číslo, - 
         λ   -   tepelná vodivosť tekutiny, W/m.K  
 l  -   charakteristický rozmer (priemer rúrky, šírka štrbiny), m 
 

Väčšina prípadov prestupu tepla je pomerne zložitá. Preto na výpočet α pomocou Nu 
čísla boli zavedené viaceré bezrozmerné kritériá. Najčastejšie sa používajú nasledovné 
bezrozmerné kritériá:  

 Reynoldsove číslo: 
μ
ρ⋅⋅

=
luRe  (4.11a) 

 Prandtlove číslo: μ
λ

.Pr pc
=  (4.11b) 

 Grashofove číslo: T..
v
l.gGr Δβ2

3

=  (4.11c) 

kde: u  -  stredná rýchlosť prúdenia tekutiny, m/s 
 l    - charakteristický rozmer (napr. priemer rúrky, šírka štrbiny, ...), m   

ρ    -  hustota tekutiny, kg/m3  
μ      -  dynamická viskozita tekutiny, Pa.s  
cp -   merná tepelná kapacita pri konštantnom tlaku, J/kg.K 
g     -  tiažové zrýchlenie, m/s2

v     -  kinematická viskozita tekutiny, m2/s 
β    -  súčiniteľ objemovej rozťažnosti ,  1/K  
ΔT  -  rozdiel teplôt medzi teplovýmennou plochou a strednou teplotou okolia, K 
 
Reynoldsove číslo vyjadruje pomer zotrvačných síl a síl viskóznych – trecích. Je 

najdôležitejším hydrodynamickým kritériom a charakterizuje režim prúdenia, ktorý taktiež 
ovplyvňuje proces prenosu tepla. 

Prandtlove číslo vyjadruje pomer rýchlosti výmeny impulzov medzi mikroskopickými 
časticami látky, ktoré sú vyvolané vonkajšími účinkami, prúdením, a rýchlosti výmeny 
energie medzi mikroskopickými časticami, ktorý je spôsobený vnútornými účinkami – 
termokinetickým procesom. Prandtlove číslo je základným bezrozmerným kritériom 
charakterizujúcim látkové vlastnosti prúdiacej tekutiny.  

Grashoffove číslo charakterizuje vzťah medzi vztlakovými a viskóznymi trecími 
silami. Vztlakové sily vznikajú v dôsledku rozdielu hustoty tekutiny v rôznych miestach 
neizotermického prúdového poľa. Má analogický význam pri prirodzenom prúdení ako 
Reynoldsove číslo pri nútenom prúdení tekutín. Nútené prúdenie je vyvolané pôsobením 
vonkajšej mechanickej sily, napr. čerpadla, ventilátora, miešadla,... Prirodzené prúdenie je 
vyvolané nerovnomerným rozložením hustoty tekutiny v dôsledku nerovnomerného 
teplotného poľa. 
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Súčiniteľ prestupu tepla α sa vypočíta zo vzťahu 4.10, pričom Nu číslo je funkciou 
bezrozmerných kritérií:  

 

.....)Pr;;(Re;
D
LGrfNu =        (4.12) 

kde: L  -  dĺžka potrubia, m 
D   -  priemer potrubia, m 

 
Rovnica 4.10 na výpočet súčiniteľa prestupu tepla α musí zohľadňovať vplyv 

fyzikálnych vlastností tekutiny a charakter jej prúdenia. Tekutiny, medzi ktorými dochádza 
k výmene tepla môžu byť plyny alebo kvapaliny s nízkou alebo vysokou viskozitou, ktorých 
prúdenie môže byť laminárne alebo turbulentné. Je zrejmé, že pre každý druh prúdenia 
a tekutiny sa použijú iné bezrozmerné kritériá, a tým aj vzťahy na výpočet Nu čísla budú 
rôzne, závislé od spôsobu prúdenia danej tekutiny. Niektoré vzťahy na výpočet Nu čísla sú 
uvedené v tab. 4.1. 
 
Tab. 4.1  Vzťahy pre výpočet Nu a α 
Podmienky pri prestupe tepla 
 

Rozsah platnosti Poznámka 

Laminárne prúdenie 

3
1

6151 )
L
D.Pr..(Re,Nu =  

Re < 2300 vo vnútri vodorovných alebo 
zvislých rúrok 

Turbulentné prúdenie 
b, Pr.Re.,Nu 800230=  

Re ≥ 104 a 0,6 < Pr < 100 ; 
L/D > 50 

vo vnútri rúrok,  
b = 0,3 pre chladenie,  
b = 0,4 pre ohrev, 

Nádoba s miešadlom 
14,03

1
3
2

).(Pr.Re.36,0
s

Nu
μ
μ

=  

102 ≤ Re ≤ 107

1    ≤ Pr  ≤ 5.103 

 

lopatkové miešadlo, 
ohrev od steny nádoby,  
μs – dynamická viskozita 
kvapaliny pri teplote steny 

Nútené obtekanie rúrky 
33,0Pr.Re. nCNu =  

 kolmo na os, 
hodnoty konštánt C, n (tab.4.2) 

Voľná konvekcia 
( )nGrCNu Pr⋅⋅=  

 zvislé steny a rúrky 
vodorovné rúrky 
hodnoty konštánt C, n (tab.4.3) 

Kondenzácia pár  
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* kde: ρ   -  hustota kondenzátu, kg/m2   
λ    -  tepelná vodivosť kondenzátu, W/m.K 
r    -  výparné teplo kondenzátu, J/kg 
µ     -  dynamická viskozita kondenzátu, Pa.s  
L     -  dĺžka steny (rúrky), m 
Dv   -  vonkajší priemer rúrky, m 
Tp  -  teplota sýtej pary, K 
Ts    -  teplota kondenzačného povrchu, K 

 
Tab. 4.2  Hodnoty konštánt C a n  

Re, - C, - n, - 
0,4 – 4 0,989 0,33 
4 – 40 0,911 0,385 

40 – 4 000 0,683 0,466 
4000 – 40 000 0,193 0,618 

40 000 – 400 000 0,0266 0,805 
 
Tab. 4.3  Hodnoty konštánt C a n 

Gr.Pr , - C, - n, - 
10-3 0,5 0 

10-3 – 5.102 1,18 0,125 
5.102 – 2.107 0,54 0,25 
2.107 – 1013 0,135 0,33 

 
 Informatívne hodnoty celkového súčiniteľa prestupu tepla k pre vybrané materiály sú 
uvedené v tab. 4.4. 
 
Tab.4.4 Informatívne hodnoty celkového súčiniteľa prestupu tepla k  

Tekutina na jednej 
strane 

 
Materiál 

teplovýmennej plochy
Tekutina na druhej 

strane 

Celkový súčiniteľ 
prestupu tepla k,  

W/ m2.K 
para meď voda 1200 
para oceľ voda 1000 
para meď vzduch 21 
para oceľ vzduch 17 
voda oceľ voda 320 
voda oceľ vzduch 15 

vzduch oceľ vzduch 8 
 
 
4.1.1.3  Vplyv nečistôt na prestup tepla stenou výmenníka 

Celkový súčiniteľ prestupu tepla k, vypočítaný pre teplovýmennú plochu, ktorá nie je 
znečistená, má v reálnej prevádzke nižšie hodnoty. Dôvodom sú vrstvy nánosov a usadenín na 
materiáli teplovýmennej plochy. 

Vrstvy nánosov slúžia na antikoróznu ochranu konštrukčného materiálu (pasivačné 
vrstvy, smalty a pod.). Hrúbka týchto vrstiev sa dôsledkom ich opotrebovania postupne 
zmenšuje. 



Vrstvy usadenín vznikajú chemickými reakciami medzi prúdiacimi tekutinami 
a materiálom steny, alebo usadzovaním zrazenín a kalov. Tieto vrstvy v závislosti od času 
postupne narastajú. 

Ak sú súčinitele prestupu tepla na vonkajšom i vnútornom povrchu rúrky α  a α  1 2
nezávislé od hrúbky usadenín, zmenší sa súčiniteľ prestupu tepla čistého výmenníka k na 
hodnotu k  podľa vzťahu:  u

u

u

u kk λ
δ

+=
11  (4.13) 

kde: λu    -  súčiniteľ tepelnej vodivosti usadenín, W/m.K 
δ    -  hrúbka usadenín, m u

  
 
4.1.2   Teplonosné látky 

Pri voľbe teplonosnej látky treba prihliadať predovšetkým na teplotu, pri ktorej proces 
prebieha, a podľa nej voliť optimálnu teplotu teplonosnej látky. Už teplota ohrievajúcej látky 
určuje jej druh, lebo použitie jednotlivých látok je obmedzené predovšetkým rozsahom 
pracovných teplôt. Ak je pre danú teplotu možné vyberať z viacerých druhov teplonosných 
látok, rozhodujúca je hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky.  
 
Horúca voda 

Používa sa pri ohrevoch do 100°C. Je vhodná na vykurovanie alebo na ohrev 
prchavých kvapalín. Zmena hustoty vody pri rôznych teplotách a malá viskozita zabezpečujú 
prirodzenú cirkuláciu vo vykurovacom systéme. Vysoké merné teplo vody umožňuje 
používať menšie prierezy potrubí. Súčiniteľ prestupu tepla z vody do teplovýmennej plochy, 
alebo z teplovýmennej plochy, do vody je pomerne vysoký. Tlaková voda sa používa až do 
teploty 200°C (1,6 MPa).  
 
Vodná para 

Sýta vodná para je ideálnou, a preto najpoužívanejšou, teplonosnou látkou. Pri 
kondenzácii pary na stenách výmenníkov sa uvoľňuje jej výparné teplo, ktoré sa využíva na 
ohrev, preto hodnota súčiniteľa prestupu tepla z kondenzujúcej pary je vysoká. Sýta vodná 
para sa používa pri teplotách do 170°C (0,8 MPa). 

Prehriata vodná para má, podobne ako plyny, podstatne menšiu hodnotu súčiniteľa 
prestupu tepla a preto jej využívanie na ohrev nie je vhodné.  
 
Minerálne oleje 

Minerálne oleje sa ako teplonosná látka používajú vtedy, ak nie je možné použiť vodu 
alebo vodnú paru kvôli požadovaným vysokým teplotám a z toho vyplývajúcim vysokým 
tlakom. Minerálne oleje sa používajú vtedy, ak pri priamom ohreve spalinami hrozí 
nebezpečenstvo  prehriatia látky, hlavne na stenách teplovýmennej plochy. Súčiniteľ prestupu 
tepla olejov je, ako pri všetkých viskóznych látkach, pomerne malý a zlepšuje sa až pri 
vyšších teplotách. Ich výhodou ale je, že majú  vysokú teplotu bodu varu a zostávajú do 
určitej relatívne vysokej teploty stále, preto sa používajú pomerne často. Rozsah pracovných 
teplôt, pri ktorých sa používajú minerálne oleje, je 300 až 320 °C.  
 
Spaliny 

V zariadeniach na ohrievanie surovín spalinami sa využíva teplo vznikajúce 
spaľovaním tuhých, kvapalných alebo plynných palív. Tento spôsob ohrevu sa využíva tam, 
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kde sa požadujú vyššie teploty, ktoré sa nedajú dosiahnuť ohrevom vodnou parou alebo inými 
teplonosnými látkami. Spaliny majú pomerne malý súčiniteľ prestupu tepla do steny 
výmenníka, preto musia mať vysokú teplotu, aby teplotný rozdiel, a tým aj prestup tepla, boli 
čo najvyššie. 

Nevýhodou ohrevu spalinami je malá možnosť regulácie tepelného výkonu, 
nebezpečenstvo miestneho prehriatia.  
 
4.1.3   Konštrukčné riešenia výmenníkov tepla 

 
Výmenníky tepla sú základnými prvkami rôznych teplovýmenných systémov. 

Používajú sa na ohrevy, chladenie a kondenzáciu. 
Podľa účelu použitia majú výmenníky tepla rôzne názvy, napr. ohrievač, kondenzátor, 

výparník. Tieto názvy sú často doplnené: 
- označením hlavnej pracovnej látky, napr. chladič oleja, prehrievač pary, 
- charakteristikou druhu teplovýmenného povrchu alebo spôsobu konštrukčného 

riešenia, napr. rúrkový ohrievač,  
- pomenovaním spôsobu prestupu tepla, napr. zmiešavací kondenzátor, alebo 

radiačný rekuperátor.  

Hlavnými požiadavkami kladenými na výmenníky tepla sú veľký celkový súčiniteľ 
prestupu tepla, malý prietokový odpor, dobrá čistiteľnosť, odolnosť voči korózii, 
prispôsobenie konštrukcie a hmotnosti výrobným možnostiam a hospodárne využitie 
materiálu. Špecifickou podmienkou pre výmenníky potravinárskej a zdravotnej techniky je 
požiadavka bakteriálnej čistoty a zdravotnej nezávadnosti teplovýmenných plôch. Pri výbere 
výmenníkov treba brať do úvahy prevádzkové podmienky - tlak, teplotu a hmotnostný 
prietok, ktoré sa menia vo veľkom rozsahu. Ďalej je potrebná prístupnosť teplovýmennej 
plochy, nevyhnutná pre kontrolu stavu pracovných plôch.  

Výmenníky tepla sa podľa spôsobu výmeny tepla medzi látkami rozdeľujú na 
výmenníky s priamou a výmenníky s nepriamou výmenou tepla.  

Výmenníky s nepriamou výmenou tepla sa rozdeľujú podľa tvarového riešenia na: 
- nádobové – teplovýmennú plochu majú tvorenú dvojitým plášťom nádoby 

alebo vnútorným resp. vonkajším hadom, 
- rúrkové - ich teplovýmenná plocha je tvorená rúrkami, ktoré môžu mať 

priemer až do 100 milimetrov, 
- špirálové, 
- rovinné - ich teplovýmenné plochy sú tvorené plechom, ktorý býva upravený 

rôznym spôsobom. 

Aktívna teplovýmenná plocha výmenníkov tepla sa zvyčajne vytvára spojením 
veľkého počtu tzv. teplovýmenných elementov. Medzi najpoužívanejšie teplovýmenné 
elementy patria rúrky kruhového prierezu a doskové teplovýmenné elementy. Používajú sa aj 
rúrky s obdĺžnikovým prierezom.  
 
4.1.3.1 Výmenníky s priamou výmenou tepla  

Výmenníky s priamou výmenou tepla (zmiešavacie) sa používajú vtedy, keď 
ohrievaný materiál nie je znehodnocovaný privádzanou vodnou parou. Najjednoduchšie 
zariadenie na tento proces je parná rúrka, ponorená otvoreným koncom na dno nádoby. 
Kondenzujúca para spôsobuje tlakové rázy sprevádzané hlukom, preto sa používajú rôzne 
úpravy konca rúrky, ktoré okrem zníženia hluku majú vplyv na dosiahnutie väčšej 
rovnomernosti rozptylu tepla v celom ohrievanom objeme. 



Najjednoduchšou úpravou je dierkovanie rúrky, súčet plôch všetkých dier má byť 
aspoň trikrát väčší  ako prierez prívodného potrubia pary (obr. 4.3). 

Ďalšou možnosťou je umiestnenie  parného injektora na prívode pary (obr. 4.4), ktorý 
nasáva kvapalinu a zmiešava ju s vodnou parou v difúzore. Nastáva tak prúdenie kvapaliny 
v celej nádrži a rovnomerný ohrev. 
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4.1.3.2 Výmenníky s nepriamou výmenou tepla 
 
Nádoby s vyhrievacím plášťom 

Sú to nádoby, v ktorých sa výmena tepla sa uskutočňuje cez stenu. Na zabezpečenie 
intenzívneho prestupu tepla zo steny do ohrievaného materiálu, býva nádoba vybavená 
mechanickým miešadlom, alebo sa náplň mieša zavedením pary resp. stlačeného vzduchu do 
kvapaliny. 

Na obr. 4.5A je nádoba s privareným vyhrievacím plášťom (duplikátorom), 
vyhrievacou látkou je para.   

Nádoby ohrievané kvapalnou látkou (obr. 4.5B) majú vyhrievací plášť vytvorený 
navarenou špirálou, v ktorej sa dosahuje lepšia cirkulácia po celej vyhrievanej ploche 
a primeraná rýchlosť prúdenia ohrievacej kvapaliny, čím dochádza k lepšiemu prestupu tepla. 

 
Nádoby s vonkajším alebo vloženým hadom  

Na ohrev vyhrievacími kvapalinami s vysokými teplotami sa používajú nádoby 
s hadom rôzneho prierezu navinutým na plášti (obr. 4.6) alebo vyhrievací had zaliaty do steny 
nádoby.  

Nádoby s vloženým hadom sa používajú tam, kde plocha steny na výmenu tepla 
nestačí. Valcový had, jedno až trojchodový, umiestnený v nádobe súosovo, zväčší 
teplovýmennú plochu a súčasne vytvára vhodnú cirkulačnú prepážku pre miešadlo 
umiestnené v osi nádoby. Na obr. 4.7 je zariadenie bez miešadla s dvojchodovým hadom. 

 
 

Obr. 4.3  Priamy ohrev parou 
1 – ventil, 2 – dierovaná rúrka, 3 – nádrž

Obr. 4.4 Difúzorový  ohrievač 
1 – nádrž, 2 – parný injektor, 3 - difúzor
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Obr. 4.5  Nádoby s vyhrievacím plášťom 

A - nádoba s parným ohrevom, B - nádoba s kvapalinovým ohrevom 
 1 – nádoba, 2 – vyhrievací plášť, a – vstup pary alebo ohrievacej kvapaliny, 
 b – odtok kondenzátu alebo ohrievacej kvapaliny, c – odvzdušnenie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
        

 
 
 

Dvojrúrkové výmenníky (rúrka v rúrke)  

Dvojrúrkový výmenník (obr. 4.8) je konštrukčne veľmi jednoduchý. Je zložený 
z jednej alebo niekoľkých dvojíc súosových rúrok. Vnútorné rúrky sú vzájomne prepojené 
kolenami a vonkajšie hrdlami. Pri  protiprúdnom zapojení výmenníka sa dosahuje značná 
výmena tepla. Ohrievaná alebo ochladzovaná kvapalina prúdi vnútornou rúrkou, vyhrievacia 
para alebo voda prúdi medzikružím. Tieto výmenníky sa používajú pre menšie prietokové 
množstvá látok. Takýto spôsob ohrevu alebo chladenia sa používa tam, kde je potrebné 
výmenník na jednej ploche čistiť. Ľahko prístupnou plochou je vnútorná rúrka. 

Obr. 4.6  Navinuté hady rôzneho  Obr. 4.7  Nádoba s dvojchodovým  
                prierezu                 hadom 
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Obr. 4.8  Dvojrúrkový výmenník tepla 

 
Výmenníky tepla s rúrkovými zväzkami v plášťoch (zväzkové, kotlové výmenníky) 

Tieto výmenníky sú tvorené valcovým plášťom, dvoma rovnobežnými rúrkovnicami, 
v ktorých sú zasadené rúrky, vekami a hrdlami na prívod a odvod teplovýmenných látok. 
Pevné spojenie rúrkovníc s plášťom výmenníka je možné vtedy, ak je rozdiel teplôt medzi 
plášťom a rúrkami malý. Rúrky možno usporiadať trojuholníkovým, štvorcovým alebo 
kruhovým spôsobom (obr. 4.10).  

Ak zväzkové výmenníky tepla pracujú s veľkými rozdielmi teplôt a najmä ak majú 
dlhé rúrky, musia byť navrhované tak, aby v dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti rúrok 
a plášťa nedochádzalo k deformáciám alebo poškodeniu výmenníka tepla. Tomu sa dá 
zabrániť: 

 - vložením vlny  alebo upchávky do plášťa výmenníka,  
- úpravou rúrkového zväzku (U-rúrky, plávajúca hlava).  
 

 
 

Obr. 4.9  Výmenník tepla s rúrkovým zväzkom 
 
Ak teplonosná tekutina nemení svoje skupenstvo (nekondenzuje), je potrebné 

usmerniť jej prúdenie medzirúrkovým priestorom vložením prepážok, aby nedochádzalo 
k vytváraniu miest, v ktorých sa táto tekutina nepohybuje. Vzdialenosť prepážok býva 400 až 
500 mm, zrezané sú na 0,6 až 0,7 D (priemeru plášťa). Pri väčších priemeroch plášťa 
a veľkom počte rúrok by rýchlosť tekutiny v rúrkach bola malá, preto sa rúrky zoskupujú do 
ťahov, v ktorých je počet paralelne zapojených rúrok taký, aby rýchlosť látky neklesla pod 
oblasť turbulentného prúdenia. Toto opatrenie vyvoláva nevyhnutnosť úprav vytváraním 
prepážok vo vekách.  
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 Obr. 4.10  Usporiadanie rúrok v rúrkovnici 

                  a - trojuholníkové, b - štvorcové,                     c - kruhové  
Rebrované rúrky 

Pri ohrievaní plynov kvapalinami alebo kondenzujúcou vodnou parou bývajú hodnoty 
súčiniteľa prestupu tepla na strane ohrievacej látky vysoké (niekoľko tisíc W/m2.K), na strane 
plynu však jeho hodnota nebýva väčšia ako 50 W/m2.K, a to aj pri vysokých rýchlostiach 
prúdenia plynu. Z tohto dôvodu sa plocha rúrky, okolo ktorej plyn prúdi, musí zväčšiť 
rebrovaním, čím sa niekoľkonásobne zvýši celkový súčiniteľ prestupu tepla k. Pomer plochy 
rebrovaného povrchu rúrky ku ploche hladkej rúrky býva 10:1 až 20:1. 

Rebrované rúrky môžu byť vyrobené z liatiny, ocele, hliníka a jeho zliatin alebo 
z farebných kovov (meď, mosadz). 

Rebrá bývajú kruhové, obdĺžnikové, špirálové, pozdĺžne a iné (obr. 4.11). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Obr. 4.11   Rebrovanie rúrok 

a b c

 a - liatinová rebrovaná rúrka, b - rúrka s nalisovanými rebrami,  c - rúrka so špirálovo navinutými rebrami  
 
Špirálové výmenníky tepla 

Špirálové výmenníky majú vzhľadom na celkové rozmery výmenníka veľkú 
teplovýmennú plochu (obr. 4.12). Špirálové výmenníky sú vyrobené z dvoch plechových 
pásov zvinutých do špirál, ktoré sú zasadené do dvoch čiel. V strede výmenníka sú oba 
priestory pre teplovýmenné kvapaliny oddelené od seba medzistenou. Na obvode a na 
bočných čelách sú hrdlá pre vtok a výtok kvapalín.  Kvapaliny  prúdia protiprúdne kanálmi 
obdĺžnikového prierezu, ktoré vznikli medzi špirálami. Špirálové výmenníky pracujú s tlakmi 
do 1 MPa. Ich výroba a oprava je však obtiažna. 

Výhodou špirálových výmenníkov je ich ľahké čistenie, vďaka samočistiacemu efektu 
prúdenia, ktorý vzniká prechodom kvapalín cez špirálový kanál. 
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 Obr. 4.12  Špirálový výmenník tepla 
       1, 2 - špirály, 3 - čelá, 4 - medzistena,  
       5 - vtok, 6 - výtok 
 

 
Doskové výmenníky tepla 

Doskový výmenník tepla je zložený z oceľových dosiek obdĺžnikového tvaru,  
uloženými v stojane tak, aby v medzidoskovom priestore vznikli štrbinové kanály široké 3 až 
10 mm. Týmito štrbinami prúdia kvapaliny, najčastejšie protiprúdne. V rohoch dosiek sú 
kruhové otvory, ktoré po zovretí dosiek vytvoria potrubia pre prúdenie teplovýmenných 
kvapalín. Na okraji dosky je žliabok, do ktorého je vlepené gumové tesnenie, ktoré striedavo 
spája vždy dva protiľahlé otvory (obr. 4.14 pozícia 1 a 2) pričom otvory 3 sú prietokové. 
Tesniaci materiál musí znášať teploty nad 100°C a nesmie reagovať s kvapalinami, ktoré 
výmenníkom  pretekajú.  

Povrch výmenníkových dosiek býva zvlnený rôzne vylisovanými výstupkami, čím sa 
dosahuje zväčšenie teplovýmennej plochy a turbulentné prúdenie v tenkej vrstve kvapaliny.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Obr. 4.13  Doskový výmenník tepla 
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1 - dosky výmenníka, 2 - zadný stojan, 
3 - predný stojan, 4 - prítlačná doska, 

     5 - sťahovacia skrutka 
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Doskové výmenníky tepla sú v praxi používané veľmi často pre svoje výhody, ktorými 
sú hlavne: 

- veľká teplovýmenná plocha, vzhľadom na svoj malý objem a zastavanú 
plochu, 

- ľahká čistiteľnosť teplovýmenných plôch cirkuláciou čistiacich roztokov,   
- možnosť rýchleho rozloženia zväzku dosák, a tým ľahká prístupnosť pracovnej 

plochy,  
- možnosť voľby veľkosti teplovýmennej plochy.  

 
 
4.1.3.3 Regenerátory tepla  

Regenerátory sa používajú na získanie tepla z plynov, väčšinou sú to ohrievače 
vzduchu. Majú teplovýmennú plochu, ktorú striedavo obmýva teplý a studený prúd plynu. 
Regenerátory môžu byť: 

- statické - obsahujú absorbéry tepla - náplne (napr. porézne guličky, keramické 
matrice), ktorými striedavo preteká studený a teplý plyn, 

- rotačné - absorbujúca vrstva (náplň) je uložená v bubne, ktorý rotuje 
a prechádza striedavo do teplého a studeného prúdu plynu. 

Statický regenerátor (obr. 4.16) sa používa v peciach s regeneračným ohrevom 
spaľovacieho vzduchu. Studený vzduch prichádza kanálom do komory a, kde je vyhriata 
nepohyblivá keramická náplň. Prechodom cez náplň sa vzduch ohreje a takto vstupuje do 
spaľovacieho priestoru k horákom 3. Horúce spaliny sa vedú cez druhú komoru b 
regenerátora, kde ohrievajú ochladenú keramickú náplň. Po poklese teploty náplne v komore 
a a náraste teploty v komore b otočí sa klapka 1 o 90°, prúd plynov zmení smer, takže komory 
a a b si vymenia svoju funkciu. 

 

 

Obr. 4.14  Dosky výmenníka tepla Obr. 4.15 Tok tekutín doskovým 
                  výmenníkom 1 - vstupný otvor, 2 - výstupný otvor,
1 - dosky výmenníka, 2 - horúca tekutina, 
3  -  studená tekutina 

3 - prietokové otvory 
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Obr. 4.16  Statický regenerátor  
 1 – klapka, 2 – výplň regenerátora, 3 – horáky, 
 

a – prvá komora, b – druhá komora  
 
Na obr. 4.17 je schéma rotačného regenerátora, ktorého náplňou je   pomaly rotujúci 

kotúč s lamelami  vložený do potrubia. Potrubie je rozdelené pozdĺžnou prepážkou na časť, 
ktorou prúdia teplé plyny a časť, ktorou prúdi vzduch. Lamely kotúča, ktoré sa ohrievajú 
prúdiacim plynom odovzdávajú plynulo akumulované teplo prúdiacemu vzduchu.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 4.17   Rotačný regenerátor
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