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ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

TOMÁŠ, M. Návrh tlakotesného vozu. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015, 50 s. Diplomová práca, vedúci: 

Famfulík, J. 

Diplomová práca popisuje chovanie tlakových rázov na elektrickú jednotku 

počas jazdy. V prvej časti je rozobratá nutnosť klimatizačného systému pre 

tlakotesný voz. V ďalšej časti sa preberá miesto pôsobenia elektrickej jednotky 

a voľba klimatizačnej jednotky. Posledná časť je zameraná na možné varianty 

prívodu a odvodu vzduchu do priestoru pre cestujúcich a vybranie najvhodnejšej 

varianty. 
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ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

TOMÁŠ, M. Design of Passenger Car Pressure – Tight Body.  Ostrava: 

Institute of Transportation, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2015, 50 pages. Master’s Thesis, supervised by: Famfulík, J. 

This masters’s thesis describe a behavior in regard of the pressure impulses on 

electrical unit during ride. There is  necessity air- conditioning system for car 

pressure – tight body analyzed in the first part. The next part deals with operating 

place for electrical unit, and choice of air – conditioning unit. The last part is 

oriented towards possible variations of air input and output to and from a  

passengers area, and selection of the best variant. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

α tepelná pohoda      [] 

𝜆 súčiniteľ trenia      [-]  

𝜌 hustota vzduchu      [kg/m3] 

∆𝑃𝑓𝑟 nárast tlaku       [Pa] 

∆𝑃𝐻𝑃 prudký pokles tlaku      [Pa] 

∆𝑃𝑁  nárast tlaku       [Pa] 

∆𝑃𝑇 nárast tlaku       [Pa] 

∆𝑃𝑧𝑡𝑟 tlaková strata       [Pa] 

∆𝑇 zmena teploty       [°C] 

c skupenské teplo vody      [J/Kg] 

𝐶𝑂2 oxid uhličitý       [-] 

𝐷ℎ hydraulický priemer      [m] 

 ES Európske spoločenstvo 

 F Sila pneumatických piestov     [N] 

 F1 Sila jedného pneumatického valca    [N] 

𝑖𝑐 počet miest na sedenie     [-] 

l dĺžka kanálu       [m] 

P tlakový ráz       [Pa] 

𝑃𝑑  rozdiel medzi vonkajším a vnútorným tlakom  [Pa] 

𝑃𝑒  vnútorný tlak       [Pa] 

𝑃𝑖  vonkajší tlak       [Pa] 

𝑃𝑝  tepelný výkon človeka     [W] 

𝑃𝑇  max. tlakový ráz      [Pa] 

𝑄𝑐𝑒𝑙 celkový objem čerstvého vzduchu    [m3] 
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𝑄č objem čerstvého vzduchu     [m3] 

𝑄𝑜 objem vzduchu pre jednu osobu    [m3] 

𝑄𝑜𝑑 objem odpadného vzduchu     [m3] 

𝑄𝑅 objem rekuperovaného vzduchu    [m3] 

𝑆 plocha hlavného kanálu pre studený vzduch   [m2] 

𝑆𝑘 plocha jedného kanálu kúrenia    [m2] 

𝑆𝑜𝑑 plocha odvedeného vzduchu     [m2] 

𝑆𝑝 plocha prieduchu v strope     [m2] 

𝑆1𝑜 plocha jedného odvedeného vzduchu   [m2]  

𝑆1𝑝 plocha jedného prieduchu     [m2]  

𝑇č teplota človeka      [°C] 

𝑇𝑜 teplota okolia       [°C] 

𝑇𝑒 vonkajšia teplota      [°C] 

UIC medzinárodná železničná únia 

V  rýchlosť       [km/h] 

𝑉𝑜𝑑 rýchlosť odpadového vzduchu    [km/h] 
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1 ÚVOD 

Dnešný globalizovaný svet je možné charakterizovať ako miesto, v ktorom 

hlavným z odvetví tvorí doprava. Tovar aj obyvateľstvo sa potrebuje neustále 

prepravovať na veľké vzdialenosti v čo najkratšom čase. Automobilová doprava má 

už neúnosné intenzity dopravy a možnosti rozširovania nie sú reálne v takej veľkej 

miere, ako by bolo potrebné.  Z tohto dôvodu si Európska únia  kladie za cieľ zvýšiť 

konkurencieschopnosť železničnej dopravy voči spomínanej automobilovej ale aj 

leteckej doprave. 

Hlavným cieľom je zvýšenie prepravných rýchlostí. Pri zvýšení prepravných 

rýchlostí je ale nutné, aby vozidlá boli naďalej bezpečné a dosahovali požadovaný 

komfort. Preto bol zavedený pojem interoperabilita. Interoperabilita zabezpečuje 

bezpečný a neprerušovaný chod vlakov na celom území Európskej únie. Všetky 

vlaky musia byť konštruované podľa technických noriem európskeho spoločenstva 

a členské štáty ich musia zahrnúť do vlastnej legislatívy.  

Ako bolo spomenuté, zvýšenie rýchlosti má za následok aj veľa nežiaducich 

vplyvov, ktoré neboli pri nižších rýchlostiach výrazné, ako napríklad tlakové rázy 

a s tým spojený aj klimatizačný systém. 

Zo spomínaného dôvodu je  diplomová práca  zameraná hlavne na celkový 

vplyv tlakových rázov na vozidlo počas jazdy a potrebného klimatizovania priestoru 

pre cestujúcich. Bude navrhnutých niekoľko riešení, z ktorých sa zvolí to 

najoptimálnejšie pre túto jednotku. 
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2 ZADANIE ÚDAJOV 

Počiatočné zadanie bolo navrhnuté firmou Siemens, ktorá pri návrhu požadovala 

tieto počiatočné údaje, podľa ktorých má byť navrhovaná elektrická jednotka: 

 Max. rýchlosť vlaku 200 km/h 

 Max. tlakové rázy 3700 Pa 

 Rýchlosť vzduchu v priestore pre cestujúcich max.3 m/s 

 Preprava sa bude uskutočňovať pre Českú a Slovenskú republiku 

celoročne 

 Počet miest na sedenie v jednom vozni 48 (preprava len sediacich osôb) 

2.1 Požiadavky na interoperabilitu 

Aby bolo možné navrhnúť tlakotesný voz (ďalej len jednotka) musím sa riadiť 

podľa určitých špecifikácií a noriem. Smernice o interoperabilite a bezpečnosti sú 

pre členské štáty ES záväzné a musia byť premietnuté aj do legislatívy. 

Interoperabilita má za úlohu zaistiť bezpečný a neprerušovaný chod vlakov na tejto 

úrovni. Tieto úlohy sa snaží zabezpečiť predpismi, technickými a prepravnými 

podmienkami, ktoré musia byť dodržané v záujme splnenia základných 

požiadaviek. 

V ďalšej časti rozdeľujú železničný systém na veľa subsystémov zahrnujúce 

vozidlá a ich prevádzku. Pre jednotlivé subsystémy sú spracované TSI a tie majú 

väzby na európske normy. Európske normy budú taktiež použité pri návrhu 

klimatizačného systému. 

 Pri návrhu systému jednotky musíme postupovať postupnou špecifikáciou 

problémov a postupne tieto časti riešiť. Ako vieme, tak jednotka musí byť 

tlakotesná a tlakopevná pri rýchlostiach nad 160 km/h podľa TSI.  

Najskôr zoberieme do úvahy vplyv tlakových rázov na okolie a jednotku. 

V ďalšej časti postupne navrhneme časti, ktoré musia spĺňať tlakotesnosť a následne 

problematiku klimatizačného systému (prívod a odvod vzduchu). 
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3 VPLYV TLAKOVÝCH RÁZOV  

Aby sme vedeli, aké vplyvy má okolie pri jazde jednotky prostredím a prečo 

nemôžeme prostredie zanedbať, musíme podrobne rozobrať aj okolie. Pri jazde 

jednotky na šírej trati vyvoláva aerodynamické zaťaženie objektov a osôb, ktoré 

míňajú. Aerodynamické zaťaženie vyvolané jednotkou míňajúcou objekt, osobu 

v blízkosti koľaje alebo míňajúce sa vlaky je dôležité pre infraštruktúru a prevádzku 

a tak je predmetom transeurópskeho železničného systému. [3] 

Je potrebné, aby jednotka navrhnutá na tieto tlakové rázy a bez poškodenia alebo 

zmeny jazdných vlastností, bola schopná jazdy. Tlakové rázy sa zväčšujú 

zvyšujúcou sa rýchlosťou. Prejazdom otvorenou traťou tieto rázy nie sú badateľné, 

pretože  postupným šírením zanikajú. Naopak sa musíme týmito rázmi zaoberať 

hlavne pri prejazde tunelom alebo míňaním vlaku. 

3.1 Vplyv tlakových rázov v tuneli 

Prejazdom tunelu vlny nezanikajú ako vo voľnom prostredí, ale kmitajú od 

začiatku ku koncu tunelu a znova späť, pričom namáhajú celú stavbu jednotky. Pre 

presnejšiu predstavu viď obr. č.1:  

 

          Obrázok 1 - Tlakové vlny v tuneli   Zdroj:[1] 
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Jednotka  pri vjazde pred sebou tlačí pretlakovú vlnu a následne po vjazde celej 

časti vzniká podtlak obr. č.2. Tieto vlny sa šíria tunelom rýchlosťou zvuku a preto 

za dobu pobytu vlaku v tuneli sa niekoľkokrát stretnú, pričom neustále namáhajú 

jednotlivé časti. 

Presnejšie, keď vlak vchádza do tunelu nastáva viacero zmien: 

 -prudký nárast tlaku ∆𝑃𝑁 vyvolaný vjazdom čela vlaku do tunelu, 

 -druhý nárast tlaku ∆𝑃𝑓𝑟 v dôsledku účinku trenia vyvolaný vjazdom 

hlavnej časti vlaku do tunela, 

 -následne tlak poklesne na ∆𝑃𝑇, ktorý vyvolá vjazd konca vlaku do 

tunelu, 

 -prudký pokles tlaku ∆𝑃𝐻𝑃 vyvolaný prejazdom čela vlaku koncom 

tunela .[2] 

 

Obrázok 2 - Charakteristika vjazdu vlaku v určitom mieste tunelu    Zdroj:[2] 

 

3.2 Porovnanie tlakotesných a klasických variant 

jednotiek 

Pri jazde vysokými rýchlosťami je potreba tlakotesnosti nielen aby jednotka 

ostala nepoškodená, ale aj pre pohodlie cestujúcich. Ako môžeme vidieť na obr. č.3, 

tlakové zaťaženie neutesneného vozidla prejazdom čela protiidúceho vlaku, 
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znázorňuje rýchly pokles tlaku vo vlaku a tým aj zníženie komfortu cestujúcich 

(zaľahnutie v ušiach) . [2] 

 

               Obrázok 3 - Rozdiel tlakov neutesnenej jednotky     Zdroj:[2] 

1-rozdiel tlaku na čele  

2-rozdiel tlaku v strede 

3-rozdiel tlaku v zadnej časti 

 

Pri tlakotesnej jednotke sa zabraňuje vnútornému poklesu alebo nárastu tlaku. 

Tým, že tlaky vnútorné a vonkajšie sú rozdielne, vyvolávajú väčšie zaťaženie 

a preto  na ne musia byť dimenzované aj jednotlivé komponenty (skriňa jednotky, 

okná, mechy na prechodoch medzi vozidlami, dvere, WC atď.). Rozdielnosť tlakov 

je dobre viditeľná na obr. č.4., kde v prvej časti môžeme pozorovať prejazd 

jednotky tunelom a v druhej časti vzájomné míňanie dvoch vlakov.[2] 

 

Obrázok 4 - Rozdiel tlakov tlakotesnej jednotky Zdroj:[2] 
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1-Prejazd jednotlivého vlaku 

2-vzájomné míňanie dvoch vlakov 

𝑃𝑒-vonkajší tlak       [Pa] 

𝑃𝑖-vnútorný tlak       [Pa] 

𝑃𝑑-rozdiel medzi vonkajším a vnútorným tlakom   [Pa] 

 

Pri porovnaní vlaku prechádzajúcom tunelom a míňaním dvoch protiidúcich 

vlakov môžeme vidieť, že zmena tlaku pri protiidúcich vlakoch je takmer 

dvojnásobná. Je to zapríčinené tým, že každý vlak pred sebou tlačí tlakové vlny, 

ktoré sa pri strete sčítajú.  

Ak chceme presnejšie určiť približnú hodnotu tlakovej vlny, je to možné vyčítať 

z obr. č.5, ktorý sa riadi podľa Bernulliho rovnice, ktorá rastie druhou mocninou 

rýchlosti jazdy vlaku. 

 

 

Obrázok 5 - Tlakový ráz   Zdroj:[autor] 

   

 

𝑃 = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2        (1) 
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𝑃 … 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣ý 𝑟á𝑧 [𝑃𝑎]      [Pa] 

𝜌 … ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 1,29       [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑉 … 𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦       [km/h] 

 

Z grafu môžeme zistiť, že tlaková vlna pri maximálnej zvolenej rýchlosti        

200 km/h dosahuje až 24 000 Pa a preto je potrebné, aby všetky časti boli na 

tieto rázy dimenzované. 

 

3.2.1 Tepelná pohoda 

Tepelná pohoda je dosiahnutá, keď cestujúci vníma okolie ideálne (teplota 

vzduchu, vlhkosť, prúdenie vzduchu, ...) aby neuprednostňoval teplejšie alebo 

chladnejšie prostredie. Tepelnú pohodu ovplyvňujú ďalšie faktory ako je oblečenie, 

doba jazdy, teplota stien, teplota a rýchlosť vzduchu, hlučnosť, prašnosť, osvetlenie 

a podobne. Tak isto musíme rátať aj s produkciou tepla každej osoby. Jeden 

pasažier v pokoji generuje približne 120 W. Zistené bolo, že teplota 22 °C je 

hraničný bod pri ktorom je ideálne teplo pre cestujúceho. Pri zmene tejto hodnoty  

obr. č.6 treba upraviť aj funkciu klimatizačnej jednotky na vykurovanie alebo 

chladenie viď. [7] 

 

Obrázok 6 - Riadenie klimatizácie [1] 
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Za vykurovanie a dosiahnutie tepelnej pohody sa nepokladá len zvýšenie teploty 

ale aj oblečenie, ktoré majú cestujúci k dispozicií. Pri chladení je možnosť zníženia 

teploty ale zvýšenia rýchlosti vzduchu. Bod „P“ medzi vykurovaním a chladením sa 

nazýva tepelná pohoda. 

 

4 FUNKCIA KLIMATIZÁCIE 

Klimatizácia je v dnešnej dobe už neoddeliteľná súčasť prepravy osôb. Pre 

navrhnutie klimatizácie je najskôr potrebné poznať jej funkciu. Klimatizácia je 

schopná fungovať celoročne v dvoch základných režimoch (chladenia a 

vykurovania). Schématický popis klimatizačnej jednotky je možné vidieť na obr. 

č.7. 

 

Obrázok 7 - Klimatizácia    Zdroj:[8] 

4.1 Klimatizačný režim 

Klimatizačné zariadenie na obr. č.7 pre vytvorenie tepelnej pohody v priestore 

cestujúcich využíva niekoľko fyzikálnych princípov : 

 Kompresia (stlačovanie plynov) 

 Kondenzácia (skvapalňovanie plynov) 

 Vyparovanie 
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V prvej fáze sa pary chladiaceho média privádzajú do kompresoru,  kde sú 

stlačované (dôsledkom tohto stlačovania sa zahrievajú) a teplý vzduch je 

ventilátorom hnaný do vonkajšieho priestoru cez výstup chladiaceho vzduchu. 

V druhej fáze je chladiace médium s vysokou teplotou a tlakom privedené do 

kondenzátoru, kde je ochladzované (chladiace médium kondenzuje) a uvoľnené 

teplo je odvádzané do vonkajšieho priestoru. 

V tretej fáze sa kvapalina pod tlakom presúva cez kapiláry do výparníka (miesto 

s nižším tlakom a vyššou teplotou), kde sa rozpína (expanduje) a tým prudko 

ochladzuje. Kvapalina sa začne odparovať, ohrieva sa a tým odoberá teplo 

z výparníka.  

V tej dobe sa privádza vzduch cez vstup čerstvého vzduchu do systému a cez 

nasávaciu mrežu (slúži na zabránenie vstupu väčších nečistôt a ako tlaková ochrana 

pred tlakovými rázmi) do výparníku cez filter jemných častíc. Vo výparníku sa 

vzduch ochladí a spolu z rekuperovaným vzduchom opäť hnaný cez kanály do 

priestoru pre cestujúcich.[8] 

4.2 Vykurovací režim 

Klimatizácia na obr. č.7 umožňuje pracovať aj v opačnom režime – 

vykurovacom. Z jednotky sa stane tepelné čerpadlo, kde sa odpadné teplo privádza 

späť do priestoru pre cestujúcich. Z kondenzátoru sa stáva výparník a z výparníku 

kondenzátor. Toto zamenenie spôsobí, že studený vzduch z vonku nie je taký 

chladný. Pri vysokých mrazoch by vykurovanie klimatizáciou nestačilo a preto pri 

vháňaní vzduchu sa využíva vykurovací register, ktorý upraví vzduch na 

požadovanú teplotu.[8] 

4.3 Tlaková ochrana ventilácie 

Klimatizačná jednotka na obr. č.7 zabezpečuje tlakovú ochranu pri nasávaní 

vzduchu z vonkajšieho priestoru do priestoru jednotky. Táto tlaková ochrana sa 

nachádza v mieste vstupu čerstvého vzduchu. Nasávacia mreža je otvorená, ale po 

detekcií rýchleho zvýšenia tlakového rázu sa uzavrie a zabráni tomuto rázu 

vniknutiu dovnútra. Po odznení rázu sa mreža opäť otvorí a nasávanie vzduchu 
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pokračuje. V prípadoch prejazdu tunelom a dlhodobejšieho uzavretia môže 

dochádzať k zvyšovaniu koncentrácie 𝐶𝑂2v priestore cestujúcich. 

 

4.4 Tlaková ochrana odvodu vzduchu 

Pretože je vzduch  privádzaný cez klimatizačnú jednotku do priestoru pre 

cestujúcich, musí byť aj odvedený z tohto priestoru mimo vozidla obr. č.8. Odvod 

je zabezpečený odpadnými kanálmi, ktoré privádzajú vzduch do miesta pod 

vozidlom. Toto miesto je vybavené dvoma ventilátormi, ktoré vytvárajú podtlak 

a tým vniká cirkulácia vzduchu.  

Musí byť tiež vybavené aj ochrannou mrežou, ktorá zabraňuje vstupu 

neželaných častíc do systému ale aj tlakovú ochranu pred spomínanými tlakovými 

rázmi. Tlaková mreža sa uzavrie.  

 

 

Obrázok 8 - Odvod vzduchu   Zdroj:[autor] 
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5 NÁVRH SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE 

TLAKOTESNÉHO VOZU 

Pri návrhu jednotky je nutné určiť miesto pôsobenia, na ktoré budeme jednotku 

navrhovať, druh jednotky a počet cestujúcich. Podľa EN 14 750 je Európa 

rozdelená do troch klimatických zón viď obr.č.9, presnejšie uvedené v tabuľke 1. 

S týmito zónami súvisí izolácia, obloženie, ale aj návrh klimatizačnej jednotky.[5] 

 

 

Obrázok 9 - Klimatické zóny v Európe  Zdroj:[5] 
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Tabuľka 1 - Klimatické zóny [5] 

Zóna 

Max. 

vonkajšia 

teplota °C 

Min. 

vonkajšia 

teplota °C 

Relatívna 

vlhkosť % 

Ekvivalentne slnečné 

žiarenie [W/𝐦𝟐] 

I. +40 -10 40 800 

II. +35 -20 50 700 

III. +28 -40 45 600 

 

5.1 Zaradenie do kategórie pre navrhovanie 

Zmluvné špecifikácie podľa EN 14 750 stanovujú presné zaradenie vozidla do 

kategórii A alebo B podľa tabuľky 2, počtu cestujúcich a presne určujú podmienky 

klimatizačného zariadenia.[5]  

 

Tabuľka 2 - Kategórie pre navrhovanie [5] 

 Kategória A Kategória B 

Stojací cestujúci < 4 cestujúci/m2 ≥ 4 cestujúci/m2 

Priemerná jazdná 

doba cestujúceho 
> 20 min ≤ 20 min 

Priemerná doba 

medzi dvoma 

stanicami 

> 3 min ≤ 3 min 

 

Na základe týchto parametrov sa vyhodnocuje: 

 Teplota vzduchu 

 Rýchlosť prúdenia vzduchu 

 Relatívna vlhkosť 

 Teploty vnútorných povrchov 
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Množstvo čerstvého vzduchu v závislosti na vonkajšej teplote je uvedené 

v tabuľke 3: 

 

Tabuľka 3 - Množstvo čerstvého vzduchu [5] 

Vonkajšia teplota (𝑻𝒆) 
Min. množstvo čerstvého vzduchu 

na osobu 

𝑇𝑒 ≤ -20°C 10 m3/h 

-20°C < 𝑇𝑒≤ -5°C 15 m3/h 

-5°C < 𝑇𝑒 ≤ +26°C 20 m3/h 

+26 < 𝑇𝑒 15 m3/h 

 

 

Pri vykurovaní je stanovená minimálna teplota pre každú klimatizačnú zónu  pri 

najvyššej rýchlosti vozidla. Pre kategóriu A je táto teplota stanovená na +15°C 

a kategóriu B +10 °C. 

Ďalej sa stanovuje najvyššia priemerná vnútorná teplota v rátane slnečného 

žiarenia. Presnejšie v tabuľke 4: 

 

Tabuľka 4 - Najvyššia vnútorná teplota [5] 

Zóna (leto) Kategória A Kategória B 

I. +30 +32 

II. +30 +33 

III. +28 +29 

 

 

Preto podľa potreby a rozličnosti vonkajších teplôt je potrebné teplotu a rýchlosť 

vzduchu regulovať, čo je tiež presne definované v tabuľke 5.  
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Tabuľka 5 - Rýchlosť vzduchu [5] 

Tim °C Kategória A [m/s] Kategória B [m/s] 

+18 0,2 0,3 

+22 0,25 0,35 

+25 0,5 0,7 

+28 1,0 1,4 

+30 1,5 2,0 

≥+35 3,0 4,0 

 

Dodávanie množstva čerstvého vzduchu na osobu je tiež definované pre obidve 

kategórie.  V kategória A je potrebné dodať objem minimálne 15 m3/h, ale je 

možné v určitých prípadoch znížiť na 10m3/h. Pre kategóriu B sa udáva 12 m3/h 

v určitých prípadoch 8 m3/h. [5] 

5.2 Voľba kategórie  

Podľa zadania volíme klimatizačnú zónu II a kategóriu A, ktorá je najlepšou 

variantou pre môj návrh. Podľa nej budeme prispôsobovať všetky potrebné výpočty 

a návrhy. Zvolené parametre je možné vidieť v tabuľke č.6. 

 

Tabuľka 6 - Zvolené parametre 

Zóna 

Max. 

vonkajšia 

teplota  

Min 

.vonkajšia 

teplota  

Množstvo 

čerstvého 

vzduchu  

Max. 

vnútorná 

teplota  

Min. 

vnútorná 

teplota  

Max. 

rýchlosť 

vzduchu 

v 

interiéry 

II +35°C -20°C 20 m3/h 30°C 15°C 
3 

m/s 
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6 NÁVRH MOŽNÝCH VARIANT RIEŠENIA 

Aby bolo možné navrhnúť kompletný systém klimatizácie, je potrebné určiť 

najvhodnejšiu variantu pre jednotku. Na každý druh funkčných častí sú tri varianty 

riešenia a vo výbere riešenia sa určí najvhodnejšia voľba. Klimatizačnú jednotku 

obr. č.7 volíme od firmy Tech rail - Block Train Air R134.[6] 

 

Obrázok 7-Klimatizačná jednotka [6] 

 

Bližšia špecifikácia parametrov klimatizačnej jednotky je v tabuľke 7, kde sú 

hlavné parametre potrebné pri navrhovaní. V prípade navrhovania klimatizačného 

systému je hlavne potrebný ventilátor na prívod čerstvého vzduchu z vonkajšieho 

prostredia do priestoru cestujúcich. Hlavne je to celkový prietok vzduchu a výtlačný 

tlak. 
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Tabuľka 7 - Parametre klimatizácie 

Všeobecné údaje   

Celkový hnací výkon 42 kW 

Kompresor   

Celkový príkon 13,8 kW 

Ventilátor na prívod vzduchu    

Celkový prietok vzduchu 7400 m3/h 

Výtlačný tlak 300 Pa 

Príkon 1,8 kW 

Sacie ventilátory 20 000 m3/h 

Príkon 0,84 kW 

Napájací zdroj 380V/50Hz  

 

6.1 Prívod studeného vzduchu 

Z klimatizačnej jednotky je privádzaný vzduch kanálmi do priestoru pre 

cestujúcich. V kanáloch sú umiestnené textilné výustky pre zníženie rýchlosti 

prúdenia vzduchu z kanálu. Sú upravené s väčším počtom otvorov, aby privádzaný 

vzduch nebol spomalený natoľko, aby nebolo možné zabezpečiť výmenu vzduchu. 

Vzduch privádzaný do interiéru prúdi pri rýchlosti max 3 m/s. Variant je viacero 

a preto treba rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu. Rozhodujúce parametre sú bližšie 

popísané v tabuľke č.8. 
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Varianta č.1 

 

Obrázok 8 - Prívod studeného vzduchu 1   Zdroj:[autor] 

Pri tejto variante je navrhnutý prívod vzduchu priamym potrubím stredom 

priestoru pre cestujúcich. Zaoblený tvar v spodnej časti slúži na rozptýlenie 

vzduchu nie len do stredovej časti, ale aj na miesta pre cestujúcich po stranách. 

Varianta č.2 

 

Obrázok 9 - Prívod studeného vzduchu 2  Zdroj:[autor] 

Je tiež  riešená s využitím stredového potrubia pre prívod vzduchu. Tvar je 

s porovnaním s variantou č.1 jednoduchší na výrobu, ale vzduch prúdi len do stredu 

vozidla. Vďaka tomu, že prúdi len stredom, je studený vzduch menej citeľný pre 

cestujúcich.  
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Varianta č.3 

 

Obrázok 10 - Prívod studeného vzduchu 3  Zdroj:[autor] 

Táto varianta je riešená postranným vedením vzduchu zo strán do stredu. 

Výhodou je voľný priestor v stredovej časti, ale nevýhodou je miešanie vzduchu 

v strednej časti a tým možný pocit prievanu. 

 

Tabuľka 8 - Varianty prívodu studeného vzduchu 

Číslo varianty Výhody Nevýhody 

Varianta č.1 

 

- vzduch je privádzaný 

rovnomerne do každej 

časti 

-nie je potreba 

vytvárania ďalších 

kanálov pre prívod 

vzduchu priamo 

z klimatizačného 

zariadenia   

- zastavanie kompletne 

stredového priestoru 

interiéru  
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Varianta č.2 

- vzduch je privádzaný 

do stredovej časti 

a cestujúci nemajú pocit 

prievanu 

- zastavanie kompletne 

stredového priestoru 

interiéru 

Varianta č.3 

- prúdenie do všetkých 

častí interiéru 

- uvoľnenie stredového 

priestoru 

 

- potreba vytvorenia 

kanálov pre prívod 

vzduchu 

z klimatizačného 

zariadenia 

- montáž dvoch 

hlavných kanálov 

- v stredovej častí 

možný prievan pri 

miešaní vzduchu 

 

6.2 Prívod teplého vzduchu 

Ako pri privádzaní chladného vzduchu, tak aj pre privádzaní teplého vzduchu 

slúži klimatizácia, ktorá ale pracuje v opačnom (vykurovacom) režime. Vzduch je 

ohrievaný vo vykurovacom registri a vháňaný do priestoru cestujúcich. V prípade, 

že je toto vyhrievanie nepostačujúce, pridáva sa aj priame vykurovanie pomocou 

elektrických špirál. Preto sú opäť navrhnuté tri varianty riešenia. Rozhodujúce 

parametre sú bližšie popísané v tabuľke 9. 
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Varianta č.1 

 

Obrázok 11 - Prívod teplého vzduchu 1   Zdroj:[autor] 

Táto varianta počíta s nepriamym vykurovaním pomocou vháňania čerstvého 

ohriateho vzduchu z klimatizačného zariadenia do spodnej časti jednotky 

a v prípade nedostačujúcej teploty sú špirály na priame vykurovanie ukryté 

v podlahových kanáloch, ktorými prúdi vzduch. Vzduch je vedený po stropnej časti 

jednotky a postupne rozvádzaný do všetkých častí rovnomerne. 

Varianta č.2 

 

Obrázok 12 - Prívod teplého vzduchu 2   Zdroj:[autor] 

Varianta počíta len s teplovzdušným vykurovaním interiéru, ktoré je hnané 

silnejším prúdom vzduchu z vrchnej časti a tým zabezpečuje cestujúcim pocit tepla. 
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Nepočíta s priamym vykurovaním a preto toto riešenie nie je vhodné pre dlhšie 

trasy a vzduch nie je dobre cirkulovaný. 

Varianta č.3 

 

Obrázok 13 - Prívod teplého vzduchu 3   Zdroj:[autor] 

Vzduchové kanály vedú priamo z klimatizačnej jednotky na úroveň podlahy, 

kadiaľ prúdenie vzduchu je zabezpečené prirodzenou cirkuláciou zdola nahor.   

Varianta počíta s teplovzdušným aj priamym elektrickým vykurovaním. Vzduch je 

hnaný len z jednej strany po celú dĺžku jednotky. 

 

Tabuľka 9 - Varianty prívodu teplého vzduchu 

Číslo varianty Výhody Nevýhody 

Varianta č.1 

- prirodzená cirkulácia 

vzduchu 

-rovnomerný rozvod 

vzduchu po celú dĺžku 

jednotky 

- priame aj nepriame 

vykurovanie 

- priestorová náročnosť  
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Varianta č.2 

 

 

- rýchly pocit tepla 

cestujúcich 

- ušetrenie priestoru  

- jednoduchosť riešenia 

 

- teplo sa neprivádza na 

najnižších častí 

- potreba priameho 

vykurovania 

 

Varianta č.3 

- prirodzená cirkulácia 

vzduchu 

- priame aj nepriame 

vykurovanie 

- ušetrenie priestoru 

- tlak v potrubí nie je 

rovnomerný  

- prehrievanie vzduchu 

v koncovej časti 

 

6.3 Odvod vzduchu 

Do klimatizačného riešenia jednotky nepatrí len prívod ale aj odvod vzduchu. 

Keďže je jednotka tlakotesná, je potrebný systém núteného odvodu vzduchu. Odvod 

je riešený podtlakovým vysávaním vzduchu do priestoru pod podlahou, kde sú 

umiestnené dva ventilátory a podtlaková mreža ,ktorá odvádza odpadný vzduch do 

vonkajšieho priestoru. Rozhodujúce parametre sú bližšie popísané v tabuľke 10. 

Varianta č.1 

 

Obrázok 14 - Odvod odpadného vzduchu 1  Zdroj:[autor] 
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Odvod vzduchu je riešený odvodom v prednej a zadnej časti jednotky 

a kompletným stropným odsávaním. Odpadové potrubie je priestorovo a finančne 

náročné. S veľkosťou odpadového potrubia narastajú tlakové straty a nutnosť 

zvýšenia podtlaku pre odsávanie. Pri zvýšení podtlaku v odsávacom potrubí môže 

nastať stav, pri ktorom čerstvý privedený vzduch je ihneď odsatý do odpadného 

kanálu, čo má za následok necirkuláciu a zhoršovanie kvality vzduchu. 

 

Varianta č.2 

 

Obrázok 15 - Odvod odpadného vzduchu 2  Zdroj:[autor] 

Odvod je len v spodnej prednej a zadnej časti jednotky. Využíva princíp 

podtlakového odsávania vzduchu a dovoľuje čerstvému vzduchu nerušný prechod 

cez celý priestor pre cestujúcich. Priestorovo nenáročné riešenie, ktoré nijako 

neznižuje cestovný komfort. 
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Varianta č.3 

 

Obrázok 16 - Odvod odpadného vzduchu 3  Zdroj:[autor] 

Podobne ako pri variante č.2 je odvod riešený v prednej a zadnej časti s tým 

rozdielom, že vzduch je odsávaný vo vrchnej časti. Priestorovo nenáročné riešenie, 

ale cestujúcim môže narušovať komfort hluk z kanála, pretože je umiestnený vo 

výške hlavy. Ďalší problém je s cirkuláciou vzduchu, ktorá neprebieha ideálne. 

 

Tabuľka 10 - Varianty odvodu odpadného vzduchu 

Číslo varianty Výhody Nevýhody 

Varianta č.1 

- odsávanie v každom 

mieste jednotky 

 -pri vykurovaní odvod 

odpadného vzduchu 

z hornej časti jednotky 

 

- priestorovo náročné 

riešenie 

- nedokonalá cirkulácia 

vzduchu 
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Varianta č.2 

- zabezpečená 

cirkulácia vzduchu 

- priestorovo 

nenáročné riešenie 

 

- problém odsávania 

vzduchu z hornej časti 

jednotky 

- odsávanie len 

v prednej a zadnej časti 

Varianta č.3 

- priestorovo 

nenáročné 

- odsávanie v hornej 

časti jednotky 

- odsávanie len 

v prednej a zadnej časti 

- nevhodné 

umiestnenie a hlučnosť 

 

6.4 Voľba najvhodnejšej varianty a ich kombinácia 

Všetky ponúknuté varianty sú funkčné a je ich možné použiť. Je potrebné sa 

zamerať na najvhodnejšiu variantu a kombináciu pre navrhovanú jednotku. Treba 

dbať na kombináciu hlavne prívodu studeného a teplého vzduchu a ich priestorové 

riešenia, ale aj ich výhodnosť. Taktiež treba k týmto variantám použiť aj vhodný typ 

odsávania odpadného vzduchu a tým zabezpečiť čo najlepšiu cirkuláciu vzduchu 

v priestore a zabezpečiť najvyšší komfort cestujúcich v každom ročnom období 

alebo počasí. 

V prípade prívodu studeného vzduchu volím variantu č.1 s vypuklým spodkom 

kanálu. Dôvodom je prívod vzduchu do každej časti jednotky rovnomerne 

a cirkulácia vzduchu, ktorá je zhora nadol. 

Pre prívod teplého vzduchu volím variantu č.1, pretože rozvod vzduchu je 

rovnomerný v každom mieste jednotky. Pri potrebe zvýšenia teploty je k dispozícií 

priame vykurovanie ukryté v spodnej časti.  Je zabezpečená prirodzená cirkulácia 

teplého vzduchu zdola nahor a tým má jednotka približne rovnakú teplotu vo 

všetkých miestach. 

Na odvod vzduchu navrhujem variantu č.2. Priestorovo najúspornejšia 

a podtlakovým odvodom je schopná odvádzať odpadný vzduch. Dovoľuje 
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prirodzenú cirkuláciu pri studenom vzduchu a tiež teplého, keďže je umiestnená len 

v prednej a zadnej časti.  

 

Obrázok 17 - Najvhodnejšia varianta   Zdroj:[autor] 

 

7 VÝPOČTY PRE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE 

 Pre tepelnú pohodu cestujúcich v moderných vlakoch je potrebné dbať na 

dôležité parametre ako je tlak, teplota, vlhkosť. Do úvahy je potrebné zahrnúť aj 

technické aspekty ako je umiestnenie, rýchlosť a smer prúdenia vzduchu 

privádzaného do priestoru. Pri schvaľovaní tepelných parametrov je použitá norma 

UIC 553, EN 13 129. Aby sme mohli zabezpečiť komfort cestujúcim, je nutné 

dodávať a cirkulovať dostatočné množstvo čerstvého vzduchu (2), aby sa 

nehromadil oxid uhličitý (ďalej len 𝐶𝑂2) a nevznikal takzvaný „vydýchaný 

vzduch“. Produkcia 𝐶𝑂2 jednej osoby sa udáva 0,02 𝑚3/ℎ . Ďalšia potrebná 

vlastnosť klimatizácie je vysušovanie vzduchu, pretože vzduch nie je vlhký len 
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z dažďa, ale každý človek produkuje vodu potením alebo dýchaním, čo je až 0,5 dcl 

za hodinu. 

Vzduchovody sú okrem ventilátorov hlavnou súčasťou vzduchotechnických 

zariadení. Vzduchovody tvoria často zložitú sieť, ktorú treba správne dimenzovať 

a od toho závisí aj dobrá funkcia a ekonomika prevádzky. 

Výpočtom vzduchovodov sa rozumie predovšetkým aerodynamický výpočet, 

ktorého cieľom je vhodná voľba prúdenia rýchlosti vzduchu a podľa nej stanoviť aj 

vhodné prierezy jednotlivých úsekov potrubnej siete tak aby bolo dosiahnuté vo 

všetkých koncových úsekoch požadovaný objemový prietok vzduchu, poprípade 

splnenie ďalších požiadavkou ako je hlučnosť alebo výpočet tlakovej straty 

a určenie správneho typu ventilátoru. 

 

𝑄𝑐𝑒𝑙 = 𝑖𝐶 ∗ 𝑄𝑜 = 48 ∗ 20 = 960 [𝑚3/ℎ]  [1]    (2) 

-pre prípadné navýšenie cestujúcich upravujem  𝑄𝑐𝑒𝑙=1000 [𝑚3/ℎ]  

 

𝑄𝑐𝑒𝑙 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢   [𝑚3/ℎ] 

𝑖𝐶 … 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑒     [−] 

𝑄𝑜 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑝𝑟𝑒 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑢    [𝑚3/ℎ] 

7.1.1 Výpočet hlavného kanálu pre studený vzduch 

 

Pri výpočte plochy prietoku vzduchu v hlavnom kanáli je potrebné si ujasniť 

viacero vecí. Ako bolo spomenuté, v hlavnom kanáli nie je len čerstvý nasávaný 

vzduch z vonkajšieho prostredia, ale aj vzduch rekuperovaný (3). Pri klimatizácií je 

podľa skúseností približne 2500 [𝑚3/ℎ]  rekuperovaného a 1000 [𝑚3/ℎ]  čerstvého 

vzduchu. Takže tento objem musíme spoločne vhnať do vozidla za hodinu. Preto 

musíme navrhnúť plochu prierezu kanála studeného vzduchu a dier vstupujúce 

z hlavného kanálu do priestoru pre cestujúcich. 
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Obrázok 18 - Prívod studeného vzduchu   Zdroj:[autor] 

 

𝑄č = 1000 [𝑚3/ℎ ] 

𝑄𝑅 = 2500 [𝑚3/ℎ ] 

𝑣 =
3𝑘𝑚

ℎ
→ 21 600 [𝑚/ℎ]  

 

𝑄𝑐𝑒𝑙 = 𝑄č + 𝑄𝑅 = 1000 + 2500 = 3500 [𝑚3/ℎ ] → 0,972 [𝑚3/ℎ ]   (3) 

 

Pri navrhovaní pre zjednodušenie výpočtu predpokladáme, že vzduch, ktorý 

vstupuje do kanálu určitou rýchlosťou z neho rovnakou rýchlosťou aj vystupuje 

pretože tlaková strata ∆𝑃𝑧𝑡𝑟(4) odporov je minimálna. 

 

∆𝑃𝑧𝑡𝑟 = 𝜆
1

𝐷ℎ
𝑙 ∗ 𝑃𝑑 = 𝜆

1

𝐷ℎ
𝑙

𝜌∗𝑣2

2
= 0,03 ∗

1

0,53
∗ 15 ∗

1,2∗32

2
= 4,5 [𝑃𝑎]  (4) 

𝐷ℎ =
2∗𝑎∗𝑏

𝑎+𝑏
=

2∗0,8∗0,2

0,8+0,2
= 0,53 [𝑚]      (5) 
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∆𝑃𝑧𝑡𝑟 … 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎      [𝑃𝑎] 

𝐷ℎ … ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟      [𝑚] 

𝜆 … 𝑠úč𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒ľ 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎       [−] 

𝑙 … 𝑑ĺž𝑘𝑎 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑢       [𝑚] 

𝜌 … ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑣 … 𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑘𝑚/ℎ] 

 

Tlaková strata je minimálna (1,5%) a preto je možné zjednodušiť výpočet 

s úvahou, že rýchlosť na vstupe sa rovná rýchlosti na výstupe. 

𝑣𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑣𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 

 Aby sme mohli tento objem vzduchu pri danej rýchlosti dostať do interiéru je 

treba navrhnúť plošné rozmery kanálu (6). 

𝑆 =
𝑄𝑐𝑒𝑙

𝑣
=

0,972

3
= 0,32 [𝑚2]       (6) 

Z priestorového dôvodu volím šírku kanálu a=0,8 m a zo vzorca (7) určím výšku 

kanálu. 

𝑏 =
𝑆

𝑎
=

0,32

0,8
= 0,4 [𝑚]       (7) 

 Pri rovnosti rýchlosti a objemu vzduchu vstupujúceho a vystupujúceho môžeme 

spočítať potrebu dierovaného stropu. Počet prieduchov je 7 a jeden má plochu (8): 

𝑆𝑝 =
𝑆

7
=

320 000

7
= 45 714,3 [𝑚𝑚2]      (8) 

 Ak dĺžka prieduchu cez celé vozidlo je c =16 500 mm tak jeho šírka (9) musí 

byť: 

𝑑 =
𝑆𝑝

𝑐
=

45 714,3 

16 500
= 2,7 𝑚𝑚       (9) 
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𝑄𝑐𝑒𝑙 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑚3/ℎ] 

𝑄č … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢     [𝑚3/ℎ] 

𝑄𝑅 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢    [𝑚3/ℎ] 

𝑣 … 𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑘𝑚/ℎ] 

𝑆 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒𝑧𝑢 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑎     [𝑚2] 

𝑆𝑝 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑣 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒     [𝑚2] 

 

 

7.1.1.1 Výpočet plochy minimálneho prietoku vzduchu v hlavnom 

kanály vykurovania 

Tak isto je potrebné spočítať plochu pre prietok vo vykurovacom režime. 

V tomto režime je potrubie rozdelené na dve časti (pravá, ľavá vetva). Spolu musia 

byť schopné dodávky čerstvého a rekuperovaného vzduchu v rovnakom množstve 

ako pri chladení.  

 

Obrázok 19 - Prívod teplého vzduchu   Zdroj:[autor] 
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𝑄𝑐𝑒𝑙 = 3500 [𝑚3/ℎ ] 

𝑣 =
3𝑘𝑚

ℎ
→ 21 600 [𝑚/ℎ] 

Tak isto, ako sa počítal tlakový spád (10) pri prívode studeného vzduchu, je 

potrebné spočítať tento spád aj pri prívode teplého vzduchu . 

∆𝑃𝑧𝑡𝑟 = 𝜆
1

𝐷ℎ
𝑙 ∗ 𝑃𝑑 = 𝜆

1

𝐷ℎ
𝑙

𝜌∗𝑣2

2
= 0,03 ∗

1

0,4
∗ 15 ∗

1,2∗32

2
= 6,07 [𝑃𝑎] (10) 

𝐷ℎ =
2∗𝑎∗𝑏

𝑎+𝑏
=

2∗0,4∗0,4

0,4+0,4
= 0,4 [𝑚]      (11) 

 

∆𝑃𝑧𝑡𝑟 … 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎      [𝑃𝑎] 

𝐷ℎ … ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟      [𝑚] 

𝜆 … 𝑠úč𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒ľ 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎       [−] 

𝑙 … 𝑑ĺž𝑘𝑎 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑢       [𝑚] 

𝜌 … ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑣 … 𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑘𝑚/ℎ] 

 

Tlaková strata je minimálna (2 %) a preto je možné zjednodušiť výpočet 

s úvahou, že rýchlosť na vstupe sa rovná rýchlosti na výstupe. 

𝑣𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑣𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 

Aby sme mohli tento objem vzduchu pri danej rýchlosti dostať do interiéru je 

treba navrhnúť rozmery kanálu (12). 

𝑆 =
𝑄𝑐𝑒𝑙

𝑣
=

0,972

3
= 0,32 [𝑚2]       (12) 

Pretože vedenie teplého vzduchu zabezpečené po oboch stranách, je plocha 

polovičná (13): 

𝑆𝑘 =
𝑆

2
=

0,32

2
= 0,16 [𝑚2]       (13) 

Podľa výšky kanála na prívod studeného vzduchu je zvolená výška a=0,4 m 

a šírka sa vyjadrí zo vzorca (14): 
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𝑏 =
𝑆𝑘

𝑎
=

0,16

0,4
= 0,4 [𝑚]       (14) 

𝑆. . . 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎       [𝑚2] 

𝑄𝑐𝑒𝑙 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢      [𝑚3/ℎ] 

𝑆𝑘 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑢 𝑘ú𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎    [𝑚2] 

 

7.1.2 Výpočet plochy minimálneho prietoku vzduchu 

v odpadnom kanály 

Pri tlakostennej jednotke nie je dôležitý len prívod vzduchu, ale tak isto aj 

odvod, pretože by vznikal veľký pretlak a nedochádzalo by k cirkulácií vzduchu. 

Na koncoch vozu po oboch stranách sú umiestnené nasávacie stĺpiky, ktoré majú za 

úlohu odvod vzduchu do priestoru pod podlahou, aby celé trubkovanie nemuselo 

byť v mieste pre cestujúcich.  

 

 

Obrázok 20 - Odpadný kanál   Zdroj:[autor] 

Výpočet plochy (15) je približne rovnaký ako pri nasávaní ale z konštrukčných 

dôvodov je tvarovo rozličný.  

𝑄𝑜𝑑 = 1000 [𝑚3/ℎ ] 

𝑣𝑜𝑑 = 3
𝑘𝑚

ℎ
→ 10800 [

𝑚

ℎ
]  
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𝑆𝑜 =
𝑄𝑜𝑑

𝑣𝑜𝑑
=

1000

10 800
= 0,092 [𝑚2] → 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑢𝑗𝑒𝑚 2 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑦   (15) 

Plocha odpadového kanálu (16) musí byť rozdelená na dve časti: 

𝑆1𝑜 =
𝑆𝑜

2
=

0,092

2
= 0,046 [𝑚2]      (16) 

 

Pri navrhovaní je výška kanálu obmedzená priestorom pod podlahou preto je 

daná výška a=0,12 m a šírka vyplynie zo vzorca (17): 

𝑏 =
𝑆

𝑎
=

0,046

0,12
= 0,388 [𝑚2] → 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑢𝑗𝑒𝑚 0,4 𝑚    (17) 

  

𝑄𝑜𝑑 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢     [𝑚3/ℎ] 

𝑣𝑜𝑑 … 𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢    [𝑘𝑚/ℎ] 

𝑆𝑜 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑢     [𝑚2] 

𝑆1𝑜 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑢   [𝑚2] 

 

Taktiež je potrebné spočítať tlakotesnú mrežu obr. č.21, aby bolo možné tento 

odpadný vzduch bez problémov dostať z odpadného kanálu do vonkajšieho 

ovzdušia. Tlakotesná mreža sa skladá z dvoch častí. Predná časť (žltá) slúži proti 

vniknutiu väčších nečistôt do vnútorného priestoru. Zadná (červená časť) má za 

úlohu tlakovú ochranu. Pri detekcií rýchleho zvýšenia sa tlakového rázu sa uzavrie 

pomocou pneumatických ventilov. 
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Obrázok 21 - Tlakotesná mreža    Zdroj:[autor] 

 

𝑄𝑜𝑑 = 1000 [𝑚3/ℎ ] 

𝑣𝑜𝑑 = 3
𝑘𝑚

ℎ
→ 10800 [

𝑚

ℎ
]  

Ako bolo vypočítané pri odpadovom kanáli je potrebná minimálna plocha pre 

odvod vzduchu 𝑆𝑜 = 0,092 [𝑚2] a aby nevznikal pretlak v odpadovom potrubí 

musí byť 𝑆𝑜 ≤ 𝑆𝑜𝑑. Preto navrhujem celkovú plochu na 𝑆𝑜𝑑 = 0,1 [𝑚2].V návrhu je 

6 prieduchov (18) a preto navrhujem mrežu s voľnou plochou: 

 

𝑆1𝑃 =
𝑆𝑜𝑑

6
=

0,1

6
= 0,017 [𝑚2]      (18) 

Dĺžka jedného prieduchu v návrhu je 𝑎 = 0,85 𝑚, šírka vyplýva zo vzorca (19): 

𝑏 =
𝑆1𝑃

𝑎
=

0,017

0,85
= 0,02 [𝑚]       (19) 

 𝑆𝑜𝑑 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑑𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟   [𝑚2] 

𝑆1𝑃 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢     [𝑚2] 

 

7.1.3 Tlaková ochrana 

Pneumatické valce sú napájané z hlavného potrubia. Ochranná mreža je statická 

a pohyb zatvárania zabezpečuje tlaková ochrana (mreža), ktorú v potrebnom 

prípade posunú pneumatické valce do zatvoreného stavu obr. č.22. 
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Obrázok 22 - Pneumatické valce    Zdroj:[autor] 

 

Základný stav je (mreža otvorená) po celý čas až do prudkého nárastu tlakového 

rázu. Pri detekcií tlakového rázu pneumatické valce posunú tlakovú mrežu do 

uzavretého stavu po dobu zvýšených tlakových rázov. Po doznení tlakových rázov 

sa mreža opäť presunie do základného stavu. 

Pre zistenie potrebnej sily pneumatických piestov vychádzame zo zadaných 

maximálnych tlakových rázov. 

𝑃𝑡 = 3700 [𝑃𝑎] 

𝑆𝑜𝑑 = 0,1 [𝑚2] 

Zo vzorca (20) je možné vidieť potrebnú silu pneumatických valcov: 

𝐹 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑆𝑜𝑑 = 3700 ∗ 0,1 = 370 [𝑁]      (20) 

V prípade jedného valca je to sila (21): 

𝐹1 =
𝐹

2
=

370

2
= 185 [𝑁]        (21) 
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8 ZÁVER 

Cieľom práce bolo navrhnúť tlakotesné vozidlo podľa zadaných podmienok 

firmy Siemens. Jeho klimatizačný systém a zaistiť tlakotesnosť. 

Navrhol som tri varianty prívodu a odvodu vzduchu do priestoru cestujúcich. 

Z variant pre prívod studeného vzduchu som vybral ako najvhodnejšiu variantu 

vypuklé stredové vedenie, ktorá privádza vzduch rovnomerne do všetkých častí 

priestoru cestujúcich. Pri prívode teplého vzduchu som zvolil ako najlepšiu variantu 

pozdĺžne vykurovanie so zvádzaním vzduchu do spodnej časti s prídavným 

aktívnym vykurovaním v prípade silných mrazov. Vykurovanie v spodnej časti je 

zvolené aj z dôvodu prirodzenej cirkulácie teplého vzduchu. Odvod vzduchu je 

riešený podtlakovým odsávaním vzduchu. Podtlak vytvára dvojica ventilátorov 

umiestnených v spodnej časti pod vozidlom. Vedenie odpadného vzduchu je 

umiestnené pod podlahou a vystupujú  len prednej a zadnej časti nasávacie otvory. 

Tlaková ochrana pri prívode zaručuje klimatizačná jednotka, pri odvode 

tlakotesná mreža. Tlakotesná mreža je vybavená ochranou  mrežou, ktorá slúži na 

zabránenie vniknutiu nečistôt do systému. Druhá časť pohyblivej mreže má za 

úlohu pri detekcií nárastu tlakového rázu sa uzavrieť na dobu trvanie tohto 

tlakového rázu a následne po doznení opätovne otvoriť. 

Otváranie a zatváranie je zabezpečené pomocou dvoch pneumatických piestov, 

napájaných z hlavného potrubia. Ako základná poloha bolo zvolená otvorená 

poloha aby pri poruche pokračovala cirkulácia vzduchu v priestore cestujúcich. 

Potrubia na prívod alebo odvod vzduchu sú navrhnuté na potrebný objem 

a rýchlosť vzduchu aby bola zabezpečená tepelná pohoda cestujúcich a dostatok 

čerstvého vzduchu. 
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