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This article aims to discus pressure drops in a heat exchanger of the convector. The heat exchanger is a main part of 
an innovative floor convector. The convector is designed for two operating modes, heating and cooling. For the spe-
cific type of floor convector, it is required to determine pressure drop of the heat exchanger as the water flows through 
the system. For all the devices connected to the heating circuit of the building, it is required to declare a table values 
of pressure drops, which should be used in the future design of the entire water circuit. This article discusses the 
utilization of numerical modeling by means the finite element method to obtain the values of the pressure losses in 
the newly developped heat exchanger of floor convector and subsequent experiment on a real device. Numerical 
analysis of the pressure losses were based on the CAD geometry in COMSOL Multiphysics module Fluid Dynamics. 
The measurement was based on the exact flow of the liquid, pump controlled with ultrasonic flow meter, heated / 
cooled liquid tank and two piezometric tubes. The results of numerical analysis were in a good agreement with expe-
riments and determined that pressure losses occurring in the heat exchanger of the convector significantly increase 
with the decreasing temperature value of the water. 

Keywords: Heat convector, numerical analysis, experimental analysis, pressure losses 

Acknowledgements 

We give our thanks to the construction department and management of the company Licon heat s.r.o. for the provided 
information. This work was supported by the Ministry of Education of the Czech Republic within the SGS project on the 
Technical University of Liberec. The results of this project LO1201 were obtained through the financial support of the 
Ministry of Education, Youth and Sports in the framework of the targeted support of the "National Programme for 
Sustainability I" and the OPR&DI project Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation 
CZ.1.05/2.1.00/01.0005 and Project OP VaVpI Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation 
CZ.1.05/2.1.00/01.0005 and by the Project Development of Research Teams of R&D Projects at the Technical university 
of Liberec CZ.1.07/2.3.00/30.0024. 

References 

[1] PETRŮ, M. (2013). Environmentální plánování a monitoring výrobního cyklu jako trend ve vývoji konstrukčních 
částí, systémů a finálních produktů. Technická univerzita v Liberci, str. 111-117. 

[2] LICON HEAT s.r.o. (2014). Směrnice technologie a konstrukce podlahových konvektorů: Otopný registr. Liberec. 

[3] FRAŇA, K. (2012). An Enhance of the Energy Effectiveness of the Convectors used for Heating or Cooling. In: 
World Academy of Science, Engineering and Technology. 6. 

[4] LEMFELD, F. (2011). Investigation Of Fin Corrugation Effect At Plate-Fin Heat Exchanger. In: Journal of Applied 
Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics JASTFM. 

[5] PŘÍHODA, J., LOUDA P. (2007). Matematické modelování turbulentního proudění. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství 
ČVUT, 111 s.  

[6] DRÁBKOVÁ, S. (2007). Mechanika tekutin. Ostrava.  

[7] JANALÍK, J. (2010). Viskozita tekutin a její měření [online]. Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava. 

[8] FAUKNER, R. (1947). Moderní fysika. Praha: Josef Hokr.  

[9] DVOŘÁK, L. (2010). Vlastnosti tekutin. Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava. 

[10] PETRŮ, M. NOVÁK, O. ŠEVČÍK, L., LEPŠÍK, P. (2014). Numerical and experimental research of design opti-
mization of baths for production of nanofibers by the electrospinning, Applied Mechanics and Materials 486, 157 -
162. 



 rok 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – ABSTRAKTY ISSN 1211–4162 

20 

[11] PETRŮ, M. NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. (2014). Analysis and Measurement of the Charge Intensity of the Selected 
Electrospinning Electrodes, Applied Mechanics and Materials 486, 217 -222. 

[12] PETRU, M. NOVAK, O. HERAK, D., SIMANJUNTAK, S. (2012). Finite Element Method Model of the Mechanical 
Behavior of Jatropha curcas L. Seed under Compression Loading, Biosystems Engineering, Vol. 111, No. 4, pp. 412-
421. doi:10.1016/j.biosystemseng.2012.01.008 

[13] PETRŮ, M., NOVÁK, O., VEJRYCH, D., LEPŠÍK, P. (2013). FEM Study of the Strain Kinematics in the 3D Na-
nofibrous Structure Prepared by the Electrospinning Process. Applied Mathematics, Vol.4(5a), pp. 80-90.  

[14] WIENANDS, R., JOPPICH, W. (2005). Practical Fourier Analysis for Multigrid Methods. Chapman & Hall/CRC, 
pp. 217. 

[15]  
 

Abstract 
 
Článek: Numerická a experimentální analýza tlakových ztrát tepelného konvektoru  

Autoři:  Petr Kulhavý1 
 Michal Petrů1,2 
  Pavel Srb1 
  Gary Rachitsky3  

Pracoviště: 1Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17, Liberec 1, Česká republika. 
  2Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci, Studentská 
  2, 461 17, Liberec 1, Česká republika.  
  3Faculty of Mechanical Systems Engineering, Conestoga College, 299 Doon Valley Drive, N2G 4M4, 
  Kitchener Ontario, Canada. 
 
Klíčová slova: Tepelný konvektor, numerické analýzy, experimentální analýzy, tlakové ztráty 

Článek popisuje způsob stanovení tlakových ztrát výměníku otopného konvektoru. Otopný registr je nosný prvek inovova-
ného podlahového konvektoru (obr. 1). Konvektor je určen pro dva režimy provozu, topení a chlazení. Těleso výměníku 
(obr. 2) je tvořeno ze svazku měděných trubic procházejících v meandru tam a zpět, přípojným šroubením a odvzdušnovacím 
ventilem. Celý svazek trubic je osazen hliníkovými lamelami patentovaného tvaru pro navýšení tepelného výkonu. Pro 
všechna zařízení připojená na otopný okruh budovy, je požadováno deklarovat tabulkové hodnoty vznikajících tlakových 
ztrát, které je nutné uvážit při budoucím dimenzování celého vodního okruhu. Článek pojednává o využití numerického 
modelování prostřednictvím metody konečných prvků, k získání hodnot tlakových ztrát na nově vyvýjeném otopném výmě-
níku podlahového konvektoru a následného experimentu na reálném zařízení. Numerické analýzy tlakových ztrát byly pro-
vedeny na základě CAD geometrie v programu COMSOL Multiphysics v modulu Fluid Dynamics. Vstupní parametry nu-
merického modelu pro analýzu tlakových ztrát jsou uvedeny v tab. 1. Při sestavování modelu, který se bude blížit reálnému, 
chování je nutné navrhnout vhodnou konstrukci adaptivní sítě konečných prvků (obr. 4) splňující kriteria proudění, okrajové 
a počáteční podmínky, atd. Jedná se zejména o to, aby se vhodným počtem iterací již v počátku výpočtu na přijatelnou míru 
minimalizovala vzniklá rezidua (obr. 3) definovaná podle rovnice (4). Vlastní měření (obr. 5) bylo založeno na přesném 
průtoku kapaliny řízeném čerpadlem s UZ průtokoměrem, vyhřívanou/ chlazenou nádrží na kapalinu a dvěma piezometric-
kými trubicemi. Výsledky numerických analýz, které byly v dobré shodě s experimenty, stanovily, že tlakové ztráty vznika-
jící ve výměníku tepelného konvektoru se významně zvyšují s klesající hodnotou teploty vody. Na obrázku 6 je porovnání 
výsledné závislosti rychlosti proudění na tlakové ztrátě u FEM modelu a experimentu. Na obrázku 7 je barevně zobrazené 
rozložení tlakových poklesů a na obrázku 8 je hledaná závislost tlakové ztráty na teplotě vody a objemovém průtoku. Pro 
rychlost proudění 0,05 m/s je přibližně tlaková ztráta 400 Pa, ale pro čtyřikrát větší rychlost proudění 0,2 m/s  je to už 
přibližně 5000 Pa. Je tedy zřejmý výrazný exponenciální nárůst tlakové ztráty. Z toho je patrné, že především při nízkých 
teplotách vody je znatelně ovlivňena velikost ztráty tlaku i průtoku. Se stoupající teplotou se ovšem vliv teploty na tlakovou 
ztrátu neustále snižuje, až ke konstantní hodnotě, což může být dáno tím, že při vyšších teplotách dynamická viskozita 
pozvolna konverguje k hodnotě konstatní. Sestavený FEM model byl ve velmi dobré shodě s experimentem, jak je uvedeno 
v porovnání na obrázku 6 pro vybranou teplotu 23°C. 
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