
TERMOMECHANIKA
21) Výměníky tepla se změnou skupenství látek
 V kondenzátoru dochází ke zkapalnění páry, tj. k přeměně syté nebo mokré páry v sy-

tou kapalinu za stálé teploty (teplota syté páry při daném tlaku).
 Teplejší  látka  předává  ve  výměníku  tepelný  tok  ( )21111m1 iiQ −⋅=Φ ,  kde  Qm1 je

hmotnostní průtok páry, i11 je měrná entalpie vstupující páry (syté nebo mokré) a i21 je
měrná entalpie vystupující syté kapaliny.

 Chladnější látka přijímá ve výměníku tepelný tok
( )2222m2 't"tcQ −⋅⋅=Φ ,  kde  Qm2 je hmotnostní

průtok chladnější látky, c2 je měrná tepelná kapa-
cita 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 = Φ3.

 Tepelný tok prostupující stěnou výměníku je  Φ3

=  k  .  S  .  ∆tS,   kde  k [W.m-2.K-1]  je  součinitel
prostupu tepla stěnou, S [m2] je teplosměnná plo-
cha,  ∆  t  S [K] je střední logaritmický rozdíl teplot
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∆−∆=∆  (rozdíly teplot jsou ∆t´= t1´ – t2´ a ∆t´´= t1´´ – t2´´).

 Ve výparníku dochází k vypaření syté vody, tj. k přeměně syté vody v mokrou nebo
sytou páru za stálé teploty (teplota syté páry při daném tlaku).

 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 teplota teplejší látky na vstupu
do výměníku a t1´´ je teplota teplejší látky na vý-
stupu z výměníku.

 Chladnější látka přijímá ve výměníku tepelný tok
( )12222m2 iiQ −⋅=Φ , kde Qm2 je hmotnostní prů-

tok syté kapaliny, i22 je měrná entalpie vstupující
syté  kapaliny  a  i12 je  měrná  entalpie  vystupující
páry (syté nebo mokré).

 Pro tepelné toky sdílené ve výměníku platí:  Φ1 =
Φ2 = Φ3.

 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 ( )"t
`tln
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∆
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∆−∆=∆  (rozdíly teplot jsou ∆t´= t1´ – t2´ a ∆t´´= t1´´ – t2´´).

Obrázek: Souproudý kondenzátor

Obrázek: Souproudý výparník


