
TERMOMECHANIKA
20) Protiproudý výměník tepla bez změny skupenství látek
 V protiproudém výměníku proudí látky sdílející teplo opačným směrem.
 Teplejší  látka předává  ve výměníku tepelný tok  ( )1111m1 "t'tcQ −⋅⋅=Φ ,  kde  Qm1 je

hmotnostní průtok teplejší látky, c1 je měrná tepelná kapacita teplejší látky, t1´ je teplo-
ta teplejší látky na vstupu do výměníku a t1´´ je
teplota teplejší látky na výstupu z výměníku.

 Chladnější  látka  přijímá ve  výměníku  tepelný
tok  ( )2222m2 't"tcQ −⋅⋅=Φ ,  kde  Qm2 je
hmotnostní průtok chladnější látky, c2 je měrná
tepelná kapacita chladnější  látky, t2´ je teplota
chladnější látky na vstupu do výměníku a t2´´ je
teplota chladnější látky na výstupu z výměníku.

 Pro tepelné toky sdílené ve výměníku platí:  Φ1

= Φ2.
 Pokud je některou látkou pára, pak pro tepelný

tok platí vztah Φ = Qm . ∆i, kde Qm je hmotnost-
ní  průtok  látky  výměníkem  a  ∆i  je  rozdíl
entalpii páry na vstupu a výstupu.

 Stěnou výměníku musí prostoupit tepelný tok Φ3, pro který platí: Φ3 = Φ1 = Φ2.
 Tepelný tok prostupující stěnou výměníku je Φ3 = k . S . ∆tS, kde k [W.m-2.K-1] je sou-

činitel prostupu tepla stěnou, S [m2] je teplosměnná plocha, ∆  t  S [K] je střední logarit-
mický rozdíl teplot.

 Střední logaritmický rozdíl teplot je ( )"t
`tln

"t`ttS

∆
∆

∆−∆=∆ , kde rozdíly teplot jsou ∆t´= t1´ –

t2´´ a ∆t´´= t1´´ – t2´.

 Příklad: V protiproudém chladiči se ochlazuje vzduch vodou. Do výměníku vstupuje
0,355 kg.s-1 vzduchu o tlaku 0,4 MPa a teplotě 120°C. Vzduch z výměníku odvádíme o
stejném tlaku a teplotě 30°C. Vzduch je ochlazován vodou přiváděnou do výměníku o
teplotě 12°C a teplota odváděné vody je 25°C. Vypočtěte hmotnostní průtok vody vý-
měníkem a teplosměnnou plochu výměníku, jestliže měrná tepelná kapacita vzduchu
při  stálém tlaku  je  1,005  kJ.kg-1.K-1 a  při  stálém objemu je  717  kJ.kg-1.K-1,  měrná
tepelná kapacita vody je 4,2 kJ.kg-1.K-1 a součinitel prostupu tepla ve výměníku je 65
W.m-2.K-1.

[Výsledek: Qm2 = 0,5881 kg.s-1, S = 10,67 m2]

Obrázek: Protiproudý výměník tepla


