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1.WPROWADZENIE. 

Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na 
różne sposoby, tj. poprzez: 

• kondukcję, czyli przewodzenie ciepła, 
• konwekcję, czyli unoszenie ciepła, 
• radiację, czyli promieniowanie ciepła. 
Powierzchnia ciała stałego umieszczonego w płynie (gaz lub ciecz) może wymieniać z 

nim ciepło przy wykorzystaniu wszystkich tych trzech mechanizmów. Występujące 
łącznie dwa pierwsze mechanizmy nazywa się zjawiskiem przejmowania ciepła przez 
konwekcję.  
 

Rozpatrzmy wymianę ciepła między rozległą powierzchnią płaską ciała stałego i 
diatermicznym (idealnie przenikliwym dla promieniowania cieplnego) płynem o 
temperaturze ot w obszarze znacząco odległym od ciała stałego, rys.1.  

 

     
 

Rys.1 Rozkład temperatury w płynie w pobliżu ciała stałego  
 

Przy opływie powierzchni ciała stałego przez poruszający się (na skutek 
zewnętrznego wymuszenia lub ruchów grawitacyjnych) płyn, w pobliżu jego  
powierzchni objawia się wyraźny wpływ lepkości płynu na prędkość jego ruchu. Na 
samej powierzchni ciała stałego prędkość ta osiąga wartość zero, płyn nie „ślizga” się po 
powierzchni. W miarę oddalania od powierzchni prędkość wzrasta, aż do pewnej 
wartości charakteryzującej przepływ całej masy płynu. Warstwa płynu, znajdująca się w 
bezpośredniej bliskości powierzchni, w której występuje znacząca zmiana prędkości 
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nazywa się warstwą przyścienną.  Płyn omywający powierzchnię ciała stałego można 
więc podzielić na dwie warstwy: 

 warstwę przyścienną w której (szczególnie od strony powierzchni ciała stałego) 
wymiana ciepła jest realizowana drogą przewodzenia w płynie, 

 warstwę odległą od ciała stałego w której wymiana ciepła następuje na drodze 
konwekcji. 

 
Grubość warstwy przyściennej zależy od wielu czynników, między innymi od prędkości 

płynu oraz  od stanu i kształtu powierzchni ciała stałego wymieniającej ciepło. Warstwa ta 
zwykle nie ma jednakowej grubości na całej powierzchni wymieniającej ciepło, dąży do zera 
w pobliżu krawędzi i naroży.  

Im prędkość płynu jest większa, tym przyścienna warstwa laminarną jest cieńsza. Przy 
ruchu swobodnym cząsteczek płynu (gdy nie ma wymuszeń zewnętrznych prędkości 
przepływu cieczy) grubość warstwy laminarnej zależy od temperatury i właściwości 
fizycznych płynu wymieniającego ciepło. 

Na przejmowanie ciepła przez konwekcję mają zatem wpływ takie parametry fizyczne 
płynów jak: 

• przewodność cieplna, 
• ciepło właściwe, 
• gęstość (masa jednostki objętości), 
• dyfuzyjność cieplna, 
• lepkość. 
Z powyższego wynika, iż zjawisko wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią ciała stałego a 

cieczą lub gazem jest bardzo złożone. W ogólnym przypadku jest ono funkcją kształtu i 
temperatury powierzchni wymieniającej ciepło oraz prędkości przepływu, temperatury i 
właściwości fizycznych płynnego ośrodka. 

 
Gęstość strumienia cieplnego przejmowanego przez konwekcję można obliczyć korzystając 

z prawa Newtona: 

 (1) 
 
gdzie:  k [W/m2/K] jest współczynnikiem przejmowania ciepła przez konwekcję, 1 – 

temperatura powierzchni, ot – temperatura płynu. 
 

Obliczeniowe określenie wartości k współczynnika konwekcyjnego przejmowania 
ciepła jest zadaniem trudnym realizowanym przy wykorzystaniu tzw. kryteriów 
podobieństwa [1] i wyników badań eksperymentalnych albo numerycznych obliczeń 
dynamiki płynu.  

Nieco prościej można wyznaczyć współczynnik k doświadczalnie, co jest przedmiotem 
niniejszego ćwiczenia. 

 
Ciało stałe wymienia ciepło z otoczeniem nie tylko na drodze przejmowania 

konwekcyjnego ale również drogą radiacji.  
Gęstość strumienia cieplnego qr wypromieniowanego przez ciało stałe (tzw. ciało szare) 

można obliczyć ze wzoru Stefana – Boltzmana: 
 

 (2) 
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gdzie: T - temperatura ciała w skali bezwzględnej, o=5,6693 10-8 [W/m2/K4] stała Stefana – 
Boltzmana,  [-]- współczynnik emisyjności ( 01)ciała szarego (tzn. takiego dla 
którego nie zależy on od długości fali). 

 

Współczynnik  emisyjności     nazywany jest również  stopniem czerni. Przyjmuje on 
wartość 1 dla tzw. ciała czarnego. 

 
Gęstość strumienia cieplnego qr wymienianego między (umieszczonym w płynie 

diatermicznym lub próżni) ciałem stałym o temperaturze T1 i współczynniku emisyjności 1 a 
odległym otoczeniem o temperaturze Tot można opisać zależnością: 

 
   (3) 
 

Przez analogię do prawa Newtona (1) również opisaną zależnością (3) wymianę ciepła 
drogą radiacji można zapisać w postaci: 

 
  (4) 
 
 

gdzie: współczynnik r [W/m2/K]  radiacyjnego przejmowania ciepła określony jest 
zależnością: 
 

  (5) 
 
 
 

Uwzględniając w wymianie ciepła przejmowanie ciepła przez konwekcję oraz 
promieniowanie można wyznaczyć zastępczy (ekwiwalentny) współczynnik  przejmowania 
ciepła , który wynosi: 

  (6) 
 
 
 
2. CEL ĆWICZENIA. 

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła 
przez konwekcję. 

 
 

3  PROGRAM ĆWICZENIA.  
 
3.1. Stanowisko badawcze. 
 
Pomiary współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję zostaną 

przeprowadzone w trzech ośrodkach: w oleju, wodzie i powietrzu. Schemat układu 
pomiarowego przedstawia rys.2. 

Widoczne na rys. 2 wanny wypełnione są trzema różnymi ośrodkami: olejem, 
wodą i powietrzem.  W wannach zamontowane są jednakowe elementy grzejne o 
rezystancji wewnętrznej  Rw=70 . Elementy grzejne połączone są ze sobą 
szeregowo, co  narzuca przepływ  prądu  o  takiej   samej   wartości w  każdym z 
elementów. Pomiar   temperatury powierzchni elementów grzejnych jest wykonywany 
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za pomocą termoelementów opasujących NiCr- NiAl, o średnicy 0,3 mm.  Są one 
połączone przewodami kompensacyjnymi  z przełącznikiem termoelementów, 
połączonym z miernikiem temperatury z wbudowaną wewnętrzną korekcją temperatury 
odniesienia. 

Do pomiaru temperatury otoczenia służą trzy termometry rtęciowe umieszczone w 
narożach każdej wanny. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania współczynnika wymiany ciepła 
przez   konwekcję.  Atr  -  autotransformator zasilający  0-220V, A - amperomierz, T- 

termometr rtęciowy, do pomiarów temperatury otoczenia 
 
Moc dostarczaną do elementu grzejnego wyznacza się na podstawie pomiaru prądu 

przepływającego przez elementy grzejne z wzoru: 

P =  I 2 R w  (7) 
 
gdzie:    I - prąd przepływający przez element grzejny, 

Rw   - rezystancja wewnętrzna elementu grzejnego (70 ). 
 

3.2. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję. 

 

Współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję wyznacza się dostarczając do 
elementów grzejnych znaną moc P obliczoną ze wzoru (7) oraz mierząc temperaturę 
powierzchni elementu grzejnego 1 w stanie cieplnie ustalonym. Można przyjąć, że stan 
cieplnie ustalony występuje po około 10 minutach od momentu dostarczenia mocy do 
elementu grzejnego lub jej zmiany. Temperaturę otoczenia ot czyli temperaturę ośrodka mierzy 
się termometrem rtęciowym. Współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję będzie 
badany na trzech poziomach mocy dostarczanej do elementu grzejnego. W ośrodkach 
ciekłych (woda, olej) współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję wyznacza się 
bezpośrednio z pomiarów zgodnie z zależnością: 
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(8) 

 
 
gdzie: P - moc dostarczana do elementu grzejnego, F  - powierzchnia czynnej części 

elementu grzejnego równa  9,410-3 m2, 1  - temperatura powierzchni elementu 
grzejnego w [°C], ot  -temperatura ośrodka w [°C] 

 

W powietrzu współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję k wyznacza się jako 
różnicę zastępczego współczynnika przejmowania ciepła   wyznaczonego bezpośrednio z 
pomiarów wg równania (8) oraz współczynnika wymiany ciepła przez promieniowanie r, 
obliczanego z zależności (5): 

 
(9) 

 
 

W celu obliczenia r, należy w zależności (5) podstawić w miejsce  T1 i Tot 
temperatury odpowiednio elementu grzejnego i powietrza wyrażone w Kelwinach oraz przyjąć 
1 = 0,5.   

Wyniki pomiarów i obliczeń należy przedstawić w tabelach l, 2 i 3 
 

Tabela l. Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję w wodzie. 
I [A] P [W] 1 [C] ot [C]  [C] k  [W/m2/K] 

0,15      

0,25      

0,35      

 
 
 
Tabela 2. Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję w oleju. 

I [A] P [W] 1 [C] ot [C]  [C] k  [W/m2/K] 

0,15      

0,25      

0,35      

 
 
 
Tabela 3. Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję w powietrzu. 

I [A] P [W] 1 [C] ot [C]  [C]   [W/m2/K] r  [W/m2/K] k  [W/m2/K] 

0,15        

0,25        

0,35        
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4 OPRACOWANIE WYNIKÓW. 
 
 

W sprawozdaniu należy wyznaczyć i podać w formie wykresu następujące zależności:  
 

1. dla wody i oleju: zależność współczynnika konwekcji od temperatury k = f(1), 
2.  dla powietrza: zależność współczynnika konwekcji od temperatury k = f(1), 

zależność współczynnika  promieniowania  od  temperatury  r = f(1),   zależność  
zastępczego współczynnika przejmowania ciepła od temperatury  = f(1), 

3. zależność temperatury elementu grzejnego 1 od mocy dostarczanej (równej mocy 
oddawanej) 1 = f(P) Zależność tę dla trzech ośrodków należy podać na wspólnym 
wykresie. 

 
Otrzymane wyniki skomentować. Omówić wpływ współczynnika wymiany ciepła 

przez radiację na zastępczy (ekwiwalentny) współczynnik wymiany ciepła w powietrzu. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Wymień metody wymiany ciepła? 
2. Co nazywamy przejmowaniem ciepła przez konwekcję? 
3. Co to jest warstwa przyścienna? 
4. Od czego zależy grubość warstwy przyściennej? 
5. Co to jest płyn diatermiczny? 
6. Co to jest zastępczy współczynnik przejmowania ciepła? 
7. Na czym polega konwekcyjna wymiana ciepła? 

 


